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Streszczenie 

W niniejszym raporcie podsumowano wyniki wszystkich polskich badań 

ewaluacyjnych dotyczących interwencji współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w okresie programowania 2014-2020. 

Raport opracowano na początku 2019 roku, kiedy zakontraktowana już została nieco 

ponad połowa środków EFS przyznanych Polsce. Nadal jednak było zbyt wcześnie, 

by zbadać niektóre oczekiwane efekty, zwłaszcza efekty pośrednie, długofalowe czy 

dotyczące zmian systemowych i instytucjonalnych. Dlatego w wynikach ewaluacji 

brakuje jeszcze informacji o wielu z nich.  

Stosunkowo mało problemów nastręcza badanie efektów występujących sześć 

miesięcy po zakończeniu przez uczestnika udziału w projekcie, takich jak podjęcie 

przez niego pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej. Ich zmierzeniu służył 

osobny moduł badania, którego owocem jest rozdział 8 niniejszego raportu, oparty na 

analizie administracyjnych baz danych (a więc nie raportach źródłowych). 

W jego ramach możliwe już było także obliczenie odsetka założonych 

mikroprzedsiębiorstw, istniejących przez co najmniej 30 miesięcy. Wynosił on 55% i 

okazał się bardzo zbliżony do podawanego przez Główny Urząd Statystyczny 

wskaźnika dotyczącego ogółu podobnych podmiotów w Polsce (54%). Z analiz 

dotyczących skuteczności zatrudnieniowej wsparcia po 6 miesiącach wysnuto kilka 

dodatkowych wniosków. Kobiety cechują się niższą efektywnością zatrudnieniową i 

niższą jakością zdobytej pracy, nawet przy uwzględnieniu wpływu innych czynników 

(takich jak miejsce zamieszkania, rodzaj wsparcia itd.). Szkolenia (niezależnie od 

czasu ich trwania) cechują się niewielką skutecznością na tle innych form wsparcia. 

Potwierdzono natomiast wysoką skuteczność bonów dla osób młodych. W przypadku 

osób w niekorzystnej sytuacji społecznej pozytywną rolę odgrywa kompleksowość 

wsparcia, przy czym należy ją rozumieć nie jako dużą liczbę udzielonych form 

wsparcia, lecz jako łączne uwzględnienie różnego rodzaju potrzeb uczestnika: 

edukacyjnych, zawodowych, społecznych, zdrowotnych i związanych z mobilnością 

przestrzenną.   

Dodatkowo zaprezentowane w niniejszym raporcie wyniki analiz kontrfaktycznych 

świadczą o wpływie interwencji prozatrudnieniowych finansowanych ze środków EFS 

na lokalne rynki pracy, wyrażającym się w zmniejszeniu poziomu bezrobocia  

i zwiększeniu liczby funkcjonujących przedsiębiorstw.  

Niniejsze badanie jest ewaluacją opartą na teorii. Oznacza to, że odtworzono w nim 

teorie zmiany, czyli założenia co do mechanizmów przyczynowo-skutkowych, dzięki 

którym interwencja ma spowodować pożądane efekty. Dotychczas przeprowadzone 

badania ewaluacyjne pozwalają zweryfikować prawdziwość części z tych teorii 

zmiany. W tych przypadkach, w których możliwa była ocena, interwencje były z 

reguły oceniane jako trafne. Założenia teorii zmian były potwierdzane z wyjątkiem 
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sytuacji, gdy na przeszkodzie w ich urzeczywistnieniu stawały pewne bariery – 

wynikające albo z czynników zewnętrznych, czyli kontekstu interwencji, albo  

z czynników organizacyjno-finansowych związanych z interwencją. 

W przypadku projektów wyposażających uczestników w pewne kompetencje (co 

bardzo często ma miejsce w przypadku EFS) kluczową sprawą jest wykorzystanie 

tych kompetencji przez uczestników w ich dalszej działalności (najczęściej pracy 

zawodowej). Ewaluacja odnotowywała, że niekiedy wykorzystanie takie było 

hamowane przez czynniki o charakterze kontekstowym czy systemowym. 

Przykładowo, oddziaływanie szkoleń z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego 

jest ograniczone małą popularnością tego rodzaju współpracy międzysektorowej. 

Podobnie efekty wsparcia w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych są 

zależne od ogólnej postawy samorządów wobec tej formy partycypacji społecznej. 

Bariery systemowe mają duże znaczenie również w dziedzinie ochrony zdrowia. 

Natomiast w obszarze rynku pracy i integracji społecznej silnie odczuwalny był inny 

czynnik kontekstowy, a mianowicie malejąca liczebność grup docelowych interwencji, 

w szczególności osób bezrobotnych i klasyfikowanych jako zagrożone ubóstwem, co 

było związane z przemianami na rynku pracy i prowadzoną polityką społeczną. 

Utrudniało to rekrutację i utrzymanie uczestników w projektach. Ponadto wśród 

uczestników projektów rósł udział osób ze szczególnie trudnych grup docelowych  

i osób niskiej motywacji. Zapewne z tym związany jest stopniowy spadek 

skuteczności zatrudnieniowej projektów i obserwowany od 2016 roku wzrost średnich 

nakładów przypadających na jednego uczestnika. Ogółem, w projektach 

zakończonych od początku okresu programowania do 30 czerwca 2018 roku, na 

jednego niepracującego uczestnika przypadało średnio 12 tys. złotych wydatków 

kwalifikowalnych, a na niepracującego uczestnika, który posiadał pracę 6 miesięcy 

po zakończeniu udziału w projekcie – blisko 20 tys. złotych.       

W ewaluacji odnotowano też bariery związane nie z czynnikami zewnętrznymi, ale z 

organizacyjno-finansowymi ramami interwencji. Było to widoczne chociażby w 

dziedzinie szkolnictwa wyższego czy rynku pracy. Bardziej szczegółowe informacje 

na ten temat przedstawiono w poświęconych tym dziedzinom rozdziałach niniejszego 

raportu. W niektórych badaniach pojawiał się wniosek, że zasady wdrażania 

projektów EFS nie zapewniają potrzebnej elastyczności w dostosowaniu wsparcia  

do potrzeb uczestników. Dotyczy to na przykład konieczności określania z góry form 

wsparcia czy tematyki szkoleń w projektach z zakresu rynku pracy czy integracji 

społecznej. 

Jako wyzwanie w kontekście przyszłego okresu programowania można wskazać 

starzenie się polskiego społeczeństwa. Jest to zmiana demograficzna, której warto 

poświęcić uwagę przy programowaniu interwencji na kolejne lata, i to w niemal 

wszystkich dziedzinach (rynku pracy, adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników,   

integracji społecznej, zdrowia, edukacji). W tym kontekście rośnie znaczenie, między 

innymi, usług asystenckich i opiekuńczych. Tematowi temu poświęcono osobny 
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moduł badania. W jego ramach sformułowano pewne wnioski i rekomendacje na 

przyszłość, które zostały przedstawione w rozdziale 7.   
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Executive summary 

This report summarises the results of all Polish evaluation studies on interventions 

co-financed from the European Social Fund (ESF) during the 2014-2020 

programming period. The report was prepared at the beginning of 2019, when just 

over half of the funds from the ESF granted to Poland had been contracted.  

. However, it was still too early to examine some of the expected effects, in particular 

those of an indirect, long-term nature or pertaining to systemic and institutional 

changes. Therefore, the evaluation results still lack information on many of them.  

It is relatively easy to examine effects occurring six months after a person has 

finished participating in a project, such as the said person starting work or operating a 

business. Their measurement was conducted under a separate research module, 

which resulted in chapter 8 of this report, which is based on an analysis of 

administrative databases (and therefore not source reports). Within it, it was also 

possible to calculate the percentage of established micro-enterprises existing for at 

least 30 months. It amounted to 55% and turned out to be very close to the value 

given by Statistics Poland (pl. GUS) for similar entities in Poland (54%). Analyses of 

the effectiveness of employment support after six months have led to several 

additional conclusions. In the case of women, employment efficiency and job quality, 

even when the influence of other factors (such as place of residence, type of support, 

etc.) is taken into account. Training (regardless of its duration) is characterised by low 

effectiveness when compared to other forms of support. However, vouchers for 

young people have been confirmed as highly effective. In the case of disadvantaged 

people, comprehensive support has a positive influence, but this should be construed 

not as a large number of support forms, but as complete consideration of the 

participant's various needs: educational, professional, social, related to health and 

spatial mobility.   

In addition, the results of the counterfactual analysis presented in this report 

demonstrate the impact of employment-oriented interventions financed from ESF 

funds on local labour markets, expressed as a reduction in the level of unemployment 

and an increase in the number of operating enterprises. 

This study is a theory-based evaluation. This means that it was used to reconstruct 

theories of change, i.e. assumptions regarding the cause-effect mechanisms thanks 

to which an intervention is meant to cause the desired effects. Evaluation studies 

performed up to this point allow some of these change theories to be verified. In 

cases where assessment was possible, interventions were generally evaluated as 

germane. The assumptions of the theories of change were confirmed except when 

certain obstacles to their realisation came about – resulting either from external 

factors, i.e. the intervention’s context, or from organisational and financial factors 

related to the intervention. 
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In the case of projects providing participants with certain skills (which is very often the 

case with the ESF), the key issue is the use of these skills by participants in their 

further activities (most often professional). The evaluation noted that sometimes such 

use was hindered by contextual or systemic factors. For example, training in public-

private partnerships has a limited impact due to the low popularity of this sort of 

cross-sector co-operation. Similarly, the effects of support in conducting social 

consultations depend on the general attitude of local governments towards this form 

of social participation. 

Systemic barriers are also significant in healthcare. Meanwhile, the labour market 

and social integration are strongly influenced by a different contextual factor, namely 

the falling number of people in target groups for interventions, in particular the 

unemployed and those classified as at risk of poverty, which was related to changes 

on the labour market and the implemented social policy. This made it harder to recruit 

and keep participants in the projects. In addition, project participants have included 

an increasing share of people from especially difficult target groups and those with 

low motivation. This is probably the reason behind the gradual decline in employment 

effectiveness of projects and the increase in average expenditure per participant that 

have been observed since 2016. In total, average eligible expenditure for projects 

completed from the start of the programming period till 30 June 2018 amounted to 

PLN 12,000 per unemployed participant and nearly PLN 20,000 per unemployed 

participant who was employed 6 months after completing a project.       

The evaluation has also shown barriers that were related not to external factors, but 

to the organisational and financial framework for the intervention. This was visible in 

higher education or the labour market, for example. More detailed information on this 

topic has been presented in the chapters of this report devoted to these areas. Some 

studies have concluded that the rules for implementing ESF projects do not ensure 

the necessary flexibility to tailor the support to the participants' needs. This applies, 

for example, to the reqirement to determine in advance the forms of support or 

subjects of training in projects related to the labour market or social integration. 

Polish society's ageing could be indicated as a challenge for the subsequent 

programming period. It is a demographic change worthy of consideration when 

programming interventions for the coming years and in almost all areas (labour 

market, adaptability of enterprises and employees, social integration, health, 

education). In this context, the importance of assistance and care services, among 

others, is growing. A separate study module is devoted to this topic. It resulted in 

some conclusions and recommendations for the future being formulated, as shown in 

chapter 7.  
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1 Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie stanowi raport końcowy badania „Metaanaliza wyników 

badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS”, którego celem była 

synteza wiedzy i zaleceń zawartych w wynikach przeprowadzonych badań. 

Podsumowuje on wszystkie raporty z badań ewaluacyjnych zleconych przez 

Instytucję Zarządzającą (IZ) PO WER, Instytucje Pośredniczące (IP) PO WER, IZ 

RPO  lub beneficjentów PO WER, dotyczących oceny wsparcia z EFS, a 

opracowanych do lutego 2019 roku. Raport nie obejmuje badań ewaluacyjnych i 

projektów badawczych PO KL, które zostały poddane syntezie w pierwszym raporcie 

cząstkowym, opublikowanym w roku 2016. 

W ostatnim etapie badania tematami przewodnimi  były usługi społeczne oraz 

realizacja zasad dostępności i Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych. Tematom tym poświęcono osobne rozdziały raportu (rozdziały 

6 i 7). 

Osobnym modułem badania było obliczenie wartości wybranych wskaźników 

rezultatu długoterminowego. Wykorzystano w tym celu dane pozyskane 

z systemów informatycznych ZUS, aby ustalić sytuację zawodową uczestników pół 

roku po zakończeniu udziału we wsparciu, co pozwoliło uniknąć ryzyko błędu 

oszacowania charakterystycznego dla badań kwestionariuszowych na próbach 

uczestników.  

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy zakres i metodykę badania, 

charakteryzujemy stan wdrażania interwencji EFS perspektywy 2014-2020 za 

pomocą zestawień statystycznych, podsumowujemy wyniki badań źródłowych w 

podziale na wyróżnione dziedziny tematyczne, prezentujemy wnioski dotyczące 

tematów przewodnich, przedstawiamy osiągnięte wartości wskaźników rezultatu na 

tle danych statystycznych dotyczących ogółu uczestników projektów w badanym 

okresie, dokonujemy innych analiz związanych z efektami wsparcia (w tym analiz 

kontrfaktycznych), wreszcie formułujemy rekomendacje wypływające z 

przeprowadzonych badań. Zapraszamy do lektury raportu.  
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2 Zakres i metodyka badania 

Celami prowadzonego badania pn. „Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych 

dotyczących oceny wsparcia z EFS” było:  

 zapewnienie informacji niezbędnych (w postaci wkładów) do rocznych 

sprawozdań z wdrażania PO WER,  

 zapewnienie niezbędnych informacji do przygotowania corocznych syntez 

wyników wszystkich ewaluacji, które zostały zrealizowane w danym roku 

kalendarzowym – zapewnienie systematycznego podsumowywania wyników 

ewaluacji zrealizowanych w ramach PO KL, PO WER i RPO, ich analizy 

jakościowej i ilościowej oraz wyciągania spójnych wniosków i formułowania 

rekomendacji dla wdrażania EFS, 

 opracowanie corocznej informacji na temat wartości wspólnych wskaźników 

rezultatu długoterminowego z listy WLWK (na podstawie danych ze zbiorów 

administrowanych przez zamawiającego oraz danych z ZUS). 

Cele badania oraz pytania ewaluacyjne wyznaczyły 3 główne nurty badania: 

 Obliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego,  

 Podsumowanie wiedzy o wsparciu w obszarach, których dotyczy EFS – w tym 

wyciągnięcie wniosków i rekomendacji dotyczących wdrażania EFS, 

 Charakterystyka ewaluacji EFS i wykorzystywania jej wyników. 

Tabela 1. Zastosowane kryteria ewaluacyjne  

Kryterium Opis kryterium 

Trafność rozumiana jako ocena stopnia, w jakim działania (oraz ich skala  

i charakter) wsparcia ze środków EFS były dopasowane do celów 

interwencji i istniejących potrzeb; 

Skuteczność rozumiana jako ocena stopnia tego, na ile interwencja EFS 

przyczyniła się do poprawy sytuacji uczestników projektów 

(indywidualnych i instytucjonalnych); 

Efektywność rozumiana jako efektywność kosztowa (wydajność), a więc ocena 

wielkości nakładów finansowych poniesionych w stosunku do 

osiągniętych efektów (produktów i rezultatów) oraz efektywność 

zatrudnieniowa i społeczno-zatrudnieniowa, a więc osiągnięcie 

założonych celów z zakresie wzrostu zatrudnienia oraz poprawy 

sytuacji społeczno-zawodowej uczestników projektów; 
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Tabela 2. Opis metod wykorzystanych do opracowania niniejszego raportu 

Moduł badawczy Sposób realizacji 

Metaanaliza wyników 

badań krajowych  

Metaanaliza wyników badań krajowych była środkiem do 

weryfikacji teorii zmiany w zakresie wyróżnionych dziedzin 

tematycznych. Przeprowadzono ją przy zastosowaniu 

metody przeglądu systematycznego. 

Metaanaliza zgodnie z założeniami objęła wszystkie 

raporty z badań ewaluacyjnych zleconych przez Instytucję 

Zarządzającą (IZ) PO WER, Instytucje Pośredniczące (IP) 

PO WER, beneficjentów PO WER lub IZ RPO, 

dotyczących oceny wsparcia z EFS i opracowanych w 

latach 2015-2018. 

Raporty ewaluacyjne zostały poddane ocenie pod 

względem jakości oraz ekstrakcji danych do specjalnie 

przygotowanej matrycy. Ostatnim etapem metaanalizy 

była synteza wyników ewaluacji i projektów badawczych.  

Lista raportów poddanych analizie w ramach wszystkich 

etapów badania stanowi załącznik nr 2 do raportu. 

Przegląd 

systematyczny 

raportów zbiorczych 

z monitoringu 

realizacji Konwencji 

ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych 

Dokonano syntezy przekazanych Wykonawcy raportów 

zbiorczych z monitoringu realizacji przez administrację 

publiczną Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych. Raporty te zostały przygotowane w 

ramach projektu Administracja centralna na rzecz 

Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. 

Monitoring wdrażania zrealizowanego w PO WER. 

Studium przypadku Przeprowadzono cztery studia przypadku realizacji 

specyficznych rodzajów usług społecznych oraz 

opracowanych na ich podstawie standardów i narzędzi do 

pomiaru jakości tych usług. 

Analiza danych z baz 

danych 

Na podstawie połączonego zbioru danych z systemu 

SL2014 (jedynie z formularzy o statusie „zatwierdzony”) 

oraz z baz danych ZUS obliczona została wartość 

wskaźników rezultatu długoterminowego. 

Danych z systemu SL2014 użyto również do 

charakterystyki udzielonego wsparcia. Ponadto 

wykorzystano dane GUS (Bank Danych Lokalnych). 
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Moduł badawczy Sposób realizacji 

Wywiady grupowe 

(FGI) z elementami 

technik 

warsztatowych 

W ramach ostatniego etapu badania przeprowadzono 3 

FGI. Pierwszy z nich dotyczył usług społecznych,  

a szczególnie dobrych praktyk w tym zakresie. Drugi był 

poświęcony kwestii dodatkowości w edukacji. Tematem 

trzeciego było kształcenie osób dorosłych, a szczególnie 

aspekt zwiększenia motywacji do udziału w nim.  

Analiza innych 

danych zastanych 

W trakcie badania wykorzystano szereg innych 

dokumentów i opracowań, np. dokumenty programowe, 

sprawozdania, raporty, opracowania naukowe i inne 

materiały. W szczególności dokonano przeglądu 

zagranicznych programów operacyjnych pod kątem 

świadczonych w nich usług społecznych w ramach 

Priorytetu inwestycyjnego 9iv. 

W badaniu wykorzystano wskazane wyżej (Tabela 1) kryteria ewaluacyjne – 

wyznaczały one perspektywę, z której prowadzono analizy w ramach 

poszczególnych dziedzin tematycznych.  

W badaniu zastosowano podejście znane jako ewaluacja oparta na teorii (TBE).  

W jego ramach odtworzono teorie zmiany interwencji finansowanych ze środków 

EFS (zawiera je załącznik nr 4), a następnie podjęto próbę weryfikacji tych teorii 

zmiany w oparciu o wyniki badań źródłowych objętych metaewaluacją.  

Tabela 2 przedstawia metody badawczo-analityczne wykorzystane w trakcie 

realizacji ostatniego etapu badania. Szczegółowy opis kroków badawczych w ramach 

każdej z metod przedstawiono w Raporcie metodologicznym. Poza metodami 

wymienionymi w tabeli sięgano w razie potrzeby po odpowiednie dane zastane 

i publikacje.  

W toku badania, raporty z ewaluacji, a także każdy z analizowanych fragmentów 

raportu został przyporządkowany do jednej lub kilku z przedstawionych dziedzin 

tematycznych. Do poszczególnych dziedzin tematycznych przyporządkowano 

orientacyjnie poszczególne priorytety inwestycyjne, a także osie priorytetowe  

i działania PO WER i RPO. Prezentuje to Tabela 3. 
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Tabela 3. Dziedziny tematyczne wsparcia oferowanego w ramach EFS 
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1 Adaptacyjność 

przedsię-

biorstw i pra-

cowników 

PI 8 v D_2.2, 

2.3, 

2.21 

OP_8: 

D_8.5, 

8.6 

OP_8: 

D_8.5 

OP_10: 

D_10.1, 

10.2, 

10.4 

OP_6: 

D_6.5, 

6.6 

OP_10: 

D_10.2 

OP_8: 

D_8.4 

brak OP_7: 

D_7.5 

OP_7: 

D_7.5 

OP_2: 

D_2.4 

OP_5: 

D_5.6 

OP_7: 

D_7.4; 

OP_8: 

D_8.2 

OP_10: 

D_10.5 

OP_10: 

D_10.5, 

10.6 

OP_6: 

D_6.5 

OP_6: 

D_6.1, 

6.2, 6.3 

2 Dobre 

rządzenie 

PI 11 i D_2.16, 

2.17, 

2.18, 

2.19 

brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 

PI 11ii 2.20 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 

3 Edukacja 

i kształcenie 

PI 10 i D_2.10 OP_10: 

D_10.1, 

10.2 

OP_10: 

PD_10.

1.1, 

10.1.2; 

PD_10.

2.1, 

10.2.2; 

PD_10.

3.1 

OP_12: 

D_12.1, 

12.2, 

12.5, 

12.6 

OP_8: 

D_8.1, 

8.2 

OP_11: 

D_11.1 

OP_10: 

D_10.1 

OP_10: 

D_10.1 

OP_9: 

D_9.1 

OP_9: 

D_9.1, 

9.2, 

PD_9.6.

1 

OP_3: 

D_3.1 

OP_3: 

D_3.1, 

3.2 

OP_11: 

D_11.1 

OP_8: 

D_8.3 

OP_2: 

D_2.1, 

2.2 

OP_8: 

D_8.1 

OP_8: 

D_8.1, 

8.2, 8.3, 

8.4, 8.5 

PI 10 iii D_2.11, 

2.12, 

2.13, 

2.14  

OP_10: 

D_10.3 

OP_10: 

PD_10.

4.1 

OP_12: 

D_12.3, 

12.7 

OP_8: 

D_8.3 

OP_11: 

D_11.2 

OP_10: 

D_10.3 

OP_10: 

D_10.2 

OP_9: 

D_9.3 

OP_9: 

D_9.3 

OP_3: 

PD_3.2.

1 

OP_5: 

D_5.5 

OP_11: 

D_11.4 

OP_8: 

D_8.4 

OP_2: 

PD_2.3.

1 

OP_8: 

D_8.2 

OP_8: 

D_8.10 

PI 10 iv D_2.15 D_10.4 OP_10: 

PD_10.

1.3; 

PD_10.

2.3; 

PD_10.

3.2; 

PD_10.

4.2 

OP_12: 

D_12.4 

OP_8: 

D_8.4, 

8.5 

OP_11: 

D_11.3 

OP_10: 

D_10.2 

OP_10: 

D_10.3 

OP_9: 

D_9.2 

OP_9: 

D_9.4, 

9.5, 

PD_9.6.

2 

OP_3: 

PD_3.2.

2, D_3.3 

OP_3: 

D_3.3 

OP_11: 

D_11.2, 

11.3 

OP_8: 

D_8.5 

OP_2: 

PD_2.3.

2. D_2.4 

OP_8: 

D_8.3 

OP_8: 

D_8.6, 

8.7, 8.8, 

8.9 
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4 Szkolnictwo 

wyższe i nauka 

PI 10ii 

 

 

PI 8v 

D_3.1, 

3.2. 3.3, 

3.4, 3.5 

 

D_3.6 

brak 

 

 

brak 

brak 

 

 

brak 

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

brak 

 

 

brak  

5 Integracja 

społeczna 

PI 9 ii  brak brak Brak brak brak brak brak Brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 

PI 9 iii  brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 

PI 9 i D_2.5, 

2.6, 2.7 

OP_9: 

D_9.1 

OP_9: 

PD_9.1.

1, 

PD_9.2.

1, 9.2.2 

OP_11: 

D_11.1, 

11.4 

OP_7: 

D_7.1, 

7.2, 7.3, 

7.4 

OP_9: 

D_9.1 

OP_9: 

D_9.1 

OP_9: 

D_9.1 

OP_8: 

D_8.2 

OP_8: 

D_8.1, 

8.2, 8.7 

OP_7: 

D_7.1 

OP_6: 

D_6.1 

OP_9: 

D_9.1 

OP_9: 

D_9.1 

OP_11: 

D_11.1 

OP_7: 

D_7.1 

OP_7: 

D_7.1, 

7.2 

PI 9 iv D_2.8 OP_9: 

D_9.2 

OP_9: 

PD_9.1.

2, 9.3.2 

OP_11: 

u. społ. 

D_11.2 , 

11.5 

OP_7: 

D_7.5 

OP_9: 

D_9.2 u. 

społ. 

OP_9: 

PD_9.2.

1 u. 

społ., 

9.2.2, 

9.2.3 

OP_9: 

PD_9.2.

1 

OP_8: 

D_8.1 u. 

społ. 

OP_8: 

D_8.3 u. 

społ., 

8.4, 8.8, 

8.9 

OP_7: 

PD_7.2.

2, 7.2.1 

u. społ. 

OP_6: 

D_6.2 

OP_9: 

D_9.2 u. 

społ. 

OP_9: 

PD_9.2.

1, 

PD_9.2.

2 u. 

społ. 

OP_11: 

PD_11.

2.1, 

11.2.2 

OP_7: 

PD_7.2.

1, 7.2.3, 

7.2.2 u. 

społ. 

OP_7: 

D_7.2, 

7.6 

PI 9 v D_2.9 OP_9: 

D_9.4 

OP_9: 

D_9.4 

OP_11: 

D_11.3, 

11.6 

OP_7: 

D_7.6 

OP_9: 

D_9.3 

OP_9: 

D_9.3 

OP_9: 

D_9.3 

OP_8: 

D_8.3 

OP_8: 

D_8.5, 

8.6 

OP_7: 

D_7.3 

OP_6: 

D_6.3 

OP_9: 

D_9.3 

OP_9: 

D_9.3 

OP_11: 

D_11.3 

OP_7: 

D_7.3 

OP_7: 

D_7.3, 

7.4, 7.5 

PI 9 vi   brak OP_11: 

D_11.1 

brak brak brak brak brak brak brak OP_9: 

D_9.1 

brak brak brak brak brak brak 

6 Ochrona 

zdrowia 

PI 8 vi 

 

PI 9 iv 

 

D_5.1  

 

D_5.2  

 

OP_8: 

D_8.7, 

OP_9: 

D_9.3 

OP_8: 

D_8.6 

OP_9: 

PD_9.3.

1 

OP_10: 

D_10.3 

OP_11: 

u.zdrow. 

D_11.2 , 

OP_6: 

D_6.7 

OP_10: 

D_10.3 

OP_9: 

D_9.2 u. 

zdrow. 

OP_8: 

D_8.6 

OP_9: 

PD_9.2.

1 u. 

Brak   

 

OP_9: 

PD_9.2.

2 

OP_7: 

D_7.4 

OP_8: 

D_8.1 u. 

zdrow. 

OP_7: 

D_7.6 

 OP_8: 

D_8.3 u. 

zdrow. 

OP_2: 

D_2.5 

OP_7: 

PD_7.2.

1 u. 

OP_5: 

D_5.4 

OP_8: 

D_8.3 

OP_9: 

D_9.2 u. 

zdrow. 

OP_8: 

D_8.2 

OP_9: 

PD_9.2.

3, 

OP_10: 

D_10.7 

OP_11: 

PD_11.

2.1, 

OP_6: 

D_6.6 

OP_7: 

PD_7.2.

2 u. 

OP_6: 

D_6.8 

OP_7: 

D_7.7 
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PI 10ii 

 

PI 10 iii 

 

D_5.3, 

5.5  

 

D_5.4  

11.5 zdrow. 
 

zdrow. PD_9.2.

2 u. 

zdrow. 

11.2.2 zdrow. 

7 Rynek pracy 

i zatrudnienie  

PI 8 i   OP_8: 

D_8.1, 

8.2 

OP_8: 

D_8.1, 

8.2 

OP_9: 

D_9.1, 

9.2, 9.5 

OP_6: 

D_6.1, 

6.2 

OP_8: 

D_8.1, 

8.2 

OP_8: 

D_8.1, 

8.2 

OP_8: 

D_8.1, 

8.2 

OP_7: 

D_7.1, 

7.2 

OP_7: 

D_7.1, 

7.2 

OP_2: 

D_2.1 

OP_5: 

D_5.1, 

5.2 

OP_7: 

D_7.1, 

7.2 

OP_10: 

D_10.1, 

10.2, 

10.3 

OP_10: 

D_10.1, 

10.2 

OP_6: 

D_6.1, 

6.2 

OP_6: 

D_6.5 

PI 8 ii Oś 1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 

PI 8 iv D_2.1  OP_8: 

D_8.4 

OP_8: 

D_8.4 

OP_9: 

D_9.4, 

9.7 

OP_6: 

D_6.4 

D_10.1 OP_8: 

D_8.5 

OP_8: 

D_8.3 

OP_7: 

D_7.6 

OP_7: 

D_7.4 

OP_2: 

D_2.2 

OP_5: 

D_5.3 

OP_8: 

D_8.1 

OP_8: 

D_8.1 

OP_10: 

D_10.4 

OP_6: 

D_6.4 

OP_6: 

D_6.6, 

6.7 

PI 8 iii   OP_8: 

D_8.3 

OP_8: 

D_8.3 

OP_9: 

D_9.3, 

9.6 

OP_6: 

D_6.3 

OP_8: 

D_8.3 

OP_8: 

D_8.3 

brak OP_7: 

D_7.3 

OP_7: 

D_7.7; 

D_7.3 

OP_2: 

D_2.3 

OP_5: 

D_5.7 

OP_7: 

D_7.3, 

7.5 

OP_10: 

D_10.4 

OP_10: 

D_10.3 

OP_6: 

D_6.3 

OP_6: 

D_6.4 

PI 8 vii D_2.4 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 

8 Wdrażanie 

i zarządzanie 

PO 

  pomoc techniczna 

  

 Działanie 

możliwe do 

przypisanie do 

wielu dziedzin 

tematycznych  

  D_4.1, 

4.2,  

4.3 

                

Źródło: opracowanie własne na podstawie szczegółowych opisów osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych.
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3 Stan wdrażania interwencji EFS okresu programowania 2014-2020 

 

Działania finansowane w ramach EFS (PO WER i RPO) wdrażane są w Polsce  

na szeroką skalę. Według danych z systemu SL 2014 (zgodnie ze stanem na 

31.12.2018 r.) na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie dotychczas 

zrealizowano lub rozpoczęto realizację 19 481 projektów o łącznej wartości 40 909 337 

504,77 zł. Najwięcej projektów realizowano w ramach PI 10i „Ograniczanie  

i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do 

dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych  

i pozaformalnych ścieżek kształcenia, umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia  

i szkolenia” (3 832 projektów), PI 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od 

rynku pracy, m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie 

mobilności pracowników” (2 387 projektów), PI 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą  

o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 

zatrudnienie” (2 363 projektów) oraz PI 8ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi 

młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym 

ludzi młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się 

ze środowisk marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży” (2 

232 projektów). Łącznie w ramach czterech wymienionych wyżej priorytetów 

inwestycyjnych realizowano dotychczas 56% wszystkich projektów finansowych w 

ramach EFS. Średnia wartość pojedynczego zakontraktowanego projektu wg danych na 

31.12.2018 r. wynosi 2 099 960,86 zł. Przy tym zdecydowanie najdroższe1 (najwyższa 

wartość w przeliczeniu na jeden projekt) jak dotąd są projekty realizowane w ramach PI 

9v „Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w 

celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia”, natomiast najtańsze (najniższa wartość 

jednostkowa) projekty wspierane w ramach PI 9 vi „Strategie rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”, co przedstawia Tabela 4.  

Najliczniej reprezentowanym programem w ramach realizowanych projektów jest jak 

dotąd PO WER – zawarto 4 808 umów (stan na 31.12.2018 r.), co stanowi 25% 

wszystkich zakontraktowanych projektów. Najwięcej umów zostało zawartych w 

                                                           
 

1
 Nie brano pod uwagę Pomocy Technicznej, w ramach której realizowane są projekty o innej specyfice i zakresie.  



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

28 | S t r o n a  

 

ramach Osi Priorytetowej I, która adresowana jest do osób młodych na rynku 

pracy – ok. 46% zawartych w ramach PO WER umów. Analizując programy wdrażane 

w regionach, należy zauważyć, że na tle wszystkich województw wyróżnia się 

województwo śląskie, w którym zawarto 1 471 umów (co stanowi 7,55% wszystkich 

projektów współfinansowanych z EFS). Wyraźnie najmniej umów zawarto  

w województwie lubuskim – 337 (1,73%) oraz opolskim – 423 (2,17%).  

W ramach zawartych umów dominowało wsparcie w obszarze edukacji  

(w 13 województwach). Z kolei do najrzadziej wybieranych w niemal wszystkich 

regionach należały (poza pomocą techniczną) przedsięwzięcia z obszaru 

integracji/włączenia społecznego (w 8 województwach). Powyższe zróżnicowanie 

międzyregionalne i tematyczne w liczbie zawartych umów jest związane ze 

zróżnicowaniem alokacji przeznaczonej na wsparcie w ramach EFS, co z kolei jest 

uzależnione od potencjału demograficzno-ekonomicznego danego regionu.  

Tabela 4. Liczba i wartość zawartych umów o dofinansowanie na realizację projektów 
współfinansowanych z EFS w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (stan na 
dzień 31.12.2018) wg priorytetów inwestycyjnych  

Priorytety 
inwestycyjne 

Liczba 
projektów 

Wartość 
projektów – 
suma (w zł) 

Wartość 
dofinansowania z 

UE (zł) 

Średnia 
wartość 1 
projektu w 

ramach PI (w 
zł) 

PI 8 i 2387 4 281 562 906,93   3 628 449 732,56   1 793 700,42  

PI 8 ii 2232 5 857 952 031,03  5 138 151 694,23   2 624 530,48  

PI 8 iii 536 1 958 279 234,72  1 663 417 611,43  3 653 506,03 

PI 8 iv 802  917 899 472,39 774 668 675,01  1 144 513,06  

PI 8 v 356 1 976 732 765,40   1 641 145 595,82   5 552 620,13  

PI 8 vi 317  404 023 055,22  340 261 486,92   1 274 520,68  

PI 8 vii 32 77 368 914,79  65 426 046,15   2 417 778,59 

PI 9 i 2363 3 221 964 872,93   2 723 167 479,03   1 363 506,08  

PI 9 iv 1653 3 124 365 135,06   2 664 079 113,91   1 890 118,05  

PI 9 v 136 1 103 000 669,96  935 877 584,93   8 110 299,04  

PI 9 vi 147  132 043 364,68  119 275 497,36  898 254,18  

PI 10 i 3832 3 470 899 336,54  2 931 855 519,56  905 767,05  

PI 10 ii 1403 4 081 981 472,19   3 450 208 548,34   2 909 466,48  
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Priorytety 
inwestycyjne 

Liczba 
projektów 

Wartość 
projektów – 
suma (w zł) 

Wartość 
dofinansowania z 

UE (zł) 

Średnia 
wartość 1 
projektu w 

ramach PI (w 
zł) 

PI 10 iii 877 1 807 669 291,32   1 549 820 531,99   2 061 196,46  

PI 10 iv 1600 4 145 244 714,01   3 623 710 250,62   2 590 777,95  

PI 11 i 231  457 944 620,30  392 209 435,23   1 982 444,24 

Pomoc 
Techniczna 

577 3 890 405 647,30 3 282 881 996,86 10 199 587,53 

Łącznie 19481 40 909 337 504,77 34 924 606 799,95 2 099 960,86 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy projektów SL2014 (stan na 31.12.2018r.) 

Biorąc pod uwagę dziedziny polityk publicznych (wyróżnione w niniejszym badaniu) 

należy zauważyć, że najwięcej projektów realizowano w ramach edukacji  

i kształcenia oraz rynku pracy i zatrudnienia (łącznie 6 na 10 projektów). Łączna wartość 

projektów w tych dziedzinach jest najwyższa (54% wartości wszystkich projektów EFS).  
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Tabela 5. Średnia wartość projektu w podziale na dziedziny polityk publicznych 

Dziedzina 
Liczba 

projektów 

Wartość projektów 

(w zł) 

Średnia wartość 

projektu (w zł) 

Adaptacyjność 

przedsiębiorstw i 

pracowników 

355  1 876 759 223,16   5 286 645,70  

Dobre rządzenie 231  457 944 620,30   1 982 444,24  

Edukacja i kształcenie 6 146  9 044 922 574,13   1 471 676,31  

Szkolnictwo wyższe i nauka 1 305  3 651 859 796,96   2 798 360,00  

Integracja społeczna 3 662  6 537 589 688,48   1 785 251,14  

Ochrona zdrowia 917  2 089 196 731,79   2 278 295,24  

Rynek pracy i zatrudnienie 5 982  13 063 148 985,82   2 183 742,73  

Wdrażanie i zarządzanie PO 577  3 890 405 647,30   6 742 470,79  

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy projektów SL2014 (stan na 31.12.2018r.) 

Średnio największe pod względem wydatków były projekty realizowane w ramach 

wdrażania i zarządzania PO. Względnie wysoką średnią wartość projektu odnotowano 

również w przypadku działań w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników. 

Najniższą wartość omawianego wskaźnika zarejestrowano w dziedzinie edukacji i 

kształcenia oraz integracji społecznej, co świadczy o tym, że były w ramach tych 

interwencji realizowane mniejsze projekty, o mniejszym zakresie, liczbie zadań czy 

uczestników (niż w dziedzinach, gdzie średnia wartość projektu jest kilkukrotnie 

wyższa). 

Wg danych na 31 grudnia 2018 r. najwięcej środków przeznaczono na przedsięwzięcia 

realizowane w ramach PO WER – ponad 15 mld zł, co stanowi 37,25% wszystkich 

środków. Jeżeli chodzi o programy realizowane w regionach, to wyraźnie wyższy udział 

w ogólnej puli środków, przekraczający 2 mld zł, miało RPO wdrażane w województwie 

śląskim (6,88% sumy środków), natomiast najniższe w woj. lubuskim (1,97% - 805 mln 

zł), opolskim (2% - 817 mln zł), podlaskim (2,02% - 827 mln zł), które łącznie stanowiły 

6% wszystkich środków. Równocześnie najwyższe koszty średnie realizacji jednego 

projektu charakteryzują POWER (ponad 3,1 mln zł), województwo małopolskie (ponad 

2,5 mln zł) oraz lubuskie (niecałe 2,4 mln zł). Najniższe zaś dotyczą RPO realizowanego 
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w województwie świętokrzyskim (niecałe 1,2 mln zł). Szczegółowe dane przedstawiono 

w poniższej tabeli.
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Tabela 6. Liczba i wartość zawartych umów o dofinansowanie na realizację projektów współfinansowanych z EFS w 
ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (stan na dzień 31.12.2018) wg programów 

Nazwa Programu 
Liczba 

projektów 
ogółem 

Wartość 
projektów 
– suma (w 

zł) 

Średnia 
wartość 
projektu 

(w zł) 

Dominująca Oś 
Priorytetowa (OP) 

 

Liczba 
projektów 

– 
dominują 

ca OP 

Wartość 
projektów 

suma (w zł) – 
w 

dominującej 
OP 

PO WER 4808         15 239 735 054,43                 3 169 662,03 1. Osoby młode na 
rynku pracy 

(PI 8 ii) 

2196 5 794 492 015,22 

RPO 
Dolnośląskie 

1030              1 753 885 335,78                 1 702 801,30 10. Edukacja 
(PI 10 i, 10 iii, 10 iv) 

494 465 056 492,35 

RPO 
Kujawsko- 
Pomorskie 

742           1 431 771 204,05  1 929 610,79                
 

8. Aktywni na rynku 
pracy 

(PI 8 i, 8 iii, 8 iv, 8 v, 
8 vi) 

270 534 740 178,16 

RPO 
Lubelskie 

1118           1 858 929 612,89                 1 662 727,74 12. Edukacja, 
kwalifikacje i 
kompetencje 

(PI 10 i, 10 iii, 10 iv) 

360 362 717 358,93 

RPO 
Lubuskie 

337           805 812 708,72                 2 391 135,63 8. Nowoczesna 
edukacja 

(PI 10 i, 10 iii, 10 iv) 

138 324 290 667,76 

RPO 
Łódzkie 

1094           1 831 565 057,06                 1 674 191,09 11. Edukacja, 
Kwalifikacje, 
Umiejętności 

(PI 10 i, 10 iii, 10 iv) 

421 361 082 931,74 

RPO 
Małopolskie 

986           2 515 443 379,31                 2 551 159,61 9. Region spójny społecznie 
(PI 9 i, 9 iv, 9 v) 

349 690 151 242,42 

RPO 
Mazowieckie 

1178           1 816 247 834,25                 1 541 806,31 10. Edukacja dla 
rozwoju regionu 

(PI 10 i, 10 iii, 10 iv) 

535 609 578 754,94 

RPO 
Opolskie 

423              817 768 846,70                  1 933 259,68 9. Wysoka jakość 
edukacji 

(PI 10 i, 10 iii, 10 iv) 

158 206 621 579,75 

RPO 
Podkarpackie 

1035           1 796 688 416,50                  1 735 930,84 9. Jakość edukacji i 
kompetencji w 

regionie 
(PI 10 i, 10 iii, 10 iv) 

462 471 245 925,52 

RPO 
Podlaskie 

642              827 703 246,66                 1 289 257,39 3. Kompetencje i 
kwalifikacje 

288 333 308 507,98 
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Nazwa Programu 
Liczba 

projektów 
ogółem 

Wartość 
projektów 
– suma (w 

zł) 

Średnia 
wartość 
projektu 

(w zł) 

Dominująca Oś 
Priorytetowa (OP) 

 

Liczba 
projektów 

– 
dominują 

ca OP 

Wartość 
projektów 

suma (w zł) – 
w 

dominującej 
OP 

(PI 10 i, 10 iii, 10 iv) 

RPO 
Pomorskie 

833           1 769 738 219,07                  2 124 535,68 5. Zatrudnienie 
(PI 8 i, 8 iii, 8 iv, 8v, 

8 vi) 

355 692 084 326,31 

RPO 
Śląskie 

1471           2 814 187 529,79                  1 913 111,85 11. Wzmocnienie 
potencjału 

edukacyjnego 
(10 i, 10 iii, 10 iv) 

558 609 317 812,34 

RPO 
Świętokrzyskie 

836              976 294 880,01                 1 167 816,84 8. Rozwój edukacji i 
aktywne 

społeczeństwo 
(PI 8 iv, 8 vi, 10 i, 10 

iii, 10 iv) 

390 280 437 598,95 

RPO 
Warmińsko- 
Mazurskie 

1064           1 396 384 207,14                 1 312 391,17 2. Kadry dla 
gospodarki 

(PI 10 i, 10 iii, 10 iv) 

513 445 703 368,07 

RPO 
Wielkopolskie 

1183 2 046 942 550,80 1 730 298,01 8. Edukacja 
(PI 10 i, 10 iii, 10 iv) 

447 451 570 084,39 

RPO 
Zachodniopomorskie 

701 1 210 239 421,61 1 726 447,11 8. Edukacja 
(PI 10 i, 10 iii, 10 iv) 

354 352 111 688,43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy projektów SL2014 (stan na 31.12.2018r.) 
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Podsumowując należy ocenić, że na koniec 2018 roku zakontraktowana została 

ponad połowa alokacji przeznaczonej na realizację projektów w ramach EFS. 

Szczegółowe dane zostały przedstawione w tabeli poniżej.  

Tabela 7. Poziom wykorzystania środków przeznaczonych na projekty EFS wg stanu 

na dzień 31.12.2018 r. 

Alokacja UE przeznaczona na EFS2 

Wartość 

dofinansowanie UE 

dla zawartych umów 

Poziom 

kontraktacji (%) 

Z uwzględnieniem 

rezerwy wykonania 
61 190 057 067,73 zł  34 924 606 799,95 zł  57,08% 

Bez rezerwy 

wykonania 
57 849 433 743,77 zł  34 924 606 799,95 zł  60,37% 

Bez rezerwy 

wykonania, z 

wyłączeniem Pomocy 

Technicznej 

52 615 948 645,63 zł  31 641 724 803,09 zł  60,14% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Umowy Partnerstwa i bazy projektów SL2014 (stan na 

31.12.2018r.) 

                                                           
 

2
 Przeliczenia alokacji dokonano wg kursu: 1 € = 4,3028 zł.  
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4 Synteza wyników badań w podziale na dziedziny tematyczne 

4.1 Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników  

4.1.1 Podsumowanie wyników metaanalizy  

1. W obszarze szkoleń i doradztwa realizowanego w Działaniu 2.2 POWER 

interwencję należy ocenić jako umiarkowanie trafną – głównie ze względu na 

przeszacowanie zapotrzebowania na szkolenia wśród przedsiębiorców o 

tematyce Prawa zamówień publicznych (pzp) oraz partnerstwa publiczno-

prywatnego (PPP), co przełożyło się na trudności rekrutacyjne.  

2. W przypadku szkoleń z zakresu stosowania pzp główną barierą dla efektywnego 

wdrażania interwencji była niska aktywność przedsiębiorstw MŚP na rynku 

zamówień publicznych. W przypadku szkoleń z PPP barierą był głównie brak 

zainteresowania sektora publicznego stosowaniem formuły PPP. Skutkiem tego 

jest niskie zainteresowanie szkoleniami w tym zakresie wśród przedsiębiorstw. 

3. Ze względu na niedostatecznie rozwinięty rynek pzp oraz PPP użyteczność 

wsparcia dla przedsiębiorców okazała się być ograniczona. Nie odnotowano 

znaczących zmian w poziomie aktywności firm w tych obszarach.  

4. Trafność wsparcia jest wysoka w przypadku interwencji ukierunkowanej na 

zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych dla MMŚP. 

Sprawdziło się przyjęte założenie zastosowania podejścia popytowego – 

dopasowanie usługi do potrzeb przedsiębiorstwa. 

5. W przypadku usług rozwojowych uznano, że użyteczność wsparcia jest wysoka - 

usługi rozwojowe, z których skorzystali pracownicy, wyposażyły ich w wiedzę i 

umiejętności wykorzystywane w codziennej pracy. Z badania skuteczności 

Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w województwie śląskim wynika też 

wysoka ocena dostępności usług w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Nie jest to 

jednak ocena powszechna, gdyż w niektórych regionach, szczególnie w 

początkowej fazie wdrażania PSF, problemem była zbyt ograniczona oferta w 

BUR.  

6. Spośród ocenianych rozwiązań stosowanych w PSF z perspektywy odbiorców 

wsparcia w województwie śląskim najbardziej atrakcyjne są: poziom 

dofinansowania, długość oczekiwania na możliwość realizacji usługi oraz prosty i 

przejrzysty sposób rozliczania zrealizowanej usługi rozwojowej.  

7. Skuteczność preferencyjnych poziomów dofinansowania jest niewielka (z 

wyjątkiem osób o niskich kwalifikacjach) – udział osób w wieku 50+ oraz osób z 

niepełnosprawnością jest niski. Rekomendować można zwiększenie premii w 

przypadku dofinansowania usług rozwojowych dla tej grupy docelowej, a także 
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podejmowanie dodatkowych działań np. informacyjno-promocyjnych i dalsze 

monitorowanie sytuacji.  

8. Ocena funkcjonowania BUR oraz systemu dystrybucji środków 

przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników – 

PSF jest pozytywna, a wyniki badania wskazują na wysoką trafność wsparcia.  

9. Wysoka jest też użyteczność wsparcia – usługi rozwojowe, z których skorzystali 

pracownicy wyposażyły ich w wiedzę i umiejętności, które są przez nich 

wykorzystywane w codziennej pracy. 

10. Biorąc pod uwagę założenie, iż po zakończeniu finansowania z EFS Baza Usług 

Rozwojowych ma istnieć w przyszłości jako narzędzie komercyjne, konieczne jest 

podjęcie działań, które wzmocnią rozpoznawalność BUR wśród przedsiębiorców i 

pracowników (zwiększenie skali działań informacyjno-promocyjnych, w tym 

ogólnopolska kampania promocyjna), a także działań, które poprawią 

funkcjonalność narzędzia oraz zwiększą kompatybilność BUR i Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji.  

4.1.2 Wnioski dotyczące badań źródłowych  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, 

to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku 

do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku wiedzy w danych obszarach? 

Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie 

zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS?  

 Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych 

w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność 

pewnych wniosków od najczęściej formułowanych? 

Jakość i użyteczność raportów będących podstawą do opracowania niniejszego 

rozdziału jest wysoka. Zrealizowano 5 badań [7011, 8013, 8023, 8026, 8028]3, które 

zostały zakwalifikowane do dziedziny Adaptacyjność przedsiębiorstw. 

W badaniu Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług 

rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z 

uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowego Systemu Finansowania [7011] 

przedstawiono szczegółową ocenę rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie 

dostępności usług rozwojowych, z odwołaniem do założeń programowych oraz 

                                                           
 

3
 Do każdego analizowanego raportu ewaluacyjnego został przypisany numer. Pełna lista raportów znajduje się w 

załączniki nr 1.  
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wniosków z wdrażania poprzedniej perspektywy finansowej. Sformułowano szereg 

rekomendacji, mających charakter operacyjny – na potrzeby usprawnienia systemu 

oraz poprawy jego użyteczności, a także rekomendacje horyzontalne – odwołujące 

się m.in. do długookresowej trwałości systemu, po zakończeniu finansowania UE.  

W raporcie z badania skuteczności PSF w województwie śląskim4 również 

sformułowano szereg rekomendacji pozwalających nie tylko na usprawnienie 

wdrażania wsparcia w tej perspektywie, ale trafniej zaplanować działania w kolejnej.  

W raporcie z badania Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości 

wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej 

sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO 

WSL na lata 2014-2020 [8026] wskazano na wymierne korzyści wynikające z udziału 

pracowników w projektach, mierząc wskaźnik rezultatu długoterminowego.  

W badaniu ewaluacyjnym dotyczącym projektów szkoleniowo-doradczych z obszaru 

zamówień publicznych i PPP realizowanych w ramach Działania 2.2 PO WER5 

wskazano na szereg czynników uniemożliwiających skuteczne wdrożenie wsparcia. 

Sformułowano też rekomendacje operacyjne, dotyczące kwestii organizacji i zakresu 

szkoleń, a także strategiczne – dotyczące kolejnego okresu programowania.  

Jedynie w przypadku badania Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie 

lubuskim [8023] w perspektywie 2014-2020, użyteczność wyników jest umiarkowana 

w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw ze względu na położenie w badaniu 

nacisku na ocenę wsparcia infrastrukturalnego MMŚP (realizowanego w ramach 

Celu tematycznego 3).  

Na chwilę opracowania niniejszego raportu brak było badań w obszarze 

outplacementu, poza jednym ww. badaniem dotyczącym pomiaru poziomu 

osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób 

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

programu” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 [8026]6. 

Nie zidentyfikowano rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych 

badaniach ewaluacyjnych. 

                                                           
 

4
 Ocena skuteczności i trafności przyjętego modelu finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, 

Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j., 2018 [8028]. 
5
 Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych, Instytut Badawczy ProPublicum sp. 

z o.o. sp.k., 2018 [8013]. 
6
 Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba 

osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach 
RPO WSL na lata 2014-2020, Dyspersja, 2018. 
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4.1.3 Weryfikacja teorii zmiany 

Interwencja w obszarze „adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników” jest 

realizowana w ramach CT 8 „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 

oraz wspieranie mobilności siły roboczej”, PI 8v „Przystosowanie pracowników, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” poprzez Działania 2.2, 2.3 oraz 2.21 

PO WER oraz wyszczególnione działania RPO wszystkich województw poza 

mazowieckim. 

Wspieranie adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników do zmieniających się 

warunków pracy w perspektywie finansowej 2014-2020 obejmuje trzy główne 

kierunki działań: zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych dla 

MMŚP, szkolenia i doradztwo oraz outplacement. 

W odniesieniu do szkoleń i doradztwa – na poziomie centralnym wdrażane jest 

wsparcie doradcze i szkoleniowe skierowane do przedsiębiorców chcących 

poszerzyć kompetencje w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych 

lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki lub też zasad realizacji 

przedsięwzięć w formule PPP, przygotowania oferty. 

W odniesieniu do usług rozwojowych, na poziomie centralnym zaplanowano rozwój 

Bazy Usług Rozwojowych – co ma bezpośrednie znaczenie dla działań 

realizowanych w ramach RPO, gdyż w oparciu o Bazę obsługiwane jest jedno z 

dwóch działań realizowanych na poziomie regionalnym, tzn. świadczenie usług dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oparte na podejściu popytowym. 

Część wsparcia na poziomie regionalnym skoncentrowana została także na działania 

typu outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem (lub też zwolnionych 

z powodu zmian w ich zakładzie pracy), które są realizowane głównie w ramach 

działań aktywizacyjno-zawodowych. 

Teoria zmiany w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw nie ulegała modyfikacjom 

od początku wdrażania EFS.  

Dotychczasowe badania pozwalają na zweryfikowanie teorii zmiany w przypadku 

interwencji ukierunkowanej na zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług 

rozwojowych dla MMŚP oraz szkoleń i doradztwa. 

W przypadku zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych dla 

MMŚP teoria zmiany została zweryfikowana pozytywnie. Wsparcie wpływa na 

uzyskanie lub rozszerzenie kompetencji MMŚP, pośrednio przyczynia do poprawy 

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawy sytuacji na rynku pracy uczestników.  

W przypadku szkoleń i doradztwa realizowanych w ramach Działania 2.2 PO WER 

pozytywnie zweryfikowano jedynie część teorii zmiany. Wsparcie MMŚP w zakresie 

funkcjonowania na rynku zamówień publicznych oraz w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć w formule PPP zwiększyło wiedzę pracowników w tych obszarach. 

Natomiast nie przełożyło się na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku ani na 
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zwiększenie potencjału przedsiębiorstw MŚP ze względu na ograniczoną możliwość 

wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce. 

4.1.4 Trafność, zakres i komplementarność wsparcia  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?  

 W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z 

ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak można im 

przeciwdziałać? 

 Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający? 

 Na ile wsparcie z EFS w zakresie PO WER oraz RPO 2014-2020 jest spójne 

(działania na poziomie krajowym i regionalnym są komplementarne)? 

Szkolenia i doradztwo 

Wyniki badania Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań 

publicznych wskazują, że wsparcie w ramach Działania 2.2 zostało zaplanowane 

umiarkowanie trafnie w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień 

publicznych. Pozytywnie należy ocenić założenie, że pomoc jest dystrybuowana za 

pośrednictwem operatorów (beneficjentów), jak również kryteria wyboru 

beneficjentów. Podmioty realizujące projekty rzeczywiście wykazały się dużym 

profesjonalizmem i determinacją na każdym etapie realizacji projektu. Za korzystne 

można uznać również ustalenie przez PARP minimalnego standardu usługi 

szkoleniowo-doradczej. Zapobiegło to zbyt dużemu zróżnicowaniu prowadzonych 

działań i ułatwiało monitoring projektu.  

Z drugiej jednak strony standaryzacja sprawiła, że treść szkolenia w mniejszym 

stopniu trafiła w potrzeby przedsiębiorców, którzy, jak wynikało z badania potrzeb 

przeprowadzonych przez beneficjentów, mieli oczekiwania nie mieszczące się w 

standardzie. Dodatkowo według minimalnego zakresu usług określonego przez 

PARP program szkoleniowy części teoretycznej miał uwzględniać w zasadzie cały 

zakres ustawy PZP, co również okazało się zbyt ambitnym podejściem z punktu 

widzenia przedsiębiorców, którzy nie zamierzają być specjalistami ds. zamówień 

publicznych, a od szkolenia oczekują dostarczenia konkretnych narzędzi (np. 
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radzenia sobie z formularzem JEDZ7, przygotowywanie odwołań, prowadzenie 

korespondencji z zamawiającym), a nie kompleksowej wiedzy o ustawie.  

Nietrafne okazało się również połączenie szkolenia z doradztwem (obligatoryjna 

ścieżka w pierwszym konkursie w 2016). W konsekwencji w szkoleniach brali udział 

przedsiębiorcy nimi niezainteresowani, a potrzebujący doradztwa w konkretnym 

zamówieniu, w którym biorą udział. Z drugiej strony problematyczne były również 

działania doradcze kierowane do przedsiębiorców, nie mających żadnego 

doświadczenia z rynkiem zamówień publicznych. 

Wskazana jest organizacja odrębnie działań szkoleniowych i doradczych w Działaniu 

2.2 POWER i przeprowadzenie odrębnej rekrutacji do obu form wsparcia.  

W przypadku szkoleń i doradztwa obejmujących zasady realizacji przedsięwzięć w 

formule PPP założenia na poziomie teorii oceniono jako trafne – teoria zakładająca 

wpływ wiedzy na wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, zmianę ich 

postaw wobec PPP i – w dalszej perspektywie – wejście na rynek PPP była 

uzasadniona merytorycznie. Nie znalazła jednak potwierdzenia w rzeczywistości ze 

względu na istotne czynniki zewnętrzne - poważne bariery dostępu MŚP do rynku 

PPP, a także ograniczona podaż takich zamówień. W odniesieniu do tego ostatniego 

aspektu negatywnie należy ocenić efekty innych działań popularyzujących to 

rozwiązanie, np. szeroko zakrojonych szkoleń kierowanych do przedstawicieli 

administracji publicznej w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce”, 

współfinansowanego z EFS, które nie skutkowały wzrostem zainteresowania sektora 

publicznego stosowaniem formuły PPP i wzrostem liczby postępowań w tej formule.  

W związku z niewielkim zapotrzebowaniem wśród przedsiębiorców na szkolenia o 

tematyce PPP, wystąpiły znaczące trudności rekrutacyjne, a ambitne założenia 

przeszkolenia do 2023 roku 953 firm udało się osiągnąć na koniec 2018 roku w 

21,5% mimo ogromnego wysiłku rekrutacyjnego. Krytycznie należy ocenić brak w 

projektach odrębnych środków na działania promocyjno-rekrutacyjne. Działania te 

mogły być finansowane z kosztów pośrednich projektu, które – przy niewielkiej 

wartości projektów i bardzo angażującej rekrutacji – były niewystarczające. 

Pochodną trudności rekrutacyjnych była nietrafiona grupa odbiorców wsparcia, 

składająca się przede wszystkim z mikroprzedsiębiorców. Zdaniem autorów raportu, 

mają oni zbyt niski potencjał do wchodzenia w partnerstwa z sektorem publicznym. 

Nie wykorzystano natomiast potencjału firm średnich, których reprezentacja była na 

szkoleniach niedostateczna. Negatywnie także należy ocenić wykluczenie ze 

wsparcia firm dużych, co wynika jednak z warunków przyjętych w Umowie 

Partnerstwa, zatem ani IZ ani IP PO WER nie mają możliwości wprowadzenia zmian 

                                                           
 

7
 JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 
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w tym zakresie. Wobec ogólnej niskiej wiedzy wśród przedsiębiorstw o PPP objęcie 

szkoleniami również takich firm byłoby zasadne.  

Wysoko oceniono formułę szkolenia – przede wszystkim podział na bardziej 

teoretyczne, wprowadzające do tematyki szkolenie ogólne i szczegółowe, 

omawiające konkretne przykłady postępowań PPP szkolenia dedykowane. W 

odniesieniu do tych drugich szkoleń niemożliwe do zrealizowania okazało się jednak 

założenie, że szkolenia dedykowane będą skupiać firmy zainteresowane udziałem w 

konkretnym przedsięwzięciu z zakresu PPP planowanym przez podmiot publiczny do 

realizacji. Takie planowane przedsięwzięcia rzeczywiście były omawiane, ale wymóg 

zainteresowania udziałem w nich MŚP był traktowany luźno, a uczestnicy szkoleń 

ocenili je jako „ciekawe”, ale bezwartościowe dydaktycznie. 

W wyniku badania sformułowano ogólną rekomendację, aby zachować 

dotychczasową formułę dystrybucji wsparcia szkoleniowo-doradczego za 

pośrednictwem beneficjentów, z jednoczesnym zachowaniem kryteriów wyboru 

dających duże szanse na wyłonienie podmiotów charakteryzujących się wysoką 

jakością pracy, posiadających odpowiednie zaplecze finansowe i kadrowe. 

W przypadku szkoleń z pzp zaleca się: 

 Skierowanie szkoleń do przedsiębiorców już obecnych na rynku zamówień 

publicznych i ograniczenie ich tematyki do zmian w prawie zamówień 

publicznych (organizowanie szkoleń po wprowadzeniu zmian legislacyjnych w 

pzp), 

 Skierowanie szkoleń do przedsiębiorców nie mających doświadczenia na 

rynku zamówień publicznych bez komponentu doradczego, 

 Odciążenie dydaktyczne programu szkoleń, tj. rezygnacja z omawiania całej 

ustawy pzp, 

 Stworzenie możliwości korzystania z doradztwa w dłuższym okresie czasu 

(np. zamiast 8-godzinnego spotkania w firmie cztery krótsze sesje doradcze, 

realizowane również on-line i drogą telefoniczną, 

 Uruchomienie punktów doradczo-konsultacyjnych dla podmiotów aktywnych 

na rynku zamówień publicznych, które potrzebują pomocy w rozwiązywaniu 

bieżących problemów. 

W przypadku szkoleń z zakresu PPP rekomenduje się rezygnację z ogłaszania 

kolejnych konkursów i podjęcie ich w kolejnej perspektywie finansowej po dokonaniu 

oceny stanu zaawansowania rozwoju PPP w Polsce, m.in. po analizie liczby 

uruchamianych postępowań i pod warunkiem jej wzrostu (zgodnie z założeniami 

"Polityki rządu w zakresie PPP"). 
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Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych dla MMŚP 

Trafność wsparcia w obszarze zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług 

rozwojowych dla MMŚP jest wysoka. Dzięki opracowaniu Bazy Usług 

Rozwojowych zgromadzono wszystkie usługi w jednym miejscu, a dodatkowo 

informacje o nich są przedstawione w wystandaryzowany sposób. Baza została 

pozytywnie oceniona pod względem stopnia, w jakim odpowiada na potrzeby 

pracodawców i pracowników w zakresie wsparcia dostępu do usług rozwojowych. 

Trafny do potrzeb jest również ujednolicony na poziomie regionalnym system 

dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i ich 

pracowników –PSF. W ramach tego systemu Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym wybiera Operatora Regionalnego RPO, którego zadaniem 

jest obsługa potencjalnych odbiorców wsparcia (przedsiębiorców oraz pracowników). 

Tak zaplanowany system w pełni zapewnia komplementarność działań na poziomie 

krajowym i regionalnym w ramach EFS.  

W różnych województwach przyjęto różne podejście do funkcjonowania PSF 

oraz różne systemy dystrybucji środków. Z badania ewaluacyjnego wynika, że 

skuteczności sprzyja oparcie systemu PSF o konkurencję pomiędzy operatorami 

(województwo śląskie i warmińsko-mazurskie) - w momencie prowadzenia badania 

osiągnęły one najwyższe wartości wskaźnika mierzącego liczbę osób korzystających 

ze wsparcia w formie szkoleń. Z kolei biorąc pod uwagę systemy dystrybucji środków 

(w ramach PSF wsparcie jest dystrybuowane w oparciu o trzy rozwiązania: bony, 

konta przedpłacone, refundacja kosztów), poszczególne systemy mają zarówno 

wady, jak i zalety. Systemy bonowe zakładają standaryzację wartości i terminów – 

ryzyko niedostępności usług specjalistycznych i długotrwałych np. studiów 

podyplomowych, jednak podobnie jak konta przedpłacone ograniczają finansowy 

wkład własny do minimum, co może przekładać się na wzrost dostępności projektu 

dla wszystkich grup wsparcia niezależnie od zaplecza finansowego. Oba te systemy 

jednak stanowią barierę dla podmiotów, które nie dostają środków od razu, lecz po 

zakończeniu usług – z ich perspektywy stanowi to ryzyko utraty wynagrodzenia.  

Z kolei wadą refundacji jest konieczność początkowego pokrycia całości kosztów 

usługi i oczekiwania na zwrot środków. Natomiast w kontekście usług długotrwałych 

oraz specjalistycznych, refundacja zakłada największą swobodę i pozytywnie 

przekłada się na ich dostępność dla odbiorców wsparcia (nie ogranicza ich data 

ważności np. bonów).  

Czynnikiem sprzyjającym trafności wsparcia jest przyjęcie podejścia 

popytowego – dopasowanie usługi do potrzeb przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy 

są pod tym względem bardzo pragmatyczni – liczy się dla nich przede wszystkim, 

czy mogą otrzymać usługę dopasowaną do potrzeb i specyfiki ich firmy oraz czy 

zostanie ona zrealizowana na wysokim poziomie (kompetencje i doświadczenie 
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trenerów), co ostatecznie przełożyć się ma na codzienne funkcjonowanie i wyniki 

firmy. Jak wynika z badania Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność 

usług rozwojowych…, podmioty świadczące usługi rozwojowe reagują na potrzeby 

strony popytowej. Na wysoką skuteczność realizacji zasady popytowości, która 

pozwala w sposób możliwie najlepszy dostosować usługę rozwojową do potrzeb 

firmy / pracownika, wskazują wyniki innego badania - Ocena skuteczności i trafności 

przyjętego modelu finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim. Objęto 

w nim badaniem ankietowym uczestników usług rozwojowych oraz przedsiębiorców 

kierujących pracowników na szkolenia. Ponad połowa zarówno uczestników, jak i 

przedstawicieli firm uznała, że znalezienie usługi rozwojowej zgodnej z potrzebami 

jest łatwe – przeciwnego zdania było tylko 11,1%. Sama użyteczność usługi 

rozwojowej została oceniona bardzo pozytywnie: za bardzo wysoką lub raczej 

wysoką użytecznością opowiedziało się 91,0% przedsiębiorców i 79,2% 

pracowników będących odbiorcami wsparcia. Dopasowanie usług zostało również 

ocenione pozytywnie: 88,5% przedsiębiorców i 77,6% pracowników biorących udział 

we wsparciu oceniło dopasowanie usługi rozwojowej do potrzeb firmy / stanowiska 

pracy jako raczej wysokie lub bardzo wysokie.  

Spośród ocenianych rozwiązań stosowanych w PSF z perspektywy odbiorców 

wsparcia w województwie śląskim najbardziej atrakcyjne są: poziom dofinansowania, 

długość oczekiwania na możliwość realizacji usługi oraz prosty i przejrzysty sposób 

rozliczania zrealizowanej usługi rozwojowej. Jednocześnie autorzy raportu Ocena 

skuteczności i trafności przyjętego modelu finansowania usług rozwojowych w 

województwie śląskim wskazują pola do możliwych usprawnień (np. rezygnacja z 

wymogu składania dokumentów rejestrowych przez firmę aplikującą o wsparcie w 

ramach PSF czy zamiana dokumentów potwierdzających na oświadczenia). 

W badaniu w województwie śląskim podkreślono także, że oferta szkoleń dostępnych 

w BUR na terenie tego województwa charakteryzuje się dużą różnorodnością. Nie 

sygnalizowano problemu niedostatecznej liczby usług rozwojowych zarejestrowanych 

w BUR. Można to wiązać m.in. ze specyfiką województwa, o dużej liczbie 

mieszkańców oraz dużej liczbie przedsiębiorstw. Natomiast w innych regionach na 

początkowym etapie wdrażania PSF pojawiał się problem niedostatecznie 

rozbudowanej oferty usług w BUR, co stanowiło barierę dla skutecznego wdrażania 

PSF.  

Analiza przeprowadzona w ramach badania Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na 

jakość i dostępność usług rozwojowych… wskazuje, iż ponad połowa osób, które do 

momentu przeprowadzenia ewaluacji zakończyły udział w usłudze rozwojowej, 

posiada wykształcenie wyższe. Może się to wiązać z tym, że osoby o wyższych 

kwalifikacjach chętniej są kierowane przez pracodawców do skorzystania z usług 

rozwojowych. Poza tym generalnie są to osoby bardziej zainteresowane 



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

44 | S t r o n a  

 

korzystaniem z ogólnie pojętego kształcenia ustawicznego. Taka sytuacja może też 

jednak sugerować niedostateczną liczbę usług odpowiadających na potrzeby osób o 

niskich kwalifikacjach lub brak skierowanych do nich działań informacyjno-

promocyjnych.  

Jednocześnie funkcjonowanie PSF uwzględnia preferencyjne poziomy 

dofinansowania dla osób o niskich kwalifikacjach i powyżej 50. roku życia. PSF 

zakładają, że większość środków będzie wydatkowana przy uwzględnieniu 

pracowników o niskich kwalifikacjach i powyżej 50. roku życia. Jak wynika z badania 

efektywności PSF w województwie śląskim, skuteczność narzędzia kierunkowania 

interwencji w postaci zwiększania poziomu dofinansowania usług rozwojowych, w 

których biorą udział osoby w wieku 50+, jest niewielka. Wśród odbiorców wsparcia z 

sektora mikroprzedsiębiorstw, którzy domyślnie otrzymują najwyższy poziom 

dofinansowania, udział osób w wieku 50+ wynosi 10,5%. W przedsiębiorstwach 

większych, udział osób z tej kategorii wynosi 12,6%. Podobnie jest w przypadku 

kierunkowania wsparcia do grupy osób z niepełnosprawnością, których udział 

wyniósł nieco ponad 1%. Jedynie w przypadku osób o niskich kwalifikacjach 

odnotowano zwiększoną koncentrację wsparcia w tych firmach, w których stosowane 

są dotyczące tych osób preferencje. Ich udział wśród uczestników to 28,7% w 

przypadku mikro- oraz 40,2% w przypadku sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

Jak wskazują autorzy raportu, zaobserwowane zróżnicowanie prawdopodobnie 

wynika z większej trudności przezwyciężenia barier w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji osób w wieku 50+ oraz osób z niepełnosprawnością niż w przypadku 

podnoszenia kwalifikacji osób o niskich kwalifikacjach, wśród których ze względu na 

poziom wykształcenia częściej mogą występować potrzeby dokształcania. 

W przypadku niedostatecznego udziału we wsparciu osób z niepełnosprawnością i 

osób w wieku 50+ rekomenduje się rozważenie zwiększenia do 20% premii w 

przypadku dofinansowania usług rozwojowych dla takich osób. W przypadku 

mikroprzedsiębiorstw byłoby to w praktyce 10% ze względu na wymóg 

nieprzekroczenia pułapu 80% dofinansowania.  

Jednocześnie istnieje przestrzeń do zmniejszenia poziomu dofinansowania usług 

rozwojowych dla mikroprzedsiębiorstw z 80% do 70% bez utraty popytu. Badanie 

wśród firm wykazało bowiem, iż zainteresowanie skorzystaniem z dofinansowania 

usługi rozwojowej w ramach PSF nie zmniejszyłoby się znacząco przy takim 

dofinansowaniu. Niższy niż 70% poziom dofinansowania spowodowałby z kolei 

skokowy wzrost rezygnacji.  

4.1.5 Bariery dla interwencji  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  
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 Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można 

je zniwelować? 

Szkolenia i doradztwo 

W przypadku szkoleń z zakresu stosowania pzp główną barierą dla efektywnego 

wdrażania interwencji była niska aktywność przedsiębiorstw MŚP na rynku 

zamówień publicznych, co przełożyło się na trudności rekrutacyjne. Przedsiębiorcy w 

niewielkim stopniu startują w przetargach ze względu na ograniczenia finansowe (np. 

nie mają środków, aby wpłacić wadium, nie mają środków, aby finansować realizację 

długotrwałych projektów, nie dysponują referencjami na projekty o wymaganej 

wartości). Do udziału w rynku zniechęcają również: nierówna pozycja wykonawców, 

jednostronne i z reguły nienegocjowalne umowy, wysoki poziom 

formalizmu/biurokracji, nieodpowiednia jakość przygotowania postępowań. 

Występuje też niskie zaufanie do rynku zamówień publicznych, który jest 

postrzegany jako rynek niskiej ceny. Stosowanie jakościowych kryteriów wyboru 

najkorzystniejszej oferty było przez przedsiębiorców określane jako proces fikcyjny, 

co potwierdzają twarde dane - choć cena jako jedyne kryterium wyboru oferty była 

obecna w 2017 r. w 10% postępowań8, to jednocześnie w 83% postępowań 

zwycięzcą okazywała się oferta z najniższą ceną9.  

W przypadku szkoleń z zakresu stosowania PPP można wskazać następujące 

bariery dla efektywnego wdrażania interwencji: 

 Brak zainteresowania sektora publicznego stosowaniem formuły PPP 

(przekładający się na niewielką liczbę postępowań i jeszcze mniejszą liczbę 

zawieranych umów), co jest efektem między innymi: 

 braku efektów szkoleń kierowanych do przedstawicieli administracji 

publicznej w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce”, które w założeniu 

miały skutkować zwiększeniem liczby dobrze przygotowanych postępowań 

PPP,  

 „obfitości” dostępnych środków unijnych – mając je do dyspozycji i 

posiadając sprawdzone sposoby ich wydatkowania instytucje publiczne nie 

mają obecnie dużej motywacji do pozyskiwania zewnętrznego kapitału 

poprzez stosowanie PPP. 

                                                           
 

8
 Wpływ na to miały zmiany w ustawie Pzp. 

9
 Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych za rok 

2017, UZP, Warszawa 2018. 
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 Skomplikowane procedury, które regulują tę część publicznych zamówień i duże 

obciążenia finansowe dla przedsiębiorcy, a w tym: 

 konieczność posiadania środków finansowych lub dostępu do 

zewnętrznego finansowania w celu sfinansowania inwestycji,  

 ryzyko biznesowe wynikające z konieczności poniesienia bardzo dużych 

nakładów związanych z udziałem w postępowaniu w sytuacji dużej 

niepewności co do jego wyniku,  

 ryzyko wynikające z długoterminowego charakteru inwestycji.  

 Niski potencjał przedsiębiorców w zakresie zarządzania strategicznego, co 

przejawia się w krótkoterminowych i zachowawczych strategiach firm. 

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych dla MMŚP 

Można wskazać dwa rodzaje barier dla efektywnego wdrażania interwencji 

ukierunkowanej na zwiększenie dostępności usług rozwojowych – związane z 

funkcjonalnością i trafnością wsparcia EFS oraz z potencjałem absorpcyjnym 

przedsiębiorstw. 

 Funkcjonalność systemu finansowania usług rozwojowych 

Potrzeba poprawy funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych. Użytkownicy Bazy 

byli zgodni, że wymaga ona jeszcze udoskonaleń, aby efektywnie pełnić rolę 

narzędzia zwiększającego dostęp do usług rozwojowych w szeroko rozumianym 

kształceniu ustawicznym. W ich opinii bez modyfikacji i pracy nad jej intuicyjnością, 

przejrzystością nie ma ona szans istnieć w przyszłości jako narzędzie komercyjne. 

Komplikacje na poziomie obsługi Bazy sprawiają, że nie można jej uznać za portal 

dostosowany do kompetencji użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem grup 

preferencyjnych (50+, osoby o niskich kwalifikacjach), które często są wykluczone 

cyfrowo. Konieczne jest udoskonalenie wyszukiwarki usług rozwojowych, 

doprecyzowanie kategorii i podkategorii usług, także na poziomie technicznym. 

Struktura tematyczna usług w Bazie Usług Rozwojowych. Respondenci 

wskazywali na braki w Bazie pod względem dostępności szkoleń specjalistycznych 

związanych z niektórymi branżami, np. branżą farmaceutyczną. Struktura 

tematyczna usług oferowanych (dominacja usług językowych i informatycznych) 

odbiega od struktury usług faktycznie wybieranych przez przedsiębiorców (dominacja 

kategorii marketing, organizacja, umiejętności osobiste). Zarówno analiza Bazy, jak i 

przeprowadzone wywiady jakościowe sygnalizują niewielką podaż usług 

pozwalających zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania 

konkretnego zawodu. 

Niedostateczna skala działań informacyjno-promocyjnych. Działania 

informacyjno-promocyjne o możliwości otrzymania dofinansowania na usługę 

rozwojową były podejmowane przez operatorów w momencie rozpoczęcia obsługi 
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interesariuszy. Rozpowszechnienie informacji o możliwości otrzymania 

dofinansowania zajmuje kilka miesięcy, dlatego zainteresowanie PSF na początku 

jego wdrażania było stosunkowo niewielkie. Należy pamiętać, że aby w przyszłości 

przedsiębiorcy i pracownicy chętnie korzystali z BUR, okres funkcjonowania PSF 

powinien przyzwyczaić ich do korzystania z niej i rozpowszechnić wiedzę o niej. 

Dlatego rekomenduje się przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii 

informacyjnej nakierowanej na zwiększenie rozpoznawalności BUR nie tylko jako 

narzędzia, dzięki któremu można ubiegać się o dofinansowanie, ale również 

narzędzia umożliwiającego szeroki dostęp do oferty usług rozwojowych, które mogą 

być finansowane ze środków prywatnych. 

Kompatybilność BUR i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Baza Usług 

Rozwojowych jest oceniana jako niewystarczająco spójna z ZSK oraz ZRK. 

Potrzebne jest zwiększenie spójności ZSK z Bazą, poprzez obowiązek załączania 

przez podmiot do karty usługi informacji o kodzie kwalifikacji w Zintegrowanym 

Rejestrze Kwalifikacji. 

 Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw i pracowników 

Na potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw i pracowników wpływa kilka elementów: 

 Identyfikowanie potrzeb rozwojowych swoich pracowników – 39% firm objętych 

badaniem ewaluacyjnym zadeklarowało, że prowadzi takie działania10; 

 Branża - skłonność do dofinansowania kształcenia kadr istotnie częściej 

występuje w firmach z sektora usług (66%), aniżeli pozostałych sektorów (handel: 

27%; budownictwo: 39%, przemysł: 51%); 

 Wielkość firmy - gotowość do podejmowania takich działań jest wyraźnie większa 

w małych (62%) i średnich firmach (86%) aniżeli w mikro (27%); 

 Bariery zewnętrzne - Nieinwestowanie w rozwój pracowników wiąże się z trzema 

głównymi przyczynami: brakiem środków finansowych na ten cel (30%), brakiem 

czasu (25%) i brakiem potrzeb (22%). 

Skłonność do partycypowania w kosztach usług rozwojowych swoich pracowników, 

w najmniejszym stopniu dotyczy przedsiębiorstw mikro i małych, działających w 

sektorze pozausługowym. To właśnie te przedsiębiorstwa w najmniejszym stopniu 

inwestują w dokształcanie kadry, a polityka szkoleniowa nie ma tam charakteru 

strategicznego i często sprowadza się w nich do działań związanych z reagowaniem 

na doraźne potrzeby. Rekomendowane jest skierowanie działań informacyjno-

                                                           
 

10
 Można zakładać, że odsetek ten jest wyższy, niż w ogólnej populacji firm w Polsce, gdyż badanie skupiało się 

na firmach, które skorzystały z usługi doradczej.  
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promocyjnych przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorstw działających w 

sektorze pozausługowym. 

4.1.6 Efekty wsparcia 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W 

jakim zakresie? W których grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy 

rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do 

kryteriów ewaluacji)?  

 Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach 

publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, 

adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój 

administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia 

bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych 

(stymulowania reform, budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, 

a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do poszczególnych polityk)? 

 Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty 

– np. efekt skali, synergii, substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – 

to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty 

planowanych interwencji w poszczególnych obszarach? 

Szkolenia i doradztwo 

Efekty projektów szkoleniowo-doradczych w Działaniu 2.2 POWER okazały się 

niewystarczające. Użyteczność wsparcia dla przedsiębiorców jest umiarkowana w 

przypadku szkoleń z zakresu pzp i niska w przypadku szkoleń z zakresu PPP. W obu 

przypadkach doszło do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w rozumieniu 

nabycia przez nie wiedzy i umiejętności pozwalających na efektywniejsze działanie 

na rynku zamówień publicznych czy PPP. Jednocześnie jednak nie odnotowano 

zmian w poziomie aktywności firm w tych obszarach. W przypadku szkoleń z pzp 

większość uczestniczących firm już była obecna na rynku tych zamówień, a firmy 

nieaktywne rzadko decydowały się podjąć działania na rynku zamówień publicznych 

po udziale w projekcie. W przypadku szkoleń z PPP, docelowo i raczej w 

perspektywie długo- niż krótkofalowej, dzięki nabytym umiejętnościom i wiedzy 

uczestnicy projektów mieli wkroczyć na rynek PPP w roli partnerów prywatnych. W 

sytuacji braku podaży takich ofert na rynku nie należy oczekiwać niniejszego efektu. 

Pozytywną zmianą jest natomiast zbudowanie w przedsiębiorcach postawy 

otwartości i zainteresowania rynkiem PPP, czemu towarzyszył ewentualny zamiar 

wejścia na rynek PPP w sytuacji zaistnienia zachęcających ku temu okoliczności. 

Plany te są jednak bardzo niekonkretne, biorąc pod uwagę, że przedsiębiorcy – z 
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małymi wyjątkami – uczestniczyli w szkoleniach z PPP motywowani jedynie „ogólną 

ciekawością”, bez zamiaru wykorzystania pozyskanej wiedzy w praktyce. 

W świetle braku przełożenia nabytej wiedzy na zwiększenie aktywności na rynku pzp 

i PPP, można oczekiwać niskiej trwałości projektów i szybkiego wygaszania ich 

efektów.  

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych dla MMŚP 

Wysoka dostępność usług rozwojowych oraz wykazana w badaniu ich wysoka jakość 

(zasady i wymagania BUR przede wszystkim gwarantują minimalny poziom 

kompetencji kadr świadczących dofinansowane usługi rozwojowe) prowadzi do 

osiągnięcia założenia w logice interwencji, jakim jest wpływ usług rozwojowych na 

poprawę jakości pracy pracowników.  

Usługi rozwojowe, z których skorzystali pracownicy wyposażyły ich w wiedzę i 

umiejętności, które są przez nich wykorzystywane w codziennej pracy (deklaruje 

tak 83% zbadanych pracowników). Ponadto usługi zostały dobrze ocenione pod 

kątem dopasowania do potrzeb firmy. Jak się okazuje, sam fakt umożliwienia 

pracownikom skorzystania z usługi rozwojowej wpływa nie tylko na podniesienie 

poziomu ich wiedzy i umiejętności (65% wskazań), ale również na wzrost motywacji 

(37%) i polepszenie współpracy w zespole (28%). Również niemal wszyscy 

przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z PSF, zauważają efekty usługi rozwojowej w 

codziennej pracy osób, które z nich skorzystały (93%). 

Warto podkreślić niski poziom efektu deadweight w obszarze korzystania z usług 

rozwojowych – większość pracowników objętych badaniem, którzy skorzystali z usług 

rozwojowych, deklarowała, że nie skorzystaliby z usługi, gdyby nie była 

dofinansowana. Również firmy, które miały okazję skorzystać już z dofinansowania 

usług rozwojowych w większości deklarują, że otrzymanie wsparcia umożliwiło 

skorzystanie z nich (63%). Co istotne, 87% respondentów potwierdziło, że dzięki 

dofinansowaniu usług mogli skierować na nie większą liczbę pracowników. Wyniki te 

jednoznacznie pokazują istotność tego rodzaju wsparcia dla przedsiębiorstw. 

Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-

2020 wskazują na wymierne korzyści wynikające z udziału pracowników w 

projektach w zakresie usług rozwojowych.  

W badaniu tym objęto ankietami przedsiębiorców, którzy wskazali na pozytywne 

efekty udziału pracowników w projektach w PI 8v. Większość beneficjentów 

odnotowała pozytywny wpływ realizacji projektów na wzrost aktywności oraz 

nakładów ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich (67,7%), ponad 80% uważa, 

że dzięki realizacji projektów poprawiła się znacząco ich pozycja konkurencyjna. 

Największy wpływ interwencja miała na rozszerzenie oferty w zakresie świadczonych 

usług/sprzedawanych produktów (72% przedsiębiorstw) oraz podniesienie jakości 
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kapitału ludzkiego (również 72%). Można zauważyć też znaczącą liczbę uczestników 

projektów, którzy zadeklarowali wzrost innowacyjności firmy (77%). 

W jedynym badaniu, w którym pojawiła się ocena wsparcia w zakresie 

outplacementu w województwie śląskim, zbadano uczestników szkoleń11 pod kątem 

poprawy ich sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Aż 

43% uczestników projektów odnotowała taki efekt (42% kobiet i 45% mężczyzn; 58% 

osób w wieku do 24 lat, 42% w wieku 25-49 lat i 25% osób w wieku 50+). Polegało to 

przede wszystkim na: zmianie pracy lub stanowiska na wyższe lub wymagające 

wyższych kompetencji lub wiążące się z większą odpowiedzialnością, przejściu z 

niepewnego do stabilnego zatrudnienia (z pracy dorywczej lub płatnego stażu 

uczestnik stał się regularnym pracownikiem lub zaczął prowadzić działalność 

gospodarczą).  

W trakcie wdrażania interwencji z EFS w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw 

nie wystąpiły nieplanowane efekty. Takim efektem mogłoby być ograniczenie 

chłonności rynku, wynikające z preferowania w usługach rozwojowych grup 

uczestników o niższym wykształceniu oraz osób powyżej 50. roku życia. Dane 

Bilansu Kapitału Ludzkiego (2014)12 wskazują, że osoby dorosłe o niższym 

wykształceniu oraz osoby powyżej 50. roku życia znacznie rzadziej wykazują 

zainteresowanie podnoszeniem swoich kwalifikacji i kompetencji. Pierwsze badania 

efektów wsparcia potwierdzają częściowo te wnioski – udział osób 50+ w projektach 

jest znacznie niższy niż w sytuacji, gdyby zastosowane preferencje rzeczywiście 

działały. Na ten moment trudno określić, na ile ograniczy to wydatkowanie środków 

EFS i będzie barierą w osiągnięciu sukcesu projektów, jednak warto już teraz podjąć 

działania, np. dodatkowe informacyjno-promocyjne, zachęcające te grupy do udziału 

w usługach rozwojowych. Wskazane jest też przeprowadzenie w przyszłości analizy, 

czy wprowadzone preferencyjne poziomy dofinansowania dla osób o niskich 

kwalifikacjach i powyżej 50. roku życia nie ograniczają chłonności rynku. 

4.1.7 Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 

2020 oraz SOR 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk 

publicznych? 

                                                           
 

11
 Działanie 7.4 RPO WSL 2014-2020 pn. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku 

pracy (działania z zakresu outplacementu), mające na celu złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw 
w regionie. 
12

 Raport podsumowujący IV edycję badań BKL pt. Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki, pod 
redakcją Jarosława Górniaka.  
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 Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 

2020? W jaki sposób? 

Pierwsze efekty wsparcia ukierunkowanego na zwiększenie dostępności usług 

rozwojowych wskazują, iż z sukcesem realizowane są założenia określone w 

dokumentach strategicznych na poziomie unijnym i krajowym. W przypadku 

interwencji realizowanej w Działaniu 2.2 POWER, ze względu na ograniczoną 

użyteczność wsparcia, niestety nie można mówić o takim efekcie.  

Efekty interwencji PO WER i RPO realizują założenia Strategii „Europa 2020” na 

rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu – w obszarze priorytetu 3: Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: 

wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność 

społeczną i terytorialną, gdzie założono wzmocnienie pozycji obywateli. Jednym z 

elementów budowania kapitału obywateli jest inwestowanie w kwalifikacje 

pracowników. 

Realizowane są również założenia dokumentu Program na rzecz nowych 

umiejętności i zatrudnienia – europejski wkład w pełne zatrudnienie, w którym 

podkreśla się rolę przygotowania lepiej wykwalifikowanej „siły roboczej”. 

Działania EFS są spójne z zapisami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju (SOR) odnoszącymi się do rozdz. VIII. „Obszary wpływające na osiągnięcie 

celów Strategii w zakresie Kapitału Ludzkiego i Społecznego”, gdzie podkreśla się 

kluczową rolę w budowaniu umiejętności zawodowych i kwalifikacji jako czynnika 

niezbędnego dla dalszego ich rozwoju. Interwencja EFS wychodzi naprzeciw 

zdiagnozowanej w SOR konieczności budowy wiarygodnego i uniwersalnego 

systemu diagnozowania, porównywania, uzupełniania posiadanych kompetencji i 

kwalifikacji oraz konieczności inwestowania w kapitał ludzki w obszarze dotyczącym 

osób dorosłych (pracujących i poszukujących pracy) – w zakresie działań 

rozwijających i aktualizujących umiejętności zawodowe.  

Interwencja EFS realizuje również w sposób bezpośredni założenia Programu 

Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. (program wykonawczy do Strategii 

Innowacyjności i Efektywności Gospodarki), w szczególności Poddziałania 2.1.4 

„Działania edukacyjne (rozwojowe) dla przedsiębiorstw i ich pracowników – na 

poziomie regionów w zakresie dofinansowywania części usług rozwojowych dla 

przedsiębiorstw, przy zachowaniu zasady indywidualnego traktowania potrzeb 

różnych przedsiębiorstw” oraz 2.1.6 analizowanego dokumentu „Zapewnienie jakości 

usług edukacyjnych (rozwojowych)”, w którym podkreśla się „iż brakuje systemu, 

który pozwoli na bieżącą weryfikację jakości świadczonych usług edukacyjnych 

(rozwojowych) - jakość strony podażowej” i w związku z tym zakłada m.in. stworzenie 

bazy podmiotów świadczących wysokiej jakości usługi edukacyjne (rozwojowe). 
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4.1.8 Wnioski i rekomendacje  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w 

ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego 

realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS? 

 W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych 

województw mają znaczenie dla osiąganych efektów wsparcia i warunków 

realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i 

rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw? 

W analizowanym materiale można odnaleźć następujące rekomendacje związane z 

dziedziną adaptacyjności przedsiębiorstw: 

 Poprawa funkcjonalności BUR, szczególnie pod kątem dostosowania do 

kompetencji użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem grup 

preferencyjnych (50+, osoby o niskich kwalifikacjach), które często są 

wykluczone cyfrowo; 

 Zwiększenie rozpoznawalności BUR wśród przedsiębiorstw i pracowników 

(np. poprzez ogólnopolską kampanię informacyjną), co jest istotne ze względu 

na długoterminową trwałość efektów wsparcia - aby w przyszłości 

przedsiębiorcy i pracownicy chętnie korzystali z BUR, okres funkcjonowania 

PSF powinien przyzwyczaić ich do korzystania z niej i rozpowszechnić wiedzę 

o niej, również jako ofercie usług rozwojowych, które mogą być finansowane 

ze środków prywatnych; 

 Zwiększenie spójności ZSK z BUR, poprzez obowiązek załączania przez 

podmiot do karty usługi informacji o kodzie kwalifikacji w Zintegrowanym 

Rejestrze Kwalifikacji; 

 Dostosowanie skali wsparcia szkoleniowego i doradczego do potencjału 

przedsiębiorstw oraz podaży na rynku zamówień publicznych oraz rynku PPP 

(które były przedmiotem usług szkoleniowych w Działaniu 2.2 POWER), 

 Organizacja odrębnie działań szkoleniowych i doradczych w Działaniu 2.2 

POWER i przeprowadzenie odrębnej rekrutacji do obu form wsparcia, 

 Umożliwienie udziału w szkoleniach i doradztwie także firm dużych,  

 Rezygnacja z ogłaszania kolejnych konkursów i podjęcie ich w kolejnej 

perspektywie finansowej po dokonaniu oceny stanu zaawansowania rozwoju 

PPP w Polsce, m.in. po analizie liczby uruchamianych postępowań i pod 

warunkiem jej wzrostu (zgodnie z założeniami "Polityki rządu w zakresie 

PPP"), 
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 Zwiększenie premii w przypadku dofinansowania usług rozwojowych dla osób 

powyżej 50. roku życia oraz osób z niepełnosprawnością, gdyż ich udział jest 

zbyt niski, 

 Przeprowadzenie w przyszłości analizy, czy wprowadzone preferencyjne 

poziomy dofinansowania dla osób o niskich kwalifikacjach i powyżej 50. roku 

życia nie ograniczają chłonności rynku. 

Można zakładać, iż społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych 

województw mają znaczenie dla osiąganych efektów wsparcia i warunków realizacji 

wsparcia, gdyż w ramach każdego RPO stworzono indywidualny system dystrybucji 

środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników 

– PSF. Zakres analizowanych badań oraz inne dostępne dane nie pozwalają jednak 

na zróżnicowanie wniosków i rekomendacji dla poszczególnych województw.  

4.2 Dobre rządzenie 

4.2.1 Podsumowanie wyników metaanalizy  

1. Projektowanie i wdrażanie interwencji w obszarze dobrego rządzenia jest 

dużym wyzwaniem, ponieważ jej trafność i skuteczność jest powiązana z 

czynnikami zewnętrznymi: zmianami legislacyjnymi i decyzjami politycznymi. 

Projekty EFS raczej wspierają zmiany zachodzące w poszczególnych 

obszarach, podnosząc kompetencje interesariuszy, dostarczając narzędzi, 

ucząc nowych metod działania. W niewielkim jednak stopniu służą 

wypracowywaniu zmian polityk publicznych.  

2. W przypadku wszystkich analizowanych działań interwencja oceniana jest 

jako trafna lub umiarkowanie trafna. Wątpliwości najczęściej budzi kwestia 

grupy docelowej i zakresu wsparcia, które w niektórych przypadkach mogą 

być zbyt szerokie (np. wsparcie dla partnerów społecznych w zakresie 

procesów legislacji) lub zbyt wąskie (wsparcie dla pracowników urzędów nie 

obejmuje często fazy wdrożenia nabytych kompetencji do praktyki urzędu, 

wsparcie procesów poboru opłat i podatków lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami ogranicza się do ich cyfryzacji, a nie przewiduje bardziej 

kompleksowej zmiany). W niektórych przypadkach wsparcie koncentruje się 

na rozwiązywaniu problemów pobocznych w danym obszarze (np. w Działaniu 

2.17, dotyczącym modernizacji wymiaru sprawiedliwości). 

3. W większości obszarów jest zbyt wcześnie, aby oceniać efekty wsparcia, choć 

pewne z nich można już analizować. Generalnie pozytywnie oceniane są 

szkolenia. Trzech na pięciu przełożonych uczestników szkoleń ocenia, że 

jakość pracy pracowników, biorących udział w szkoleniach, poprawiła się. 

Wyzwaniem jest wykorzystanie efektów tych szkoleń w praktyce urzędów. 

Dotyczy to szczególnie szkoleń z zakresu metod prowadzenia konsultacji 

publicznych. Jednak na obecnym etapie nie ma możliwości oceny faktycznego 

wpływu tych projektów na funkcjonowanie instytucji.  



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

54 | S t r o n a  

 

4. Działania przewidziane do realizacji w ramach CT11 nie przyczyniają się do 

poprawy wskaźników kontekstowych. Wynika to ze specyfiki metodologii 

wybranych do monitorowania wskaźników kontekstowych, a także  

z charakterystyki wsparcia, które ma najczęściej charakter punktowy lub 

towarzyszący zmianom o charakterze systemowym.    

 

4.2.2 Wnioski dotyczące badań źródłowych  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, 

to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku 

do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku wiedzy w danych obszarach? 

Czy są tematy / obszary, które powinny były zostać poddane ewaluacji, a nie 

zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? 

 Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych 

w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność 

pewnych wniosków od najczęściej formułowanych? 

W analizowanym okresie realizowane były dwa badania, które zostały 

zakwalifikowane do obszaru dobre rządzenie. Pierwsze z nich, „Ewaluacja wpływu 

EFS na osiąganie celów w zakresie dobrego rządzenia określonych w ramach PO 

WER” [6003,8002], realizowane jest w czterech etapach. Trzy z nich zostały już 

zrealizowane, a ich efektem są dwa raporty cząstkowe: pierwszy opublikowany w 

styczniu 2017 r. i drugi w październiku 2018 r. Raporty te nie budzą zastrzeżeń 

metodologicznych i dostarczają użytecznych wniosków. Ostatni raport z tego badania 

będzie dostępny w październiku 2022 r. Ewaluacja ta obejmuje Działania 2.16 – 2.19 

POWER (nie obejmuje ona Działania 2.20, które zostało wyodrębnione już po 

rozstrzygnięciu przetargu na to badanie ewaluacyjne). Niniejsza analiza bazuje 

przede wszystkim na drugim z przywołanych raportów [8002]. Został on bowiem 

zrealizowany w okresie, kiedy większość projektów została już uruchomiona i w 

związku z tym możliwe było formułowanie bardziej trafnych ocen interwencji.  

Drugim badaniem jest „Barometr rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu 

terytorialnego” [7008]. Badanie to zostało zrealizowane w 2017 r. i obejmuje ono 

tematy związane z zakresem tematycznym Działania 2.18 i 2.19. Jakość 

i użyteczność tego badania jest wysoka, szczególnie ze względu na możliwość 

porównania z wynikami poprzedniej edycji badania, przeprowadzonej w 2013 roku. 

Badanie było prowadzone metodą ankiety internetowej (CAWI), bez triangulacji 

i badań jakościowych. Obejmowało ono wszystkie gminy i powiaty w Polsce 

i osiągnęło stopę zwrotu powyżej 50%, a także zapewniono reprezentację w badaniu 

przedstawicieli JST z wszystkich regionów NUTS-1 oraz wszystkich rodzajów JST. 
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Należy również odnotować badanie pt.: „Określenie potrzeb interesariuszy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego post 

2020”[8048], zrealizowane na zamówienie samorządu województwa mazowieckiego. 

W obszarze dobrego rządzenia badanie to ograniczyło się jednak tylko do diagnozy 

zapotrzebowania na poradnictwo prawne. W obecnej perspektywie finansowej 

kwestia ta nie jest przedmiotem interwencji EFS, dlatego też w dalszej części 

niniejszego raportu nie będzie odniesień do wyników tego badania.  

4.2.3 Weryfikacja teorii zmiany 

Na obecnym etapie wdrażania nadal jest zbyt wcześnie, aby jednoznacznie 

zweryfikować lub sfalsyfikować założenia przyjęte na etapie opracowywania teorii 

zmiany. Wiele projektów jest jeszcze w trakcie realizacji i ewaluatorzy nie byli w 

stanie zweryfikować przyjętych założeń interwencji. Wyjątkiem są projekty 

szkoleniowe – jest już znacząca liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniach, 

jednak w wielu obszarach jeszcze jest za wcześnie, aby można było zmierzyć 

zmianę generowaną przez nowo nabyte kompetencje.  

Na obecnym etapie wdrażania można jednak stwierdzić, że przyjęte założenia 

dotyczące nabytych kompetencji i ich wpływu na procesy zachodzące w administracji 

publicznej są bardzo uproszczone i rzadko można spotkać się z modelem opisanym 

w teorii zmiany, zgodnie z którym nabycie kompetencji przez pracowników sektora 

publicznego jest wystarczające do lepszego funkcjonowania poszczególnych 

instytucji. Najbardziej krytycznym elementem jest wykorzystanie nabytych 

kompetencji w praktyce pracy poszczególnych osób i instytucji. Szczególnie 

problematyczne jest to w sytuacji, kiedy wykorzystanie nowych kompetencji wymaga 

zmiany sposobu działania urzędu, co wymaga często decyzji przełożonych, 

większych zasobów i nabycia kompetencji przez współpracowników – jak ma to 

miejsce np. w przypadku konsultacji społecznych.  

W niektórych obszarach również samo nabycie kompetencji nie jest wystarczające 

do zmiany sposobu działania. Przykładowo, nabycie kompetencji przez różnych 

uczestników procesów sądowych w zakresie alternatywnych sposobów 

rozwiązywania sporów nie musi przełożyć się automatycznie na wzrost stosowania 

tych sposobów w stopniu wystarczającym, aby było to zauważalne odciążenie dla 

pracy sądów. Aby taką zmianę osiągnąć, niezbędne są zmiany legislacyjne, które 

dostarczą poszczególnym aktorom odpowiednich bodźców do stosowania tych 

metod.  

Istotne jest również, jaki jest zakres nabywanych kompetencji. W ewaluacji wykazano 

na przykład, że do stosowania PPP niezbędne są nie tylko kompetencje formalno-

prawne, ale również szereg kompetencji miękkich, jak również większa otwartość 

urzędu na perspektywę przedsiębiorców.  

Powyższe przykłady pokazują, że założenia interwencji, aby ta mogła być bardziej 

skuteczna, muszą być zdecydowanie bardziej zróżnicowane i w większym stopniu 
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uwzględniać specyficzne dla danego obszaru uwarunkowania zmiany zachowań 

jednostek i instytucji. Dlatego też teoria interwencji, która odzwierciedla uproszczone 

założenia dotyczące interwencji, w większości przypadków nie została 

zweryfikowana pozytywnie.  

4.2.4 Trafność, zakres i komplementarność wsparcia 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach  

z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?  

 W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności  

z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak można im 

przeciwdziałać? 

 Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający? 

 Na ile wsparcie z EFS w zakresie PO WER oraz RPO 2014-2020 jest spójne 

(działania na poziomie krajowym i regionalnym są komplementarne)? 

Drugi raport cząstkowy w ramach badania „Ewaluacja wpływu EFS na osiąganie 

celów w zakresie dobrego rządzenia określonych w ramach PO WER” powstał 

w okresie, kiedy wszystkie cztery działania zostały już uruchomione, choć wiele 

projektów było jeszcze na wczesnym etapie realizacji. Z jednej strony pozwala to 

bardziej trafnie ocenić interwencję niż w momencie opracowywania pierwszego 

raportu cząstkowego (szczególnie jej trafność i założenia), z drugiej strony nadal jest 

zbyt wcześnie, aby możliwa była pogłębiona i rzetelna ocena wpływu interwencji na 

osiąganie celów POWER.  

Trafność Działania 2.16, którego celem jest wzmocnienie potencjału podmiotów 

zaangażowanych w stanowienie prawa i tym samym poprawa jakości stanowionego 

prawa, należy ocenić jako umiarkowaną. Trafnie zaprojektowano szkolenia z zakresu 

procesu legislacji oraz oceny skutków regulacji, kierując je do wąskiej, 

wyspecjalizowanej grupy pracowników administracji, którzy będą mogli wykorzystać 

nabyte kompetencje w praktyce.  

Wątpliwości natomiast budzi zakres wsparcia kierowanego do partnerów 

społecznych: wykracza on poza kwestie związane bezpośrednio ze stanowieniem 

prawa i odnosi się do szerszych potrzeb odbiorców wsparcia. I choć może to 

prowadzić do wzmocnienia potencjału tych instytucji, to nie musi mieć przełożenia na 

jakość stanowionego prawa. Ponadto projekty kierowane są głównie do organizacji 

lokalnych, które w mniejszym stopniu planują angażować się w konsultacje na 

poziomie krajowym.  

Większe wątpliwości budzi trafność szkoleń, dotyczących wykorzystania nowych 

form konsultacji społecznych. Okazuje się bowiem, że uczestnicy nie w pełni 

wykorzystują nabyte kompetencje. Brakuje wsparcia decyzji przełożonych i 

dodatkowych zasobów. Zdaniem autorów raportu rozwiązaniem mogłoby być 

silniejsze wsparcie kadry kierowniczej.  
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Okazuje się również, że instytucje rządowe raczej nie są zainteresowane 

możliwością realizacji pogłębionych konsultacji w formie projektów finansowanych  

z EFS (zrealizowano zaledwie trzy takie projekty). Konsultacje społeczne 

prowadzone są zwykle pod dużą presją czasu, co ogranicza możliwości wpasowania 

tych konsultacji w harmonogram projektu. Poważną barierą okazuje się również 

nadmierna biurokracja i niedostateczna elastyczność przy realizacji projektów 

finansowanych z EFS, co zniechęca potencjalnych projektodawców.  

Działanie 2.17 zorientowane jest na wzmocnienie skuteczności wymiaru 

sprawiedliwości, czemu ma służyć usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji 

w sądownictwie i prokuraturze oraz poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz 

zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Ewaluatorzy ocenili zaplanowane 

przedsięwzięcia jako trafne, w tym sensie, że każde z nich jest uzasadnione i może 

przyczynić się do rozwiązania jakiegoś problem w wymiarze sprawiedliwości. 

Szczególnie jako trafne ocenić należy inwestycje w kompetencje kadr sądów  

i prokuratury (mogą one przyczynić się do poprawy jakości wydawanych orzeczeń), 

upowszechnianie pozasądowych metod rozwiązywania sporów oraz budowanie  

i modernizowanie systemów informatycznych.  

Jednocześnie, zdaniem ewaluatora, projekty w niewielkim stopniu będą miały 

wpływ na rozwiązanie głównego problemu wymiaru sprawiedliwości. Dotykają 

one pobocznych przyczyn tego problemu lub dotykają węższych, wybranych 

aspektów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (np. funkcjonowanie sądów 

upadłościowych). W związku z tym projekty te nie przyczynią się w sposób 

istotny do poprawy skuteczności wymiaru sprawiedliwości, rozumianej jako 

czas postępowań sądowych. Kwestie te wymagają bowiem zmian prawnych o 

charakterze systemowym, a także zmiany kultury i organizacji pracy w wymiarze 

sprawiedliwości, co może wykraczać poza zakres interwencji EFS. 

Ewaluatorzy wskazali jednak obszary, których wzmocnienie mogłoby zauważalnie 

przyczynić się do poprawy wymiaru sprawiedliwości. Wskazali tutaj następujące 

kwestie:  

 lepsza alokacja zasobów, w tym przede wszystkim wypracowanie 

mechanizmów pozwalających na odciążenie najbardziej obciążonych sądów, 

 identyfikacja, ocenianie i upowszechnianie rozwiązań organizacyjnych  

i zarządczych, które sprawdziły się w dobrze działających sądach 

(osiągających lepsze wyniki pod względem czasu postępowań sądowych),  

 uruchomienie doradztwa dla sądów, które koncentrowałoby się na wspieraniu 

instytucji, a nie poszczególnych osób i prowadzone byłoby w sposób 

procesowy (diagnoza, identyfikacja i wybór rozwiązań, wdrożenie, ocena, 

doskonalenie).  
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W przypadku oceny trafności Działania 2.18, którego celem jest doskonalenie 

jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych 

dla prowadzenia działalności gospodarczej, należy wziąć pod uwagę jego specyfikę. 

Obejmuje ono bowiem szereg, niepowiązanych ściśle ze sobą obszarów. Obszary te 

zostały dobrane trafnie, a poprawa w każdym z nich może przyczynić się do 

osiągania celów interwencji, czyli lepszej jakości usług administracyjnych, istotnych z 

punktu widzenia przedsiębiorstw. Jednak kluczowa jest analiza na poziomie każdego 

z obszarów.  

W przypadku projektów dotyczących podatków lokalnych i zarządzania 

nieruchomościami w samorządach, wyzwaniem jest ograniczenie zakresu projektów 

głównie do usprawnienia obsługi klientów w tym zakresie, ze szczególnym naciskiem 

na informatyzację tych procesów. W efekcie trudno mówić o bardziej kompleksowej  

i systemowej zmianie w tych obszarach we wspieranych samorządach. Ponadto 

analiza wsparcia w ujęciu terytorialnym wskazuje na ryzyko utrwalenia zróżnicowań 

regionalnych w zakresie rozwoju instytucjonalnego.  

Projekty pozakonkursowe (realizowane w obszarach: zamówienia publiczne, PPP, 

monitorowanie usług publicznych, administracja skarbowa, obsługa inwestora oraz 

nadzór nad bezpieczeństwem żywności), choć są na wczesnym etapie wdrażania, to 

w ocenie ewaluatorów mają szansę przyczynić się do poprawy sytuacji w 

poszczególnych obszarach tematycznych. Można je zatem uznać za trafne, choć 

także w tym przypadku ewaluatorzy identyfikowali kwestie, które warto wziąć pod 

uwagę, aby poprawić skuteczność interwencji. Przykładowo, w przypadku szkoleń  

z zakresu PPP ewaluatorzy zauważają, że szkolenia ograniczone są do kwestii 

prawno-finansowych, co może być niewystarczające. Wskazane jest uwzględnienie 

w szkoleniach np.: perspektywy sektora prywatnego, kompetencji miękkich (takich 

jak negocjowanie, budowanie zaufania, kompetencji ekonomicznych i 

socjologicznych). Pozwoliłoby to uczestnikom szkoleń zrozumieć problematykę PPP 

w szerszym kontekście i skuteczniej budować partnerstwa. Wskazane byłoby też 

silniejsze włączenie partnerów międzynarodowych, co mogłoby ułatwić 

wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych.   

W przypadku Działania 2.19 celem interwencji jest zwiększenie potencjału 

instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-

budowlanych. Planuje się to osiągnąć m.in. poprzez szkolenia kadr administracji 

publicznej oraz zwiększenie dostępu do zasobów informacyjnych np. planów 

zagospodarowania przestrzennego, decyzji o pozwoleniach na budowę etc. W opinii 

ewaluatorów wsparcie zostało ukierunkowane trafnie. Podkreślić jednak należy, że 

projekty finansowane z EFS miały w założeniu uzupełniać i wzmacniać 

wdrożenie zmian prawnych, czyli przyjęcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, 

który miał uporządkować tę sferę zarządzania publicznego. W momencie realizacji 

badania (2018 r.) nie było wiadomo, czy i kiedy przepisy te wejdą w życie. 

Powoduje to, że projekty są realizowane w niestabilnym otoczeniu prawnym, co 

może obniżać skuteczność interwencji.  
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Niemniej jednak interwencja oceniana jest jako trafnie odpowiadająca na kluczowe 

wyzwania i problemy w obszarze planowania przestrzennego. Projekty umożliwiły 

bieżące wsparcie eksperckie dla pracowników instytucji zaangażowanych  

w proces opracowywania, procedowania i ewaluacji zmian prawnych, co 

powinno przełożyć się na lepszej jakości przepisy prawne, choć pewnym 

ograniczeniem okazała się tu, nie zawsze zadowalająca, jakość ekspertyzy. 

Wsparcie poprawiło również dostęp inwestorów i administracji do przejrzystej 

informacji na temat praw i obowiązków wszystkich stron procesu 

inwestycyjnego poprzez opracowanie przyjaznego, praktycznego informatora dla 

inwestorów.  

Wzmocnieniu instytucjonalnemu administracji odpowiedzialnej za obsługę 

procesów inwestycyjnych i budowlanych służyły szkolenia kierowane do 

pracowników administracji publicznej, które uczestnicy oceniali jako dobre  

i podnoszące ich poziom kompetencji.  

W Działaniu wzmacniano również procesy przygotowywania planów 

zagospodarowania przestrzennego. Przewidziano szereg działań wzmacniających 

potencjał pracowników administracji, odpowiedzialnych za te procesy (przede 

wszystkim inwestując w podniesienie ich kompetencji). Przewidziano również 

działania, które mają prowadzić do wzmocnienia partycypacji społecznej na etapie 

tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowi odpowiedź na 

problem konfliktów społecznych, powstających na tle planowania przestrzennego. Do 

końca 2018 roku wsparciem objętych zostało 186 gmin (czyli ok. 8% wszystkich 

gmin w Polsce), które otrzymały granty na przeprowadzenie pogłębionych 

konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. 

Wsparcie oceniane jest jako trafne i kompleksowo odpowiadające na wyzwania 

związane z planowaniem przestrzennym i obsługą procesów inwestycyjno-

budowlanych. Czynnikiem ograniczającym jego trafność i skuteczność jest brak 

przyjęcia założonych zmian prawnych.  

Interwencja w obszarze dobre rządzenie, kierowana do jednostek samorządu 

terytorialnego, była również przedmiotem przeprowadzonego w 2017 roku badania 

pt.: „Barometr rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego”. 

Badanie to nie dotyczyło bezpośrednio działań prowadzonych w ramach programów 

operacyjnych, ale służyło pozyskaniu wiedzy o poziomie rozwoju instytucjonalnego 

JST, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch obszarów: usług administracyjnych 

oraz wspierania rozwoju gospodarczego. Tych obszarów dotyczą Działanie 2.18 (typ 

projektu nr 1, 2 i 3) oraz Działanie 2.19 (wszystkie typy projektów).  

Tak jak zostało to już wspomniane wcześniej badanie było prowadzone w sposób 

umożliwiający porównanie jego wyników z wynikami podobnego badania 

przeprowadzonego w 2013 roku i ma być ponownie powtórzone za kilka lat. Jednak 
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zakres i metodologia tego badania nie dają możliwości wykazania, na ile 

obserwowane zmiany są lub będą efektem interwencji EFS.  

Wyniki tego badania wskazują między innymi, że: 

 W stosunku do 2013 r. poprawił się potencjał instytucjonalny w zakresie 

zarządzania strategicznego, natomiast nieznacznie pogorszył się w obszarze 

usług administracyjnych i nastąpił znaczący spadek potencjału JST w zakresie 

wspierania wzrostu gospodarczego,   

 Nadal występuje zróżnicowanie poziomu rozwoju instytucjonalnego między 

jednostkami samorządu terytorialnego Polski wschodniej i zachodniej, 

 Jednostki samorządu terytorialnego korzystające ze wsparcia PO WER, 

osiągają wyższe wartości indeksów we wszystkich obszarach rozwoju 

instytucjonalnego. Ponadto różnica wyższa jest w obszarach, w których 

przede wszystkim dotyczyło wsparcie realizowane w ramach PO WER. 

Takie wyniki badania sugerują, że nadal wskazane jest podnoszenie jakości usług 

publicznych, zwłaszcza w przypadku tych obszarów, dla których jakość ta jest niższa 

– na przykład we wschodnich regionach Polski. Przemawia to za uznaniem 

interwencji za uzasadnioną. 

Zgodnie z dokumentami programowymi, wsparcie z EFS w zakresie dobrego 

rządzenia jest prowadzone tylko na poziomie krajowym – w ramach PO WER. 

W związku z tym nie jest możliwa ocena jego spójności ze wsparciem w zakresie 

dobrego rządzenia na poziomie regionalnym – w ramach RPO. 

4.2.5 Bariery dla interwencji  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można 

je zniwelować? 

Zdiagnozowano szereg barier i zagrożeń dla efektywnego wdrażania EFS 

w obszarze dobrego rządzenia. Zidentyfikowano trudności zarówno związane z 

wdrażaniem Programu, jak i wynikające z przyjętej logiki interwencji, np. zbyt wąski 

zakres zaprogramowanego wsparcia.  

W przypadku Działania 2.16 zidentyfikowano następujące bariery: 

 Wycofanie się Rządowego Centrum Legislacji z realizacji 

zaplanowanego wsparcia. Część działań została przejęta przez inne 

instytucje (KSAP), jednak niektóre projekty nie będą realizowane, 

 Niskie zainteresowanie beneficjentów aplikowaniem o środki na realizację 

projektów dotyczących pogłębionych konsultacji społecznych. Przyczyny 

tego są złożone, ale kluczowe to:  
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o małe zainteresowanie prowadzeniem pogłębionych konsultacji – 

według badanych wymaga to decyzji przełożonego i dodatkowych 

zasobów,  

o duża presja czasowa w trakcie procesu legislacyjnego, co ogranicza 

skłonność do prowadzenia pogłębionych konsultacji, 

o niskie zainteresowanie możliwościami wsparcia pogłębionych 

konsultacji w ramach projektów finansowanych z EFS, co wynika  

z jednej strony z trudności we wdrażaniu projektów finansowanych  

z EFS, a z drugiej z dużej presji czasu w trakcie procesu 

legislacyjnego, 

o niewielka wiedza o możliwości realizacji pogłębionych konsultacji, 

korzyści z tego wynikających i możliwościach oferowanych przez 

EFS.  

 Oddziaływanie interwencji może być ograniczone lub odroczone w czasie  

z uwagi na utrwalenie się pewnych nawyków procedowania przez 

pracowników administracji, a także instrumentalne traktowanie OSR  

i konsultacji. Barierą jest także niski poziom zrozumienia dla istoty tego 

procesu i korzyści z niego płynących, 

 Nieadekwatność podmiotowa udzielonego wsparcia – szkoleniami zostaną 

objęte osoby, które albo posiadają już potrzebną wiedzę, ale z innych 

przyczyn (np. ograniczeń czasowych, tempa prac) jej nie wykorzystują, 

albo nie mają wpływu na decyzje o rzeczywistym wykorzystaniu danej 

wiedzy.  

W przypadku Działania 2.17 zidentyfikowano szereg barier utrudniających wdrażanie 

interwencji, przy czym są one silnie powiązane ze specyfiką poszczególnych 

projektów.  

W przypadku projektów szkoleniowych kluczową barierą dla wdrażania jest 

rekrutacja uczestników szkoleń. Wynika to z szeregu przyczyn:  

 dotychczas szkolenia dla kadr sądów i prokuratorów dostarczała głównie 

Krajowa Szkoła Sędziów i Prokuratorów (KSSiP). W związku z tym nowe 

podmioty, oferujące szkolenia, nie wzbudzają zaufania odbiorców szkoleń,  

 duże obciążenia pracą oraz specyfiką organizacji pracy w sądach (wokandy 

ustalane są z dużym wyprzedzeniem),  

 błędne oszacowania wartości docelowych wskaźników dla projektów 

(szacując te wartości, bazowano na danych o liczbie etatów w 

poszczególnych apelacjach, nie uwzględniając, że duża część z tych etatów 

jest faktycznie nieobsadzona, co doprowadziło do zawyżenia wartości 

docelowych wskaźników dla projektów).  
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Ponadto przyjęte rozwiązania w Programie ograniczają również możliwość 

uczestnictwa jednej osoby w kilku szkoleniach, co utrudnia specjalizację kadry. 

Rozwiązaniem problemu rekrutacji mogłoby być urealnienie wartości wskaźników,  

a także rozważenie zwiększenia roli Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów w 

dostarczaniu szkoleń.  

W przypadku projektów informatycznych podstawowym problemem są opóźnienia  

w ich wdrażaniu. Opóźnienia te wynikają przede wszystkim z czynników 

niezależnych (np. priorytetów kierownictwa ministerstwa, zmian prawnych), jednak 

pewien wpływ na to może mieć przyjęta formuła (kaskadowa) zarządzania tymi 

projektami, co znacząco wydłuża czas od pomysłu do powstania produktu. 

Rozwiązaniem tego problemu mogłyby być: większy nacisk na dobre zaplanowanie 

projektów oraz wdrożenie zwinnych (agile) metod zarządzania projektami.  

W przypadku tworzonych Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM) istnieją poważne 

wątpliwości dotyczące ich trwałości – w projektach założono, że instytucje te będą 

trwałe po zakończeniu dofinansowania, jednak analiza finansowa pokazuje, że tego 

typu placówki, bez wsparcia ze środków publicznych, nie mają szans na 

samofinansowanie. Dla upowszechnienia pozasądowych metod rozwiązywania 

sporów niezbędne są również zmiany prawne.  

W przypadku Działania 2.18 nie zidentyfikowano istotniejszych, specyficznych dla 

tego Działania barier we wdrażaniu interwencji. Wskazano natomiast kwestie, które 

mogą ograniczać szanse na osiągnięcie celów interwencji. W przypadku projektów 

konkursowych jest to rozproszenie i fragmentaryczność projektów – koncentrują się 

one bowiem zwykle na kwestii poprawy obsługi klienta, w tym cyfryzacji procesów 

poboru opłat i podatków lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, a nie na 

całościowym doskonaleniu tych sfer zarządzania na poziomie lokalnym. A są to 

obszary, które mogą być bardzo istotne z punktu widzenia lokalnej 

przedsiębiorczości. Warto tu zauważyć, że przywoływane w raporcie obliczenia 

wskazują, że w roku 2015 wartość ulg i zwolnień z podatków i opłat lokalnych w skali 

kraju wyniosła 4 mld zł, a równocześnie badania pokazują, że sposób, w jaki te ulgi  

i zwolnienia są stosowane, nie przynosi oczekiwanych efektów (np. w postaci 

ożywienia gospodarczego).  

W przypadku projektów konkursowych barierą jest również sposób dystrybucji 

środków, który prowadzi do wzmacniania silniejszych samorządów. Widoczny jest tu 

zatem, opisywany w literaturze, efekt św. Mateusza. Przyjęty sposób wdrażania nie 

przewiduje mechanizmów korygujących ten efekt (np.: dodatkowe wsparcie dla 

słabszych samorządów na etapie przygotowania i wdrażania projektów, punktacja 

promująca projekty samorządów o słabszym potencjale). Dodać jednak należy, że 

począwszy od 2018 r. w dwóch konkursach dla JST zastosowane zostały kryteria 

premiujące „słabsze” JST. Na razie jest za wcześnie, aby ocenić skuteczność tych 

działań.  
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W przypadku projektów pozakonkursowych barierą dla osiągania wyznaczonych 

celów może być przyjęty sposób wdrażania przedsięwzięć pilotażowych. Sam 

pomysł, aby najpierw przetestować jakieś rozwiązanie w mniejszej skali, a potem je 

wdrażać w całym kraju, wydaje się poprawny. Jednak w projektach nie przewidziano 

czasu, zasobów i mechanizmów na ocenę pilotażu, w efekcie istnieje ryzyko, że 

potencjał tego podejścia nie będzie w pełni wykorzystany. Ponadto, takie liniowe 

podejście znacząco wydłuża czas od zidentyfikowania problemu do wdrożenia jego 

rozwiązania.  

W przypadku Działania 2.19 zidentyfikowano kilka barier, ograniczających 

skuteczność interwencji. Kluczowe znaczenie ma brak wprowadzenia planowanych 

zmian prawnych. W efekcie interwencja nie wykorzystuje pełnego swojego 

potencjału.  

W przypadku wsparcia eksperckiego dla instytucji zaangażowanych w procesy 

legislacyjne stwierdzono, że część tego wsparcia była niewystarczającej jakości, co 

może wskazywać na słabość procesu kontraktowania takich usług i mechanizmów 

zapewniania ich jakości.  

W przypadku projektów szkoleniowych, służących wzmocnieniu instytucjonalnemu 

administracji odpowiedzialnej za obsługę procesów inwestycyjnych i budowlanych, 

wyzwaniem pozostaje wykorzystanie nabytej wiedzy przez uczestników szkoleń  

w pracy. Badanie wskazuje, że warunkiem wykorzystania nowej wiedzy i 

umiejętności jest zwiększenie zasobów kadrowych i finansowych instytucji oraz 

dalsze podnoszenie kompetencji pracowników, także tych, którzy nie uczestniczyli  

w ocenianym szkoleniu. Pewną barierą mogła być również jakość oferowanych 

szkoleń, w tym zbyt słabe zorientowanie na praktyczne umiejętności.  

Z punktu widzenia odbiorców projektów barierą był brak czasu na uczestnictwo w 

działaniach projektowych, co wynika z dużego obciążenia bieżącymi obowiązkami.  

4.2.6 Efekty wsparcia 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W 

jakim zakresie? W których grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy 

rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do 

kryteriów ewaluacji)?  

 Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach 

publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, 

adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój 

administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia 

bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych 
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(stymulowania reform, budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, 

a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do poszczególnych polityk)? 

 Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty 

– np. efekt skali, synergii, substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – 

to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty 

planowanych interwencji w poszczególnych obszarach? 

Zgodnie z założeniami interwencji przyjęto, że działania w ramach Celu 

Tematycznego 11 mają doprowadzić do poprawy pozycji Polski w rankingach 

ustanowionych na podstawie tzw. wskaźników kontekstowych (np.: doing business, 

justice scoreboard, WGI). Jednak, jak wykazano w badaniu ewaluacyjnym 

[6003,8002], zaprojektowana interwencja nie przełoży się na zmianę wartości tych 

wskaźników. Wsparcie bowiem zostało zaprojektowane jako działania punktowe, 

zmierzające do rozwiązania konkretnych problemów w funkcjonowaniu państwa. 

Natomiast wskaźniki kontekstowe dotyczą całościowych systemów, w wybranych 

wymiarach, na które oddziałują przede wszystkim decyzje polityczne, rozwiązania 

legislacyjne, wieloletnie uwarunkowania. Co więcej, w dużym stopniu wskaźniki 

bazują na opiniach i doświadczeniach osób oceniających Polskę, a na uzyskane 

wyniki wpływ ma postrzeganie sytuacji w kraju, a nawet przekazy medialne. Dlatego 

też nawet pozytywne efekty interwencji w PO WER nie gwarantują podniesienia 

wartości wskaźników kontekstowych. 

W przypadku Działania 2.16 nadal jest zbyt wcześnie, aby jednoznacznie oceniać 

efekty interwencji. Dotyczy to szczególnie projektów ukierunkowanych na 

podnoszenie kompetencji uczestników procesu legislacyjnego po stronie społecznej  

i administracji. Wczesny etap wdrażania uniemożliwia także dokładną ocenę 

projektów organizacji strażniczych. 

Dotychczas odnotowane efekty to wzrost kompetencji uczestników projektów. 

Dotyczy to szczególnie projektów wspomagających kompetencje osób 

odpowiedzialnych za prowadzenie oceny skutków regulacji. Powodzenie tych działań 

może być kluczowe dla osiągnięcia celów całej interwencji. Istotne znaczenie będzie 

tu miało jednak faktyczne wykorzystanie OSR jako narzędzia doskonalenia legislacji.  

Zdecydowanie więcej wątpliwości budzą projekty dotyczące wykorzystania nowych 

metod konsultacji społecznych. Ewaluatorzy są sceptyczni co do faktycznego wpływu 

interwencji na jakość procesu legislacji. Ich zdaniem trudno oczekiwać, że wyższe 

kompetencje kadry administracji i obserwatorów procesu legislacyjnego doprowadzą 

w krótkim czasie do upowszechnienia dobrych praktyk legislacyjnych. Pod znakiem 

zapytania jest również trwałość wprowadzonych rozwiązań, rozumiana jako 

powszechne wykorzystywanie w pracy pozaprojektowej wypracowanych  

i przetestowanych metod. W codziennej pracy często brakuje na to czasu, 

 a upowszechnianie zmian wymaga wsparcia kierownictwa i nieraz dodatkowych 

środków lub etatów. Potwierdzają to badania wśród uczestników projektów.  

Okazuje się, że przeszło połowa uczestników nie wykorzystuje nowych umiejętności 

w swojej pracy zawodowej. Dotyczy to szczególnie pogłębionych metod konsultacji 
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społecznych, których wykorzystanie jest uzależnione od decyzji przełożonych oraz 

dostępności zasobów kadrowych i finansowych.  

Analizując efekty PO WER należy również uwzględnić kontekst, w którym jest ona 

wdrażana, w tym szczególnie jakość procesu legislacyjnego. Jak zauważają 

ewaluatorzy, na podstawie dostępnych badań, tempo procesów legislacyjnych 

w roku 2018, choć spadło w stosunku do lat poprzednich, nadal jest zbyt szybkie. 

Szczególnie istotne jest skracanie czasu na konsultacje. Średni czas przeznaczony 

na konsultacje publiczne wyniósł tylko 13 dni, a według przepisów minimalny czas to 

14 dni13. Towarzyszą temu braki w zakresie dokumentowania konsultacji, w tym 

przede wszystkim odpowiedzi na uwagi zgłaszane przez uczestników konsultacji, co 

zniechęca do angażowania się w konsultacje w przyszłości.  

Dostępne analizy wskazują również na niskie znaczenie oceny skutków regulacji. 

Raport NIK wskazuje na szereg problemów związanych z OSR, w tym m.in.:  

 dokonywanie oceny skutków społeczno-gospodarczych regulacji dopiero na 

etapie gotowej już treści regulacji, 

 znikomej roli Zespołów ds. OSR w ministerstwach, 

 niestosowanie lub ograniczone stosowanie Wytycznych…, opracowanych w 

2015 r. przez Ministerstwo Gospodarki wraz z KPRM, 

 sporadyczne planowanie przeprowadzenia OSR ex-post ustaw14. 

W efekcie oceny skutków regulacji są pobieżne i nie uwzględniają w wystarczającym 

stopniu opinii interesariuszy.  

Problemem jest również tzw. by-passowanie procesu legislacyjnego, czyli zgłaszanie 

projektów opracowanych w rządzie jako inicjatywy poselskiej, co pozwala uniknąć 

procesu konsultacji społecznych i przygotowywania ocen skutków regulacji.  

Szacuje się, że w I kwartale 2018 r. 16% ustaw zostało uchwalonych z inicjatywy 

posłów partii rządzącej15. 

Powyższe analizy pokazują stosunkowo wyraźnie, że podnoszenie kompetencji osób 

odpowiedzialnych za przygotowanie ocen skutków regulacji czy też prowadzenie 

konsultacji społecznych, choć konieczne, to jest niewystarczające, aby 

zdecydowanie poprawić jakość stanowionego prawa.  

W przypadku większości projektów realizowanych w Działania 2.17 jest zbyt 

wcześnie, aby oceniać efekty interwencji. Pozytywnie należy ocenić projekty 

                                                           
 

13
 Dane OFL za na podstawie obserwacji prowadzonej w okresie od 16 listopada 2017 do 15 maja 2018 roku. 

14
 Dokonywanie oceny wpływu w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Informacja o wynikach kontroli. Nr 

ewid. 174/2017/P/16/094/LWA . Najwyższa Izba Kontroli, marzec 2018 r. 
15

 Siedem rekomendacji na rzecz dobrego prawa, Federacja Przedsiębiorców Polskich. 
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oferujące szkolenia i studia podyplomowe, szczególnie z zakresu prawa 

gospodarczego i cywilnego. Uczestnicy tych projektów bardzo wysoko oceniają 

jakość i poziom merytoryczny oferowanych zajęć, a ok. dwóch trzecich z nich 

deklaruje pozytywny wpływ tych projektów na swoją pracę. Pozytywnie oceniane są 

również projekty dotyczące podnoszenia kompetencji medialnych kadr sądów. 

Wymiernym efektem jest również uruchomienie centralnego rejestru sądowego 

BRIS. 

W przypadku pozostałych obszarów interwencji jest zbyt wcześnie, aby 

oceniać efekty.  

Analizując potencjalne efekty EFS w wymiarze sprawiedliwości, należy odnieść się 

do ogólnej sytuacji w tym sektorze. Wskazać można pozytywne tendencje. 

Najważniejsza z nich, z punktu widzenia PO WER, to zwiększenie udziału mediacji  

w sprawach cywilnych i gospodarczych. Jednak nie można tego zjawiska przypisać 

bezpośrednio wpływowi projektów realizowanych w PO WER (chociaż w ewaluacji 

wskazywano, że wzrost ten częściowo można przypisać projektom zrealizowanym w 

PO KL, szczególnie wdrożonym tam pilotażowo Centrom Arbitrażu i Mediacji). 

Jednak w przypadku większości wskaźników, obrazujących sprawność 

działania wymiaru sprawiedliwości, zarówno mierzonych w ramach Justice 

scoreboard, jak i w krajowych statystykach, widoczne jest pogorszenie 

sytuacji.  Przykładowo, na poniższych wykresach pokazano, jak wydłuża się w 

ostatnich latach średni czas trwania postępowań cywilnych i gospodarczych 

procesowych w sądach okręgowych i rejonowych. Z punktu widzenia celów PO WER 

szczególnie niepokojące jest wydłużenie czasu trwania spraw gospodarczych, co ma 

wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej.  

Rysunek 1. Średni czas trwania 
postępowań sądowych dla wybranych 
kategorii spraw w sądach okręgowych 
(w miesiącach) 

Rysunek 2. Średni czas trwania 
postępowań sądowych dla wybranych 
kategorii spraw w sądach rejonowych  
(w miesiącach) 

  

Źródło: ISWS Źródło: ISWS 

Efekty interwencji, przewidzianej w PO WER, mogą mieć pozytywny wpływ na 

upowszechnienie pozasądowych metod rozwiązywania sporów lub usprawnienie 
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niektórych procesów w wymiarze sprawiedliwości (związanych z obsługą rejestrów 

sądowych), jednak nie będą w stanie odwrócić obserwowanych trendów  

w sądownictwie bez poważnych zmian prawnych i systemowych.  

W przypadku Działania 2.18, na obecnym etapie wdrażania, wskazać można 

punktowe, pozytywne efekty dla jednostek samorządowych objętych wsparciem. 

Zauważalny jest przy tym brak istotnego wpływu na funkcjonowanie instytucji jako 

całości, co wynika z braku bardziej systemowego podejścia do realizowanych 

projektów w obszarze opłat i podatków lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami, tak aby ich wdrażanie przekładało się na funkcjonowanie 

instytucji jako całości. Zdaniem ewaluatorów projekty również nie do końca 

odpowiadają na kwestie niedostatecznego poziomu kompetencji społecznych 

urzędników lokalnych w relacjach z przedsiębiorcami.  

Ewaluatorzy zauważają również, odwołując się do badania Barometr JST [7008], że 

interwencja niestety nie przyczynia się do ograniczania nierówności terytorialnych  

w poziomie potencjału instytucjonalnego JST: w zbyt małym stopniu ze wsparcia 

korzystają samorządy słabsze, które najbardziej tego wsparcia potrzebują.  

W przypadku projektów pozakonkursowych, na obecnym etapie wdrażania, efekty są 

mierzalne dla szkoleń. Widoczny jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 

uczestników projektów. Dotyczy to szczególnie obszaru PPP, w którym widoczna jest 

poprawa kompetencji uczestników szkoleń. Na razie nie przełożyło się to na 

zwiększenie liczby PPP, wymaga to jednak czasu (procedura podpisania umowy 

może trwać nawet 2-3 lata). Jednak analizy pokazują, że do połowy roku 2018 

odnotowano najwięcej postępowań w toku od roku 2009, co może być efektem 

szkoleń z zakresu PPP i może być podstawą do przewidywania wzrostu liczby PPP 

w najbliższych latach.  

W przypadku Działania 2.19 możliwe jest zidentyfikowanie szeregu efektów 

projektów, choć jak zaznaczono wcześniej, osiągane efekty są zapewne słabsze od 

zakładanych ze względu na brak wprowadzenia planowanych zmian prawnych.  

Wsparcie eksperckie przyniosło efekt w postaci szeregu opracowań i ekspertyz, 

budujących kompetencje kadry odpowiedzialnej za procesy legislacyjne. Poprawił się 

również dostęp do informacji na temat procesu budowlanego i inwestycyjnego dzięki 

opracowaniu praktycznego, przyjaznego, interaktywnego poradnika. Strona  

z poradnikiem odnotowuje ok. 1000 wejść dziennie, co pokazuje, że jest to przykład 

skutecznego narzędzia.  

Poprawiły się również kompetencje pracowników administracji publicznej 

odpowiedzialnej za obsługę procesów inwestycyjno-budowlanych, choć działania 

szkoleniowe kierowane były do osób posiadających już wiedzę specjalistyczną. 

Jednak kluczowe jest wykorzystanie nowych kompetencji w praktyce, a to jest 

trudniejsze, wymaga bowiem zmian na poziomie instytucjonalnym: dyfuzji nowych 

kompetencji do kadry zarządzającej i współpracowników, wzmocnienia zasobów 
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kadrowych i instytucjonalnych administracji publicznej. Na obecnym etapie trudno 

jednoznacznie ocenić, czy realizacja projektów przyczyni się do skrócenia czasu 

uzyskania pozwolenia na budowę.  

Bardzo pozytywnie oceniane są również efekty projektów wspierających proces 

konsultacji społecznych miejscowych planów. Projekty te miały wpływ na 78% gmin, 

w których prowadzone były projekty. Zaś 90% przedstawicieli gmin stwierdza, że 

projekty te odpowiadały na kluczowe potrzeby i problemy instytucji. Pozwoliły one 

przeprowadzić skuteczniejsze procesy konsultowania planów zagospodarowania 

przestrzennego, a dzięki temu opracować lepsze plany. Wyzwaniem, jak zwykle, 

pozostaje wykorzystanie doświadczeń projektu w praktyce po zakończeniu projektu 

(co wymaga wsparcia przełożonych). Ograniczeniem jest również stosunkowo mała 

skala oddziaływania projektów (objęły one 8% gmin).  

Podsumowując ten rozdział, należy jeszcze raz podkreślić, że w większości 

przypadków jest zbyt wcześnie, aby jednoznacznie ocenić, co udało się osiągnąć, a 

czego nie. Analizując jednak postęp we wdrażaniu projektów można założyć, że 

większość założonych efektów, mierzonych wskaźnikami produktu i rezultatu, 

prawdopodobnie uda się osiągnąć do końca perspektywy. Jednak ich osiągnięcie 

zapewne nie będzie miało większego wpływu na sytuację w poszczególnych 

obszarach, gdyż ta w większym stopniu zależy od innych czynników, niezależnych 

od interwencji EFS.  

W ewaluacji stwierdzono również w jednym przypadku występowanie 

nieplanowanego efektu, tj. efektu św. Mateusza. W Działaniu 2.18 widoczna jest 

większa aktywność w ubieganiu się o środki EFS tych jednostek samorządu 

terytorialnego, które już charakteryzowały się przeciętnie wyższym poziomem 

rozwoju instytucjonalnego, co mogło mieć negatywny wpływ na ogólny efekt 

interwencji (samorządy o niższym potencjale instytucjonalnym nie wykorzystały 

szansy na wzmocnienie się). W przypadku pozostałych działań nie stwierdzono, aby 

w trakcie wdrażania interwencji w obszarze dobrego rządzenia wystąpiły jakieś 

nieplanowane efekty np.: efekt skali, synergii, substytucji, creamingu, jałowej straty 

itd.  

 

4.2.7 Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 

2020 oraz SOR 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk 

publicznych? 

 Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 

2020? W jaki sposób? 
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Tak jak wykazano w poprzednich raportach w ramach niniejszego badania, 

zapewniona jest spójność interwencji ze Strategią EU 2020. Działania PO WER 

bezpośrednio wpisują się w zadania przewidziane do realizacji w ramach dwóch 

projektów przewodnich przypisanych do priorytetu Zrównoważony rozwój – 

wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej 

środowisku i bardziej konkurencyjnej. Wpisują się one również bezpośrednio w 

ogólne wytyczne dotyczące polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii 

Europejskiej - Zintegrowane wytyczne „Europa 2020”. Zgodnie z tekstem 

wytycznych:  

Należy w dalszym ciągu podejmować wysiłki na rzecz poprawy otoczenia 

regulacyjnego, w którym działają przedsiębiorstwa, aby wspierać przede 

wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa; wysiłki takie powinny obejmować 

modernizację administracji publicznej, zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych, większą przejrzystość, walkę z korupcją, uchylaniem się od 

opodatkowania oraz pracą nierejestrowaną, większą niezależność, jakość  

i efektywność systemów sądownictwa, a także egzekwowanie umów i dobrze 

funkcjonujące procedury dotyczące niewypłacalności.  

W tym kontekście szczególnie istotne wydają się przedsięwzięcia podejmowane  

w ramach Działania 2.17, dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Jednak, jak wykazano 

wcześniej, realizowane przedsięwzięcia mają charakter punktowy i ich wpływ na 

funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, w tym na jego niezależność, jakość  

i efektywność, jest ograniczony. Interwencja również w pewnym zakresie obejmuje 

modernizację administracji publicznej. Dotyczy to kilku, wybranych obszarów, takich 

jak jakość procesu legislacji, pobór opłat i podatków lokalnych, zarządzanie 

nieruchomościami, obsługa inwestorów, funkcjonowanie Krajowej Administracji 

Skarbowej, funkcjonowanie nadzoru nad żywnością, planowanie przestrzenne, 

procesy inwestycyjno-budowlane. Wszystkie te procesy są istotne z punktu widzenia 

przedsiębiorcy. Pozytywnie należy również ocenić koncentrację na wybranych, 

konkretnych obszarach do poprawy. Z drugiej strony, co opisano powyżej, w wielu 

przypadkach interwencja jest niewystarczająca aby osiągnąć faktyczną zmianę  

z punktu widzenia przedsiębiorców.  

Wyraźnie większa jest spójność działań przewidzianych w PO WER z SOR. Niektóre 

przedsięwzięcia PO WER są wprost wpisane do SOR, co zapewnia spójność tych 

dokumentów. Przykładowo, w SOR, w Celu III znalazły się takie działania jak:  

 podnoszenie kompetencji uczestników procesu stanowienia prawa oraz 

monitorowania prawa w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, 

ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii 

przedsiębiorstwa, analizy finansowej (co odpowiada zakresowi Działania 2.16 

PO WER), 
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 podjęcie działań, mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości, w tym w zakresie podnoszenia kompetencji kadr wymiaru 

sprawiedliwości, standaryzacji obsługi interesantów czy upowszechniania 

pozasądowych metod rozstrzygania sporów gospodarczych (co odpowiada 

zakresowi Działania 2.17 PO WER), 

 wprowadzenie powszechnego ogólnokrajowego systemu monitoringu usług 

publicznych, zbierającego dane z poziomu gminy (co odpowiada zakresowi 

jednego z projektów realizowanych w Działaniu 2.18 PO WER), 

 zapewnienie powszechnego dostępu do aktualnej informacji o stanie  

i przeznaczeniu terenów, w tym planów zagospodarowania przestrzennego  

w postaci cyfrowej (bazodanowej), powszechnie dostępnych w rejestrze 

urbanistyczno-budowlanym, wzmocnienie zdolności kadr w zakresie 

realizowania założeń systemu zintegrowanego planowania rozwoju oraz 

przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 

morskich (co odpowiada zakresowi jednego z projektów realizowanych w 

Działaniu 2.18 PO WER). 

Widać zatem, że znacząca część działań przewidzianych w PO WER znajduje się w 

SOR. Ponieważ SOR powstał po akceptacji PO WER, to należy zakładać, że 

działania zaplanowane w dokumencie wcześniejszym zostały wpisane do 

późniejszego, co zapewnia ich spójność tych dokumentów. Podkreślić jednak należy, 

że zakres działań przewidzianych w SOR jest znacznie szerszy niż PO WER. 

Realizacja wszystkich przedsięwzięć, zapisanych w Strategii, może przyczynić się do 

poprawy w obszarach objętych interwencją programu operacyjnego (choć 

jednoznaczna ocena wymagałaby dodatkowych analiz, wykraczających poza zakres 

niniejszej ewaluacji).  

Należy też zauważyć, że w jednym z celów SOR w obszarze Prawo w służbie 

obywatelom i gospodarce16 przyjęto uproszczenie prawa zapewniające lepsze 

warunki dla działalności gospodarczej i realizacji potrzeb obywateli. Wstępnie 

zakładano, że duża część zadań zostanie wykonana w ramach Działania 2.16 PO 

WER. Obecnie wiadomo, że projekt Rozwój systemu oceny wpływu regulacji oraz 

partycypacji społecznej w procesie stanowienia prawa jest finansowany w ramach 

programu wsparcia reform strukturalnych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości  

i Technologii bez udziału środków EFS. Ministerstwo nie jest zaangażowane w żadne 

projekty Działania 2.16, pomimo dysponowania zapleczem kadrowym o wysokich 

kompetencjach i doświadczeniu w tym zakresie. 

                                                           
 

16
 W ramach Celu szczegółowego III. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 

społecznemu i gospodarczemu (na podstawie SOR, wersja przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 
2017 r.) 
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Interwencja jest także spójna ze Strategią modernizacji przestrzeni wymiaru 

sprawiedliwości na lata 2014-2020. W Strategii jednym z czterech kierunków 

strategicznych jest poprawa sprawności. Należy przez to rozumieć nastawienie na 

poprawę jakości procesów przy poszanowaniu gwarancji procesowych oraz 

zapewnieniu odpowiedniej sprawności postępowania. W Strategii zakłada się 

osiągnięcie wymiernych rezultatów w postaci skrócenia czasu postępowań sądowych 

i zwiększenia liczby spraw skierowanych do mediacji. Działania, przewidziane  

w Strategii, dotyczące m.in. lepszej obsługi interesanta, podnoszenia kompetencji 

specjalistycznych kadr, informatyzacji procesów, znalazły się bezpośrednio  

w PO WER. Tym samym można stwierdzić, że PO WER, w pewnym zakresie, 

realizuje tę Strategię.  

Powyższe informacje wskazują na spójność PO WER i dokumentów strategicznych, 

zarówno europejskich, jak i krajowych. Należy jednak podkreślić, że spójność ta 

dotyczy przede wszystkim obszarów interwencji. Natomiast z punktu widzenia celów 

dokumentów strategicznych wpływ PO WER jest ograniczony. 

4.2.8 Wnioski i rekomendacje  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w 

ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego 

realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS? 

 W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych 

województw mają znaczenie dla osiąganych efektów wsparcia i warunków 

realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i 

rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw? 

W przypadku Działania 2.16 wnioski i rekomendacje zawarte w tekście dotyczą:  

 Niskiego zainteresowania projektodawców projektami z zakresu pogłębionych 

konsultacji społecznych. Odpowiedzią na to może być:  

o ułatwienie i uelastycznienie dostępu do środków EFS na wsparcie 

procesu pogłębionych konsultacji, co mogłoby mieć np. formę projektu 

ramowego, do którego poszczególne ministerstwa mogłyby 

wnioskować o wsparcie, zgodnie ze swoimi potrzebami i na podstawie 

uproszczonych procedur,  

o ponowne działania informacyjne i promocyjne, kierowane również do 

dyrektorów departamentów merytorycznych. 

 Na etapie planowania i oceny interwencji nie są wykorzystane kluczowe 

zasoby w resortach, w szczególności komórka posiadająca największe 

doświadczenie w zakresie tworzenia dobrego prawa. Dlatego wskazane jest 

włączenie, do dalszych prac nad interwencją Departamentu Doskonalenia 
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Regulacji Gospodarczych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) oraz 

innych resortów. 

Wnioski i rekomendacje, sformułowane dla Działania 2.17 wynikają wprost ze 

zdiagnozowanych barier we wdrażaniu interwencji. W przypadku projektów 

szkoleniowych wskazane jest w kolejnych projektach urealnienie wartości 

planowanych do osiągnięcia wskaźników, tj. liczby osób uczestniczących w 

szkoleniach, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób pracujących w wymiarze 

sprawiedliwości, a nie liczbę etatów. Rekomenduje się również dopuszczenie 

możliwości uczestniczenia przez jedną osobę w większej liczbie szkoleń, kładąc 

nacisk na specjalizację pracowników sądów i prokuratur. Zdaniem ewaluatorów 

wskazane jest również wzmocnienie pozycji KSSiP w realizacji szkoleń oferowanych 

w Programie. Ponadto, w związku ze znacznymi opóźnieniami we wdrażaniu 

projektów informatycznych, proponuje się opracowanie dla nich szczegółowej mapy 

drogowej i dokonywanie regularnych przeglądów postępów prac, a także wdrożenie 

zwinnych metodyk zarządzania projektami.  

W przypadku Działania 2.18 kluczowa rekomendacja dotyczy rozkładu terytorialnego 

projektów konkursowych, tak aby w większym stopniu wspierane były słabsze 

instytucjonalnie samorządy. Dlatego w celu zwiększenia ogólnej efektywności 

interwencji rekomenduje się koncentrację wsparcia w regionach o największych 

potrzebach w zakresie rozwoju instytucjonalnego z jednoczesnym zwiększeniem 

kwoty dofinansowania przypadającej na poszczególne jednostki samorządowe, co 

powinno poprawić kompleksowość wsparcia. Zdaniem ewaluatorów wymaga to 

skonstruowania kryteriów oceny projektów, promujących regiony o najniższym 

poziomie rozwoju instytucjonalnego. 

Główne wnioski i rekomendacje dla Działania 2.19 dotyczą konieczności 

uwzględnienia dużej zmienności przepisów w tym obszarze i rotacji kadr, co 

przekłada się na konieczność kontynuacji wsparcia. Dotyczy to szczególnie 

zapewnienia środków na aktualizację poradników, szczególnie tych w wersji on-line 

na wypadek wprowadzenia w najbliższym czasie zmian w procesie inwestycyjno-

budowlanym oraz systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

aktualizowanie programów szkoleniowych i zasobów wiedzy dla kadry administracji 

publicznej.  

Ewaluatorzy rekomendują również, wobec dużej rotacji kadr oraz zmienności 

warunków prawnych, dalsze podnoszenie kompetencji, w tym szkolenia 

uzupełniające dla osób uczestniczących wcześniej w szkoleniach finansowanych z 

EFS. Kolejne edycje szkoleń powinny być dostępne na bieżąco. Szkolenia 

(szczególnie z zakresu prawa budowlanego) powinny być lepiej ukierunkowane 

praktycznie, nastawione na pracę na przypadkach problematycznych, wymagających 

interpretacji. 
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4.3 Edukacja i kształcenie 

4.3.1 Podsumowanie wyników metaanalizy 

1.Wsparcie z EFS w zakresie edukacji i kształcenia miało do tej pory wpływ 

szczególnie na szkolnictwo zawodowe (branżowe). Szczególnie ważne były staże  

i praktyki, oferowane uczniom i absolwentom szkół zawodowych, co przekłada się 

na ich lepszą sytuację na rynku pracy, jednocześnie jednak zdobywane dzięki 

takim stażom zatrudnienie często jest bardzo nietrwałe. 

2. Nadal niewystarczający jest poziom wsparcia kierowanego w zakresie edukacji  

do osób dorosłych, szczególnie z grup defaworyzowanych, czyli po 50. roku życia 

czy osób o niskich kwalifikacjach. Instrumenty pożyczkowe są skutecznym 

narzędziem, docierają jednak do osób młodszych i dotyczą głównie studiów 

podyplomowych, nie zaś innego typu kwalifikacji. Bardzo ważne jest promowanie 

idei uczenia się przez całe życie wśród pracodawców oraz innych form uczenia się 

niż szkolenia. 

3. Zidentyfikowano dalsze duże potrzeby w zakresie edukacji przedszkolnej, 

zwłaszcza zaś opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami. 

4. Konieczne jest dalsze wzmacnianie zindywidualizowanego wsparcia dla 

uczniów, w tym uczniów ze SPE i niepełnosprawnościami, a także 

zindywidualizowanego wsparcia nauczycieli, na przykład w formie tutoringu. 

5. Dzięki wsparciu z EFS poprawiła się jakość dostępnego sprzętu w szkołach, 

zwłaszcza sprzętu związanego z TIK. Zwiększyła się również skala jego 

wykorzystania w dydaktyce a także podniosły się kompetencje nauczycieli w 

zakresie stosowania TIK. 

6. Konieczne jest silniejsze umocowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji  

w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

4.3.2 Wnioski dotyczące badań źródłowych 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, 

to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku 

do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku wiedzy w danych obszarach? 

Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie 

zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS?  

 Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych 

w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność 

pewnych wniosków od najczęściej formułowanych? 
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W analizowanym okresie zidentyfikowano 17 raportów dotyczących obszaru edukacji 

i kształcenia. Wśród analizowanych raportów znalazły się cztery raporty dotyczące 

wpływu EFS na edukację i kształcenie na poziomie regionalnym: w województwie 

lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i podkarpackim. Dodatkowo analizie 

poddano również dwa raporty analizujące potrzeby związane z edukacją  

i kształceniem na poziomie regionalnym – w województwie mazowieckim oraz 

dolnośląskim. W obszarze tym badania zostały przeprowadzone również przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wszystkie objęte analizą raporty prezentowały 

wysoki poziom merytoryczny.  

Objęte metaanalizą badania oceniono jako użyteczne w zakresach tematycznych, 

których dotyczą. Równocześnie uznano je za poprawne metodologicznie  

i zrealizowane na wysokim poziomie warsztatowym. Obok raportów wojewódzkich, 

obejmujących wsparcie z zakresu edukacji na poziomie regionalnym, zakres 

tematyczny opublikowanych do tej pory raportów dotyczył przede wszystkim 

szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia dorosłych a także wpływu EFS na 

edukację w zakresie związanym z TIK. Za szczególnie użyteczne uznano 

przekrojowe raporty opublikowane w roku 2018. Mniej użyteczne były raporty  

o charakterze sprawozdawczym, skupiające się jedynie na ilościowych informacjach 

dotyczących realizacji wskaźników. Największa liczba użytecznych raportów 

opracowanych w roku 2018 wynika oczywiście z przeglądu śródokresowego, czyli 

pojawienia się możliwości i okazji do dokonania wstępnej oceny efektów do tej pory 

realizowanych działań. 

Nie zaobserwowano rozbieżności we wnioskach między analizowanymi raportami 

ewaluacyjnymi. 

4.3.3 Weryfikacja teorii interwencji 

Teorie interwencji zrekonstruowano na podstawie Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz 16 Regionalnych Programów 

Operacyjnych. 

Edukacja jest wspierana w PO WER w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Celami interwencji w tym obszarze 

są:  

 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych 

i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 

kształcenia i szkolenia, 

 lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 

pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. 

W obszarze edukacji zidentyfikowano 2 teorie zmiany: 
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1. Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży na wszystkich etapach, 

poprzez dostosowanie jej do wymagań rynku pracy i współczesnej gospodarki.  

2. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie. 

Analizowane w ramach niniejszego badania raporty ewaluacyjne wskazują, że 

założenia odtworzone w teorii interwencji są realizowane. Wsparcie na poziomie 

krajowym (PO WER) i regionalnym (RPO) w przypadku obszaru edukacji 

i kształcenia wzajemnie się uzupełnia. W pierwszym z nurtów interwencji na 

poziomie centralnym realizowane jest wsparcie systemowe dla szkół w zakresie 

kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy oraz 

systemowe wsparcie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych 

treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie 

kompetencji kluczowych. Na poziomie centralnym realizowane są projekty z jednej 

strony mające na celu wypracowanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i treści, 

a z drugiej szkolenie kadr kierowniczych oświaty oraz kadr odpowiedzialnych za 

dalsze szkolenie nauczycieli. Na poziomie regionalnym realizowane są projekty 

adresowane bezpośrednio do nauczycieli oraz uczniów.  

W przypadku drugiego nurtu utrzymana jest podobna logika: na poziomie centralnym 

realizowane są oddziaływania systemowe, natomiast na poziomie regionalnym – 

kierowane bezpośrednio do klientów systemu oraz kadr nauczających. Na poziomie 

centralnym realizowane są działania mające na celu połączenie kwalifikacji 

nadawanych poza systemami oświaty oraz szkolnictwa wyższego w jeden 

zintegrowany system kwalifikacji, natomiast na poziomie regionalnym prowadzone są 

działania mające na celu poszerzenie oferty dla osób dorosłych, kształcących się 

przez całe życie. 

W osiągnięciu efektów przewidzianych w teoriach zmiany w pewnym stopniu 

przeszkadzają jednak bariery i problemy, szerzej opisane w podrozdziale 4.3.5.  

4.3.4 Trafność, zakres i komplementarność wsparcia 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?  

 W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z 

ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak można im 

przeciwdziałać? 

 Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający? 

 Na ile wsparcie z EFS w zakresie PO WER oraz RPO 2014-2020 jest spójne 

(działania na poziomie krajowym i regionalnym są komplementarne)? 
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W analizowanych raportach ewaluacyjnych dostępne w ramach EFS wsparcie w 

zakresie edukacji i kształcenia oceniono jako trafne. Wsparcie kierowane do 

wszystkich typów szkół (kształcenia ogólnego, zawodowego, ustawicznego) na 

poziomie regionalnym odpowiada realnym potrzebom szkół i przekłada się na 

poprawę jakości edukacji [8018]. Chętniej podejmowane są jednak inwestycje o 

wymiernych efektach, takie jak inwestycje w infrastrukturę szkolną, rzadziej zaś 

projekty bardziej złożone czy innowacyjne.  

Na poziomie regionalnym zwracano uwagę na spójność realizowanych w ramach 

EFS działań z lokalnymi strategiami rozwoju [8018, 8029]. Jako wartościowy element 

projektów wskazywano w raportach również wymóg przeprowadzania diagnozy 

potrzeb, co zwiększało prawdopodobieństwo realizacji odpowiednio dobranych 

działań. Jednocześnie – mimo ogólnie pozytywnej ich oceny - nadal w niektórych 

przypadkach jakość diagnoz oceniana była jako wymagająca poprawy. Jako 

szczególnie problematyczny zdiagnozowano brak możliwości aktualizacji diagnoz 

powstałych na początku perspektywy finansowej [8018]. 

Na poziomie regionalnym zwracano uwagę szczególnie na nadal aktualne potrzeby 

związane z edukacją przedszkolną [8048, 8029], zwłaszcza w zakresie zapewniania 

opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi [8025].  

W zakresie szkolnictwa zawodowego za szczególnie trafne wsparcie w 

analizowanych raportach uznano staże i praktyki zawodowe [7012, 8001].  

Jakkolwiek pozytywnie oceniono użyteczność i funkcjonalność e-materiałów 

opracowanych dzięki EFS, wskazano również szereg potencjalnych usprawnień oraz 

niedociągnięć, nad poprawą których zostały już podjęte kroki zgodnie z zawartymi  

w raporcie rekomendacjami. Oba raporty dotyczące TIK [7005, 8001] są zgodne co 

do faktu, że nadal przeszkodą w stosowaniu interaktywnych narzędzi w edukacji są 

zarówno niedobory sprzętowe, czasem niewystarczający dostęp do Internetu oraz 

niewystarczające kwalifikacje nauczycieli, na co – jak wspominano – odpowiedzią są 

szkolenia z EFS, których efekty również oceniono jako zadowalające. 

W wywiadzie grupowym dotyczącym edukacji ogólnej uczestnicy zwrócili uwagę, że 

znaczna część dotychczasowej alokacji na działania związane z kształceniem 

przeznaczona była na szkolnictwo zawodowe. Uczestnicy wskazali również na 

potrzebę dalszego inwestowania w kompetencje nauczycieli, jako inwestycję o dużej 

trwałości dla szkół, pośrednio przekładającą się na wsparcie dla uczniów. 

Jednocześnie, podobnie jak w analizowanych raportach ewaluacyjnych, na 

wywiadzie grupowym pojawił się wątek nadal znacznego niedoinwestowania szkół w 

zakresie podstawowych potrzeb, na które EFS nie może odpowiadać. Często jednak 

przekłada się to na mniejsze zainteresowanie dofinansowaniem na kwestie 

wykraczające poza te podstawowe potrzeby – a więc mniejsze zainteresowanie 

projektami możliwymi do zrealizowania w ramach EFS. Jak wynika z 

przeprowadzonego wywiadu FGI, Instytucje Zarządzające dbały o to, żeby 
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dodatkowość projektów EFS nie była pozorna, eliminując próby realizacji w ramach 

projektów podstawowych zakupów, takich jak zakup ławek czy remont łazienek. 

Przyznawały się jednak do trudności w skontrolowaniu, czy współfinansowane 

zajęcia dodatkowe rzeczywiście wykraczały poza standardowe działania oświatowe, 

które co do zasady powinny być finansowane ze środków krajowych, tj. realizację 

podstawy programowej. Tymczasem w niektórych, choć nie we wszystkich, 

województwach zajęcia dodatkowe są uznawane za dominującą formę realizacji 

zasady dodatkowości. 

Zgodnie z analizowanymi raportami formy kształcenia dorosłych oceniane są przez 

uczestników wysoko pod względem merytorycznym, natomiast wskazuje się ich 

niedostatki organizacyjne, przede wszystkim dostępność odpowiedniej oferty, jakość 

infrastruktury dostępnej w ramach kursu oraz proporcje zajęć praktycznych  

i teoretycznych. Jednym z najpoważniejszych braków tych form kształcenia jest 

niewystarczająca diagnoza potrzeb potencjalnych uczestników, a następnie analiza 

ich skuteczności, między innymi poprzez badanie losów absolwentów. 

Uczestnicy FGI dotyczącego kształcenia dorosłych jako problematyczną ocenili 

koncentrację wsparcia na TIK oraz nauce języków, podczas gdy w zakresie uczenia 

dorosłych istnieje bardzo wiele innych istotnych kwalifikacji i kompetencji. Rozmówcy 

zwrócili również uwagę na dominację jednej formy edukacji, a mianowicie szkoleń, 

podczas gdy dostępnych i skutecznych form tych jest znacznie więcej. Jako 

najbardziej istotne wskazano uczenie się w miejscu pracy – ważne zatem jest 

uświadamianie pracodawców co do potrzeby podnoszenia kwalifikacji pracowników, 

zwłaszcza w małych i mikro przedsiębiorstwach, stanowiących znaczną część rynku 

pracy w Polsce. Uczestnicy FGI zwrócili uwagę, że wartość płynąca ze szkoleń jest 

także zyskiem dla przedsiębiorstw, z czego pracodawcy rzadko zdają sobie sprawę. 

Jako trafne zdiagnozowano wsparcie ukierunkowane na kształcenie ustawiczne w 

postaci pomocy zwrotnej. Co prawda nadal jako główną barierę w podejmowaniu 

kształcenia przez dorosłych wskazuje się brak świadomości potrzeby takiego 

kształcenia, pomoc zwrotna oceniana jest jednak bardzo pozytywnie przez 

pożyczkobiorców. 

W początkach okresu programowania [6020] jako niewystarczającą zdiagnozowano 

informację dotyczącą ZSK. Na problem ten częściowo odpowiedziały Sektorowe 

Rady ds. Kompetencji [7009], jednak promocja ZSK nadal jest potrzebna. Aktualna 

pozostaje także potrzeba dalszego wspierania współpracy przedsiębiorców  

i instytucji rynku pracy z placówkami edukacyjnymi. W raportach powtarza się 

również postulat dalszego dopasowywania szkolnictwa (szczególnie zawodowego) 

do potrzeb rynku pracy oraz potrzeb wynikających z innowacji i rozwoju gospodarki 

[8018, 7006]. 
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Z perspektywy obecnej teorii zmiany, istotne jest zwrócenie uwagi na potrzeby 

ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym ucznia zdolnego, jest 

niewątpliwie reakcją na wnioski wynikające z doświadczeń perspektywy poprzedniej. 

Jak pokazują badania ewaluacyjne opublikowane w 2018 roku, mimo kryteriów 

premiujących projekty ukierunkowane na uwzględnianie potrzeb uczniów 

 z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nadal 

realizowana jest niewystarczająca liczba tego typu działań. Na coraz większą liczbę 

uczniów z orzeczeniami dotyczącymi specjalnych potrzeb edukacyjnych zwracali 

również uwagę uczestnicy wywiadu grupowego dotyczącego edukacji ogólnej. 

W opublikowanych od czasu ewaluacji ex-ante źródłowych raportach ewaluacyjnych 

w zasadzie nie poruszano kwestii komplementarności między interwencją na 

poziomie krajowym (PO WER) a interwencją na poziomie regionalnym (RPO). 

W raporcie [8001] analizowano jedynie sekwencję w czasie różnego typu działań 

z zakresu cyfryzacji edukacji (zapewnienia sprzętu, e-materiałów dydaktycznych i 

szkoleń). Oceniono ją pozytywnie, jako świadczącą o właściwym zaprogramowaniu 

interwencji, a więc spójności między różnymi, z natury komplementarnymi nurtami 

interwencji. Szersze wyniki badań na ten temat powinny pojawić się w roku 2019. 

Analiza treści programów operacyjnych skłania jednak do postawienia wstępnego 

wniosku, że w przypadku obszaru edukacji i kształcenia interwencja na poziomie 

centralnym i regionalnym wzajemnie się uzupełnia. W pierwszym z nurtów 

interwencji opisanych w teorii zmiany, na poziomie centralnym realizowane jest 

wsparcie systemowe dla szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych do poruszania się na rynku pracy oraz systemowe wsparcie 

wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów 

wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych. Na 

poziomie centralnym realizowane są projekty z jednej strony mające na celu 

wypracowanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i treści, a z drugiej szkolenie 

kadr kierowniczych oświaty oraz kadr odpowiedzialnych za dalsze szkolenie 

nauczycieli. Na poziomie regionalnym realizowane są projekty adresowane 

bezpośrednio do nauczycieli oraz uczniów. W przypadku drugiego nurtu utrzymana 

jest podobna logika: na poziomie centralnym realizowane są oddziaływania 

systemowe, natomiast na poziomie regionalnym – kierowane bezpośrednio do 

klientów systemu oraz kadr nauczających. Na poziomie centralnym realizowane są 

działania mające na celu połączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami 

oświaty oraz szkolnictwa wyższego w jeden zintegrowany system kwalifikacji, 

natomiast na poziomie regionalnym prowadzone są działania mające na celu 

poszerzenie oferty dla osób dorosłych, kształcących się przez całe życie. Z 

logicznego punktu widzenia zaprogramowane działania są spójne i komplementarne. 

4.3.5 Bariery dla interwencji 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  
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 Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można 

je zniwelować? 

Zidentyfikowano następujące bariery dla wdrażania interwencji w ramach osi 

priorytetowej II PO WER i dla osiągania założonych efektów projektów: 

 Barierę finansowo-biurokratyczną. Na podstawie analizowanych raportów 

ewaluacyjnych zdiagnozowano, że dla samorządów, dla których finansowanie 

edukacji stanowi decydującą część wydatków z budżetów JST podejmowanie 

decyzji o ubieganie się o dofinansowanie projektów, wiążące się z 

koniecznością zapewnienia udziału własnego oraz – w przyszłości – trwałości 

wprowadzonych zmian oznacza duże ryzyko. Dodatkowo w sytuacji 

konieczności dokonania wyboru pomiędzy projektem tzw. „miękkim” (a więc 

należącym do interesującego nas w tym badaniu obszaru) a 

infrastrukturalnym wygrywa ten ostatni. Oprócz wspominanej w poprzednich 

raportach kwestii niskiej rangi rozwoju kapitału ludzkiego przeszkodą jest 

znacznie trudniejsze rozliczanie projektów z EFS w porównaniu z projektami 

finansowanymi z EFRR. Kwestie finansowe stanowią także poważne 

ograniczenie udziału przedsiębiorców w projektach, niezbędnego  

w szkolnictwie zawodowym. Szczególną przeszkodą dla przedsiębiorców są 

kwestie związane z biurokracją. 

 Nieaktualność przeprowadzanych na potrzeby projektów diagnoz. Często 

ich metodologia jest niewystarczająca dla wychwycenia rzeczywistych potrzeb 

ostatecznych odbiorców projektów, a także dezaktualizacja potrzeb 

wynikająca z czasu pomiędzy przeprowadzeniem diagnozy a realizacją 

projektów. 

 Zróżnicowaną jakość dostępnych staży i praktyk w szkolnictwie 

zawodowym a także deficyty mentoringu i informacji zwrotnej po stronie 

pracodawcy oraz niejasności co do efektów uczenia, jakie ma osiągać i osiąga 

uczeń. Do podnoszenia świadomości pracodawców, a co za tym idzie 

podnoszenia jakości praktyk i staży mogą przyczynić się Sektorowe Rady ds. 

Kompetencji oraz promowanie Ram Kwalifikacji.  

 Brak komplementarności pomiędzy wsparciem kierowanym do uczniów oraz 

wsparciem kierowanym do nauczycieli. 

 Brak odczuwania potrzeby dalszego kształcenia wśród osób dorosłych  

i brak popytu na organizowane kursy i szkolenia w zakresie kształcenia 

dorosłych oraz kształcenia pozaformalnego [8006, 7006]. Na ofertę 

edukacyjną placówek oferujących kursy i szkolenia dla dorosłych największy 

wpływ ma zapotrzebowanie potencjalnych klientów oraz możliwości tych 

placówek, niewielki zaś wpływ ma rynek pracy, co sprzeczne jest z 

odtworzoną teorią interwencji [7006] – nadal aktualna jest więc potrzeba 
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związana z pogłębianiem i wspieraniem rozwoju współpracy pomiędzy 

pracodawcami i instytucjami rynku pracy a placówkami edukacyjnymi. 

 Bariery administracyjno-formalne wynikające ze standaryzacji wyposażenia 

szkół wprowadzanych przez organy prowadzące - standaryzacja taka 

przekłada się na konieczność wyboru przez szkoły sprzętu niekoniecznie 

odpowiadającego ich realnym potrzebom [8029]. 

 Niewystarczające zachęty dla osób powyżej 50 roku życia, o niskich 

kwalifikacjach i/lub zamieszkujących tereny wiejskie, będących najrzadziej 

odbiorcami wsparcia z zakresu edukacji dorosłych. 

 W raportach ewaluacyjnych opublikowanych w 2018 roku autorzy zwracali 

również uwagę na przeszkody dla beneficjentów związane z reformą oświaty, 

wpływające na opóźnienia w realizacji projektów oraz konieczność zmiany 

zaplanowanego wcześniej wsparcia (np. przekierowanie wsparcia 

zaplanowanego dla gimnazjów do innych szkół). 

 Nadal aktualne pozostają także bariery związane z brakiem systemowych 

rozwiązań – szczególnie w zakresie współpracy szkół z rynkiem pracy lub  

z instytucjami szkolnictwa wyższego. Jednak w związku z faktem, że reforma 

szkolnictwa zawodowego jest dopiero w początkowej fazie, istnieje 

prawdopodobieństwo, że będzie miała pozytywny wpływ na powyższe 

przeszkody. 

4.3.6 Efekty wsparcia 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W 

jakim zakresie? W których grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy 

rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do 

kryteriów ewaluacji)?  

 Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach 

publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, 

adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój 

administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia 

bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych 

(stymulowania reform, budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, 

a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do poszczególnych polityk)? 

 Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty 

– np. efekt skali, synergii, substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – 

to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty 

planowanych interwencji w poszczególnych obszarach? 
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Analizowane raporty ewaluacyjne wskazują, że wsparcie okazało się użyteczne 

dla grup docelowych. Szczególnie efektywne były staże i praktyki dla uczniów szkół 

zawodowych/techników (obecnie szkół branżowych) [raport 7012]. Na zatrudnienie 

największy wpływ miały staże u przedsiębiorców, największe zadowolenie wyrażali 

zaś uczestnicy mieszkający na wsi i w mniejszych miejscowościach. Dla uczniów 

szkół zawodowych szczególnie ważnym efektem staży jest możliwość zdobycia 

nowej wiedzy oraz kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Staże przyczyniły się do 

zatrudnienia wśród 25% absolwentów oraz do kontynuacji nauki w różnych formach 

u 36% absolwentów. Dostępne dzięki EFS staże wzbudzały również zainteresowanie 

osób z grupy NEET, co świadczy o ich wpływie na rynek pracy [7012].  

Inwestycje w edukację przedszkolną również przekładają się na zmiany na rynku 

pracy (możliwość powrotu rodziców na rynek pracy) a także na integrację społeczną. 

Jak wspominano w podrozdziale dotyczącym trafności wsparcia, nadal istnieje duże 

zapotrzebowanie na inwestycje w edukację przedszkolną – szczególnie w zakresie 

wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami, czy w zakresie indywidualnej pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym. 

W obszarze kształcenia zawodowego zaobserwowano wpływ projektów 

finansowanych z EFS na zwiększanie kwalifikacji absolwentów i dopasowywanie 

ich kompetencji do rynku pracy. Jako szczególnie trafne oceniano wszelkie 

działania stażowe, dzięki którym absolwenci mogli zdobywać umiejętności 

adekwatne do potrzeb rynku pracy. Jednocześnie, jak wspomniano powyżej,  

w związku z brakami kompetencji dydaktycznych po stronie pracodawców często 

jakość staży mogłaby być w ocenie ich uczestników wyższa. 

W ewaluacji dotyczącej funkcjonowania e-materiałów dofinansowanych z EFS 

[7005] zwrócono uwagę, że materiały te chętnie używane są w celu uatrakcyjnienia 

zajęć, najczęściej na lekcjach powtórzeniowych. Poziom zastosowania e-materiałów 

zależny jest od dostępności sprzętu komputerowego w szkołach – jak pokazało inne 

badanie, dzięki EFS dostępność tego typu sprzętu znacznie się poprawiła, nadal 

jednak występują pewne braki. E-podręczniki opracowane dzięki EFS wyróżniają się 

pod względem estetycznym oraz poziomu interaktywności, nie odbiegają jednak od 

innych dostępnych na rynku jeżeli chodzi o zawartość merytoryczną. Użycie e-

materiałów zależne jest także od kompetencji nauczycieli, na podniesienie których 

miały również wpływ szkolenia realizowane z EFS.  

W zakresie wsparcia dla nauczycieli  – w świetle analizowanych raportów 

ewaluacyjnych – najbardziej skuteczne są szkolenia dopasowane do 

zdiagnozowanych wcześniej potrzeb. Nadal jednak występują duże potrzeby w tym 

zakresie, szczególnie zaś duże są potrzeby szkoleniowe w zakresie stosowania TIK 

w edukacji. W  jednym z analizowanych raportów [8001] oceniono, że dzięki 

szkoleniom z EFS oraz poprawie dostępności sprzętu znacznie wzrosła 

częstotliwość stosowania przez nauczycieli TIK na lekcjach. Sami uczestnicy szkoleń 
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wysoko ocenili ich przydatność. Najważniejszym obserwowalnym efektem projektów 

z zakresu TIK w szkołach, wszystkich typów, jest poprawa jakości dostępnego 

sprzętu a także poprawa kompetencji nauczycieli. Z drugiej strony, mimo tych 

efektów, zdiagnozowano nadal bariery związane z brakiem sprzętu oraz niedoborami 

kompetencyjnymi personelu szkół (szczególnie w kwestiach technicznych) [8001].  

W zakresie stosowania TIK w nauczaniu zauważono również dodatkowy 

nieplanowany efekt związany z nabywaniem sprzętu i programowania sprzyjającego 

aktywnemu uczeniu się, co może przyczynić się do zwiększenia skali zastosowania 

skutecznych technik dydaktycznych zorientowanych na ucznia – powstała więc 

wartość dodana. Nie zaobserwowano innych nieplanowanych efektów wsparcia. 

Nadal jednak wartość ta obserwowana jest tylko w części szkół, w wielu zaś szkołach 

użycie TIK nie łączy się z zastosowaniem zindywidualizowanych technik 

dydaktycznych [8001]. Zdiagnozowano niewystarczający zakres wsparcia w zakresie 

zajęć uwzględniających innowacyjne metody dydaktyczne, takie jak zajęcia metodą 

eksperymentu. 

Stwierdzono poprawę jakości edukacji w zakresie kompetencji kluczowych 

(szczególnie matematycznych i technicznych), do czego przyczyniły się zajęcia z 

robotyki i programowania, a także wzrost kompetencji społecznych i znajomości 

języków obcych wśród uczniów. Efekt dodatkowości EFS uczestnicy FGI 

dostrzegli głównie w zajęciach dodatkowych dla uczniów, w ramach których mogli oni 

rozwijać swoje kompetencje społeczne, co zazwyczaj nie jest zapewniane w ramach 

podstawowych zajęć zapewnianych przez organ prowadzący. Należy jednak również 

stwierdzić, że zajęcia takie nie rozwiązują problemów wychowawczych. Jako formę 

wsparcia, która zapewne nie pojawiłaby się w przypadku braku EFS, wymieniono 

również staże dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (np. uczęszczającej 

do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych). 

Dostrzegana jest oczywiście również dodatkowość rozumiana w taki sposób, w jaki 

jest wymagana w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020 – polegająca na zwiększeniu skali prowadzonych działań w porównaniu z 

okresem przed interwencją. 

W przypadku systemu Rad ds. Kompetencji osiągnięto efekt organizacyjnej 

konsolidacji działających Rad, jednak trudno w tej chwili mówić o ich systemowym 

wpływie na ZSK.  

4.3.7 Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 

2020 oraz SOR 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk 

publicznych? 
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 Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 

2020? W jaki sposób? 

Na podstawie analizy dokumentów można stwierdzić spójność zaprogramowanej 

interwencji ze Strategią Europa 2020 w zakresie priorytetu: rozwój inteligentny – 

rozwój gospodarki w zakresie wiedzy i innowacji. W ramach tego priorytetu 

realizowany jest projekt przewodni „Młodzież w drodze”, którego celem jest m.in. 

podniesienie jakości wszystkich poziomów kształcenia i szkolenia w UE. Interwencja 

w zakresie edukacji i kształcenia zaprogramowana jest także zgodnie z filozofią 

celów barcelońskich, czemu szczególnie sprzyjać może nacisk na wyrównywanie 

dostępu do edukacji przedszkolnej. Interwencja w zakresie kształcenia przez całe 

życie oraz w zakresie szkolnictwa zawodowego odpowiada założeniom The New 

Skills Agenda for Europe w zakresie nabywania i rozwijania przez dorosłych 

umiejętności kluczowych, przede wszystkich cyfrowych. Lepszemu dostosowaniu 

nabywanych kwalifikacji do wymagań rynku może posłużyć przegląd europejskich 

ram kwalifikacji, który przewiduje Agenda. 

Interwencja z EFS w zakresie edukacji wpisuje się w dwa cele strategii Europa 2020 

– związane z zatrudnieniem („75 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć pracę”) 

oraz edukacją („obniżenie odsetka osób wcześnie kończących naukę do poziomu 

poniżej 10 proc”.) poprzez działania związane z uczeniem dorosłych (szkolenia i 

staże), co przekłada się na ich większe szanse na rynku pracy oraz większą 

potencjalną aktywność zawodową. Na obniżenie odsetka osób wcześnie kończących 

naukę wpływ mają wszystkie inwestycje związane z polepszeniem jakości edukacji 

opisane w poprzednim podrozdziale, takie jak inwestycje w wyposażenie czy w 

kompetencje nauczycieli. Szczególnie ważne w tym aspekcie wydają się wszelkie 

inwestycje w zakresie szkolnictwa zawodowego (branżowego). 

Interwencja jest także spójna ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w 

obszarze celu szczegółowego II Rozwój Społecznie i Terytorialnie Zrównoważony. 

Interwencja spójna jest z oboma obszarami realizacji tego celu: Spójność społeczna  

i Rozwój zrównoważony terytorialnie. Przyjęte kierunki wsparcia rozwoju kompetencji 

należy uznać za zgodne z diagnozą zawartą w rozdziale: „Kapitał ludzki i społeczny” 

SOR. Założenia SOR w obszarze edukacji realizowane są w ramach trzech 

projektów strategicznych, koordynowanych przez MEN: „Zintegrowany System 

Kwalifikacji”, „Inicjatywa na Rzecz Umiejętności”, „Edukacja w Społeczeństwie 

Cyfrowym”. Działania wspierane w ramach EFS służą takim założeniom SOR, jak 

dalsze doskonalenie systemu w kierunku bardziej praktycznego podejścia do 

kształcenia i jego lepsze dopasowanie do wymagań stawianych przez współczesny 

rynek pracy, a także rozwijanie takich umiejętności jak: kreatywność, rozwiązywanie 

problemów, praca zespołowa, przygotowanie do uczenia się przez całe życie. 

Szczególnie istotne w kontekście SOR jest wsparcie dla szkolnictwa zawodowego.  
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Do kwestii poprawy dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach odnosi się 

cel 3 Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030, gdzie odpowiadającymi 

założeniom interwencji są następujące kierunki interwencji Strategii: stworzenie 

powszechnie dostępnej oferty wczesnej edukacji i opieki wysokiej jakości, 

nastawionej na wspomaganie rodziców wychowujących dzieci w wieku 0-5 lat; 

wprowadzenie nowych modeli kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych 

nauczycieli; podnoszenie jakości edukacji poprzez zorientowanie na efekty  

uczenia się, w szczególności w zakresie kluczowych kompetencji; poprawa jakości  

i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach; 

poprawa jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich 

poziomach. 

Interwencja odpowiada też zadaniom zdefiniowanym w ramach celu szczegółowego 

5. Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli Strategii Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego.  

Generalnie można wskazać na wysoki poziom spójności interwencji 

zaprogramowanej w ramach PO WER i RPO z kierunkami interwencji zapisanymi  

w omówionych dokumentach strategicznych. W chwili obecnej widać, że ogólnie 

przyjęty podział na wsparcie w ramach PO WER kierowane do systemu i osób 

działających na rzecz zmiany systemowej oraz na wsparcie bezpośrednie szkół i 

osób, realizowane na poziomie regionalnym jest trafne i znajduje odzwierciedlenie 

we wskaźnikach realizacji CT 10. 

Dotychczas przeprowadzone badania ewaluacyjne dotyczące wsparcia w zakresie 

edukacji wskazują, że projekty wpisują się w opisane powyżej strategie. 

4.3.8 Wnioski i rekomendacje 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w 

ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego 

realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS? 

 W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych 

województw mają znaczenie dla osiąganych efektów wsparcia i warunków 

realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i 

rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw? 

Do tej pory opublikowano jedynie trzy regionalne raporty przedstawiające wpływ 

wsparcia z EFS na edukację, w związku z czym informacje dotyczące zróżnicowania 

ze względu na województwo są na ten moment ograniczone. 

W zakresie szkolnictwa zawodowego zaobserwowano różnice pomiędzy dwoma 

regionami, w których przeprowadzono do tej pory ewaluacje. W województwie 

lubuskim zaobserwowano zmniejszającą się liczbę uczniów szkół zawodowych 
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[8025], podczas gdy w województwie podkarpackim w związku ze specjalizacją 

związaną z branżą lotniczą istnieje duże zainteresowanie wśród uczniów tego typu 

edukacją [7012]. 

Nadal pojawiają się postulaty zwiększania współpracy pracodawców z jednostkami 

oświatowymi oraz większego uwzględniania potrzeb rynku pracy w kształceniu. 

Należy mieć na uwadze fakt, że reforma szkolnictwa zawodowego (branżowego) 

dopiero się rozpoczęła, w związku z czym trudno w obecnym momencie ocenić jej 

wpływ na realizację powyższych postulatów. Dużą skutecznością cieszą się staże  

i praktyki – zarówno dla uczniów (szczególnie szkół zawodowych), jak i dla 

nauczycieli. 

Ważnym wnioskiem płynącym zarówno z analizowanych raportów jak i statystyki 

publicznej17 jest istotność dalszego wsparcia regionów wiejskich, zwłaszcza w 

zakresie dostępności edukacji przedszkolnej [8025] a także kształcenia/edukacji 

dorosłych. Postulat taki pojawiał się nie tylko w analizowanych raportach, lecz 

również w wywiadzie grupowym przeprowadzonym na potrzeby niniejszego badania. 

W związku ze zgłaszanymi problemami związanymi z dezaktualizacją diagnoz 

wykonywanych na potrzeby projektów, rekomenduje się w uzasadnionych 

przypadkach możliwość aktualizacji diagnoz potrzeb przygotowywanych na cele 

projektów z zakresu edukacji. 

W edukacji ogólnej brakuje projektów systemowych (takich jak w PO KL), 

umożliwiających realizację projektów odpowiadających na wyzwania strategiczne dla 

regionów [8018]. Rekomenduje się również zwiększanie nacisku na realizację 

projektów ukierunkowanych na promowanie innowacyjnych metod edukacyjnych. 

Ważne jest także dalsze wspieranie rozwoju nauczycieli, szczególnie w formach 

bardziej zindywidualizowanych, takich jak coaching czy tutoring. W szkolnictwie 

zawodowym pożądane jest także zwiększenie udziału nauczycieli w stażach  

u pracodawców, nie zaś jedynie w szkoleniach [8018].  

W zakresie edukacji dorosłych istotne jest dalsze premiowanie udziału w projektach 

osób szczególnie narażonych na wykluczenie, takich jak osoby po 50. roku życia.  

W związku z barierą wynikającą z braku zainteresowania osób dorosłych formami 

kształcenia rekomenduje się dalsze prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych 

wśród tej grupy docelowej [8006]. W trakcie przeprowadzonego wywiadu grupowego 

uczestnicy podkreślali znaczenie aktywnej rekrutacji, zmiany roli firm szkoleniowych 

w kierunku doradztwa dla pracodawców, podejścia ukierunkowanego na 

zmotywowanie uczestników, stosowanie narracji wykorzystywania zasobów ludzkich, 

                                                           
 

17
 GUS, odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych opieką przedszkolną. 
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a nie wyrównywania deficytów. Dalszego dopracowania wymagają kwestie 

używanego słownictwa, ponieważ obecnie stosowane terminy, takie jak „szkolenie” 

czy „kształcenie”, nie są w pełni rozumiane przez zwykłych obywateli i budzą 

negatywne skojarzenia z edukacją szkolną.   

Wsparcie edukacji dla dorosłych w formie pomocy zwrotnej cieszy się zdecydowanie 

większą popularnością w przypadku, kiedy możliwe jest umorzenie części kredytu lub 

pożyczki. Mniejszą popularnością cieszą się zaś pożyczki uwarunkowane poziomem 

dochodów [8006]. Kiedy znane będą wyniki monitoringu dalszych losów 

pożyczkobiorców w ramach tego typu wsparcia możliwa będzie pełniejsza ocena 

tego narzędzia.  

W trakcie przeprowadzonego wywiadu grupowego zostały zgłoszone następujące 

postulaty dotyczące dalszej interwencji w zakresie edukacji dorosłych: 

 poza bezpośrednim kształceniem kompetencji grup docelowych należy 

również pamiętać o kształceniu edukatorów, trenerów, facylitatorów itp., 

 należy rozwijać stosowanie innych form edukacji niż szkolenie (które jest 

formą zbyt dominującą i stosunkowo mało skuteczną) – w tym uczenia się w 

miejscu pracy, form nietradycyjnych (takich jak guided on-the-job training 

(GJT), job rotation, exchanges or secondments, training at conferences, 

workshops, trade fairs and lectures, learning/quality circles, self-directed 

learning), doradztwa, poradnictwa i wsparcia psychologicznego,  

 należy w dalszym ciągu wspierać sieciowanie interesariuszy i rozwijać 

współpracę z pracodawcami, 

 warto wspierać pilotażowe, innowacyjne projekty w zakresie wypracowania 

lokalnych modeli wsparcia edukacji dorosłych. Cenne mogłyby się okazać 

również projekty polegające na powołaniu lokalnych organizacji, opartych na 

dobrowolnym zaangażowaniu w działanie i funkcjonujących jako centra 

aktywności społecznej,   

 ważna jest rzetelna diagnoza potrzeb rozwojowych i dostosowanie wsparcia 

do jej wyników, bez narzucania z góry przyjętych form i tematów kształcenia,  

 należy zadbać o niezbędną elastyczność programów i projektów 

finansowanych z EFS w zakresie charakteru i tematu udzielanego wsparcia.  

Natomiast jeśli chodzi o interwencję w szkołach dla dzieci i młodzieży prowadzących 

kształcenie ogólne, zgłoszone zostały następujące postulaty: 

 koncentracje na pośrednim, a nie bezpośrednim wsparciu uczniów – ze 

względu na trwałość efektów z punktu widzenia szkoły. Zgodnie z tą logiką 

zmiany w infrastrukturze, sieciach społecznych, kulturze organizacyjnej i 

kompetencjach nauczycieli będą wywierać wpływ na jakość edukacji również 

po zakończeniu projektu i po opuszczeniu szkoły przez uczniów biorących 

udział w projekcie, 
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 wieloaspektowe, kompleksowe wsparcie szkół, m.in. dzięki wyznaczeniu roli 

asystenta szkoły, czy też coacha (tutora) rady pedagogicznej18, 

 koncentracja interwencji EFS na rozwoju kompetencji społecznych, 

wykraczających poza kompetencje kluczowe. 

Wyniki do tej pory przeprowadzonych ewaluacji sugerują, że mimo utrudnień dla 

beneficjentów i instytucji wdrażających, reforma oświaty nie wpłynęła znacząco na 

poziom realizacji zakładanych wartości wskaźników. 

Najważniejsze wnioski dotyczące wsparcia z EFS w latach 2014-2020 dla edukacji 

dotyczą dalszej konieczności wsparcia edukacji przedszkolnej oraz zawodowej. 

Nadal istnieją potrzeby w zakresie wspierania kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych. Duże potrzeby nadal dotyczą także uwzględniania potrzeb uczniów  

z niepełnosprawnościami oraz SPE. 

 

4.4 Szkolnictwo wyższe i nauka 

4.4.1 Podsumowanie wyników metaanalizy  

1. Interwencja w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki finansowana ze środków 

EFS została zaprogramowana trafnie. Odpowiada potrzebom i wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom dotyczącym szkolnictwa wyższego, które 

ogniskują się wokół konieczności podnoszenia jakości kształcenia, poprawy w 

zakresie umiędzynarodowienia uczelni, czy dopasowania programów kształcenia 

do potrzeb i wymogów rynku pracy.  

2. Należy jednak zwrócić uwagę na zmieniający się w ostatnim czasie kontekst 

realizacji interwencji. Kluczową zmianą jest istotny spadek liczby studentów, co 

przekłada się na zamykanie uczelni niepublicznych czy procesy konsolidacyjne 

uczelni. Duże znaczenie mają też zmiany zachodzące na rynku pracy 

(zmniejszenie bezrobocia, brak zasobów pracy) czy zmiany kulturowe i 

społeczne, co z kolei przekłada się na wcześniejsze wchodzenie studentów na 

rynek pracy.  

3. Wyniki badań potwierdzają występowanie efektów realizacji interwencji 

(pozwalających potwierdzić jej poprawność i ocenić skuteczność) głównie w 

zakresie podnoszenia kompetencji studentów. Ograniczeniem oceny wpływu na 

inne aspekty (studia doktoranckie, umiędzynarodowienie, jakość kadr 

dydaktycznych) jest etap realizacji projektów (niewiele projektów zakończonych). 

                                                           
 

18
 Przy czym podnoszono trudności związane z kontrolą rzetelnej realizacji tego rodzaju wsparcia. 
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4. Wdrażanie interwencji napotyka na bariery wewnętrzne (po stronie beneficjentów, 

instytucji pośredniczącej) i zewnętrzne (wynikające z sytuacji demograficznej, 

społecznej i gospodarczej). Dotyczą one ograniczonych zasobów po stronie 

NCBR zaangażowanych we wdrażanie projektów, które przekładają się na 

problemy i opóźnienia. Należy również wprowadzić mechanizmy uelastyczniające 

realizację projektów (zarówno po stronie beneficjentów, jak i instytucji 

pośredniczącej) w celu przyspieszenia certyfikacji wydatków (na koniec 2018 roku 

w ramach III OP PO WER występował najniższy odsetek rozliczonych środków w 

całym Programie). Utrudnieniem w realizacji projektów jest paradoksalnie dobra 

sytuacja na rynku pracy przejawiająca się szybszym wchodzeniem studentów na 

rynek pracy, dużą chłonnością tego rynku i ograniczonymi zasobami pracy. 

Przekłada się ona bezpośrednio na problemy rekrutacyjne czy przerywanie 

udziału w projektach (szczególnie przez studentów).  

5. Konieczne jest podjęcie działań polegających na wzmocnieniu dydaktycznej roli 

uczelni w Polsce i idącą za tym potrzebę kontynuowania interwencji publicznej w 

zakresie wzmacniania kompetencji kadr dydaktycznych. Funkcjonującemu w 

Polsce modelowi szkolnictwa wyższego najbliżej do idei uniwersytetu 

humboldtowskiego. Model ten zakłada ideę „jedności wiedzy”, tj. połączenie 

badań i nauczania oraz swobodę oceny i wygłaszania opinii. Zachodzące zmiany 

m.in. na skutek wdrażania procesu bolońskiego doprowadziły do ukierunkowania 

uczelni na model biznesowy zorientowany na gospodarkę i rynek pracy. 

Deprecjonująco określa się, że uczelnie stały się fabrykami wiedzy (wiedza jako 

produkt dopasowany do potrzeb rynku pracy). Nie ulega wątpliwości, że 

dzisiejsze szkoły wyższe nieuchronnie ulegają wpływom współczesnej kultury, 

gospodarki i społeczeństwa – fakt ten jest niezaprzeczalny i nieuchronny. 

Aktywność instytucji akademickiej powinna jednak polegać na aktywniejszym 

zaangażowaniu w kreowanie rzeczywistości i braniu za nią odpowiedzialności. 

Działanie, skupiające się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb rynku pracy, nie  jest 

wystarczające. 

6. W procesie kształtowania kompetencji miękkich oczekiwanych przez 

pracodawców m.in. z zakresu samoorganizacji, pracy w grupie, sprawności 

komunikacyjnej, organizacji pracy, pracy projektowej należy prowadzić działania 

systemowe zakładające współdziałanie instytucji zajmujących się zarówno 

edukacją, jak i szkolnictwem wyższym.  

7. Uczelnie odpowiadając na potrzeby i trendy demograficzne (starzenie się 

społeczeństwa, spadek liczby studentów), a jednocześnie realizując ideę 

kształcenia przez całe życie powinny uwzględnić w ofercie możliwość 

uzupełnienia kwalifikacji/kompetencji, czy ich zmiany w stosunku do osób, które 

zakończyły już kształcenie. Byłaby to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie, a 

jednocześnie intensyfikacja relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W 

procesie intensyfikacji współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

zaleca się wykorzystanie działań lojalnościowych skierowanych do absolwentów 

(wykraczających poza monitoring losów absolwentów).  
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4.4.2 Wnioski dotyczące badań źródłowych  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, 

to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku 

do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku wiedzy w danych obszarach? 

Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie 

zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? 

 Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych 

w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność 

pewnych wniosków od najczęściej formułowanych? 

Dotychczas zostało zrealizowanych pięć badań ewaluacyjnych, które dotyczyły 

interwencji w ramach szkolnictwa wyższego i nauki w okresie programowania 2014-

2020 ze środków EFS. Badania realizowane w latach 2016-2017 w ograniczonym 

stopniu pozwalały na ocenę trafności, skuteczności i użyteczności interwencji 

publicznej, ponieważ traktowały o niej w sposób pośredni (odnosiły się m.in. do 

możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w ramach wsparcia szkolnictwa 

wyższego, funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji czy problemów z 

kontraktacją w ramach III OP PO WER). Dopiero na przełomie 2018 i 2019 roku 

przeprowadzone zostało kompleksowe badanie ewaluacyjne Ocena jakości i efektów 

realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

[8012]. Raport z badania dostarcza istotnych danych i informacji pozwalających 

ocenić poziom realizacji celów III Osi priorytetowej PO WER, efekty projektów i 

trafność wsparcia oraz stanowi istotne uzupełnienie wcześniejszych wniosków 

dotyczących barier we wdrażaniu projektów [7007], odpowiadając jednocześnie na 

część zarysowanych wcześniej problemów i wyzwań.  

Należy wskazać na wysoką użyteczność wyników pięciu dotychczas prowadzonych 

badań dotyczących wdrażania interwencji w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. 

Szczególną wartość informacyjną posiada raport, w którym bezpośrednio oceniono 

trafność, skuteczność i użyteczność wsparcia [8012]. W badaniu wykorzystane 

zostało podejście oparte na teorii, dzięki któremu zweryfikowana została spójność 

wewnętrzna i poprawność interwencji (w ujęciu przyczynowo-skutkowym), a także 

poddano empirycznej ocenie efekty projektów. Nie ma więc luk informacyjnych 

dotyczących danych i informacji pozwalających ocenić interwencję w ramach III OP 

PO WER. Jedynym problemem jest to, że ostatnim badaniem [8012] nie zostały 

objęte projekty, które w czasie jego prowadzenia znajdowały się w początkowej fazie 

realizacji (projekty zintegrowane z Działania 3.5 nie były objęte zakresem ewaluacji). 

Ważnym uwarunkowaniem było również to, że możliwość oceny efektów projektów 

była ograniczona z uwagi na niski poziom zaawansowania projektów (tylko 17% 

projektów zakończyło się do końca 2018 roku). W przyszłości konieczne będzie więc 
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przeprowadzenie badania podsumowującego, które pozwoli ocenić formułę realizacji 

projektów w trybie zintegrowanym, ale też zaktualizować informacje dotyczące 

efektów projektów i ich wpływu na realizację celów III OP PO WER.  

We wnioskach zawartych w raportach nie stwierdzono rozbieżności. Różnice w 

ocenie nasilenia niektórych problemów czy interpretacji przyczyn pojawiających się 

barier we wdrażaniu projektów, występujące między niektórymi raportami [7007, 

8012], są wynikiem etapu wdrażania, na którym były realizowane. W ramach badania 

mid-term [8012] weryfikacji poddano wiele wniosków, ale też hipotez z wcześniej 

przeprowadzonego badania identyfikującego problemy z kontraktacją [7007]. 

Opracowane wnioski mają więc charakter kumulatywny i uzupełniający, a nie 

wykluczający się wzajemnie.  

4.4.3 Weryfikacja teorii zmiany 

Wsparcie w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki jest w perspektywie finansowej 

2014-2020 wdrażane w ramach jednego priorytetu inwestycyjnego – 10ii Poprawa 

jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na 

poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza 

w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji. Projekty wpisujące się w ten priorytet są 

realizowane w ramach III Osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju. Celami interwencji w tym obszarze są:  

 podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie 

wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i 

społeczeństwa,  

 zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich,  

 poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób 

uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla 

cudzoziemców,  

 wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie 

szkolnictwa wyższego, 

 poprawa dostępności szkolnictwa wyższego (cel uzupełniony w 2018 roku)19.  

W ramach analizowanej interwencji można wyróżnić 4 kierunki działań: 

 Rozwój kompetencji w szkolnictwie wyższym - wspieranie programów 

kształcenia, które pozwalają zdobyć umiejętności zawodowe wymaganych 

przez pracodawcę oraz kompetencji  miękkie studentów, które pozwolą 

młodym pracownikom dopasowywać się do potrzeb rynku pracy – szczególnie 

                                                           
 

19
 W tym obszarze interwencja ma prowadzić do zniwelowania barier dostępności studiów dla studentów z 

niepełnosprawnościami poprzez m.in.: dostosowanie administrowanych stron internetowych, narzędzi 
informatycznych oraz procedur kształcenia w edukacji na poziomie wyższym. 
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w kontekście kluczowych obszarów dla rozwoju nowoczesnej gospodarki 

kraju.  

 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Ten kierunek polega na 

podejmowaniu działań w zakresie wzrostu kompetencji dydaktycznych kadr 

uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz 

kompetencji zarządczych, a z drugiej strony na działaniach dostosowawczych 

w zakresie informatycznym oraz narzędzi udostępniania informacji i danych o 

szkolnictwie wyższym.  

 Kolejny kierunek to stworzenie wysokiej jakości programów studiów 

doktoranckich, w tym interdyscyplinarnych, międzynarodowych oraz 

odpowiadających na potrzeby gospodarki i społeczeństwa (innowacje i 

komercjalizacja efektów).  

 Interwencja obejmuje też umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa 

wyższego, co jest osiągane poprzez działania w zakresie rozwoju 

międzynarodowych programów kształcenia oraz działania na rzecz mobilności 

studentów i kadr naukowych, a w rezultacie prowadzi do poprawy dostępności 

międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w 

edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. 

Wsparcie jest realizowane w formie projektów „punktowych” wpisujących się w 

powyższe cztery kierunki działań (Działania 3.1-3.4 PO WER) oraz w formie 

projektów zintegrowanych, gdzie w ramach jednego projektu realizowane jest 

kompleksowe wsparcie uczelni obejmujące zarówno kwestie kompetencyjne, jak i 

konieczność poprawy jakości kadr dydaktycznych czy umiędzynarodowienia uczelni 

(Działanie 3.5 PO WER).  

W oparciu o przeprowadzone dotychczas badania ewaluacyjne można 

pozytywnie zweryfikować teorię zmiany w zakresie wsparcia szkolnictwa 

wyższego i nauki. W ramach jednego z badań [8012] przeprowadzone zostało 

odtworzenie teorii zmiany na poziomie całej Osi priorytetowej oraz logik interwencji 

poszczególnych Działań. Nie stwierdzono występowania błędnych założeń, wyniki 

badania potwierdziły prawidłowość przeprowadzonej diagnozy i trafność przyjętych 

rozwiązań. Interwencja jest skutecznie wdrażana (osiągnięte zostały cele wynikające 

z rama wykonania) oraz osiągane są pierwsze efekty (średniookresowe) wynikające 

z przyjętej logiki interwencji (choć identyfikacja efektów jest ograniczona ze względu 

na stan wdrażania projektów). Ze względu na to, że efekty długookresowe mają 

charakter odroczony oraz są uwarunkowane szeregiem innych czynników (czynniki 

systemowe dotyczące m.in. finansowania szkolnictwa wyższego, zmian 

wynikających z nowych rozwiązań legislacyjnych) trudno na razie mówić o 

przekładalności na efekty w zakresie poprawy jakości, skuteczności i dostępności 

szkolnictwa wyższego. 
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System monitorowania postępu rzeczowego projektów jest spójny i dopasowany do 

logiki interwencji w ramach III OP PO WER. Mimo początkowych trudności udało się 

osiągnąć wskaźniki kluczowe pozwalające na uruchomienie środków z rezerwy 

wykonania. Analiza zakontraktowanych projektów wskazuje, że nie powinno być 

problemów z osiągnięciem wartości docelowych wskaźników przewidzianych do 

realizacji w Programie (do 2023 roku). Choć należy pamiętać o trudnościach z 

realizacją wskaźników, jakie napotykają beneficjenci – wynikają one z problemów w 

rekrutowaniu uczestników i przerywania udziału w projekcie, co z kolei jest 

rezultatem uwarunkowań demograficznych czy procesów zachodzących na rynku 

pracy (rynek pracownika, zmniejszające się zasoby pracy, wcześniejsze wchodzenie 

studentów na rynek pracy).  

4.4.4 Trafność, zakres i komplementarność interwencji 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?  

 W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z 

ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak można im 

przeciwdziałać? 

 Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?  

 Na ile wsparcie z EFS w zakresie PO WER oraz RPO 2014-2020 jest 

spójne(działania na poziomie krajowym i regionalnym są komplementarne)? 

Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań, szczególnie ewaluacji mid-term III OP 

PO WER [8012] jednoznacznie wskazują na istnienie istotnych potrzeb w zakresie 

wsparcia rozwoju szkolnictwa wyższego, jak i pozwalają potwierdzić wysoką trafność 

przyjętych rozwiązań.  

Z raportu Kompetencje przyszłości – czwarta rewolucja przemysłowa w Europie 

Wschodniej opracowanego przez Adecco wynika, że kompetencje pracowników nie 

nadążają za zmianami będącymi konsekwencją rozwoju technologii. Dane statystyki 

publicznej wskazują na systematycznie rosnący odsetek osób z wyższym 

wykształceniem, w tym wśród osób w wieku 30-34 lata. Równocześnie wciąż 

podnoszony jest problem niedopasowania kształcenia na poziomie wyższym do 

potrzeb rynku pracy i pracodawców. Za brak dopasowania popytu do podaży na 

rynku pracy częściowo odpowiada szybkie tempo rozwoju technologii, w tym 

informacyjnych, cyfryzacja i automatyzacja procesów produkcji. Jest to jeden z 

najważniejszych – obok starzenia demograficznego i związanego z nim uszczuplania 

zasobów pracy – obserwowanych i prognozowanych zjawisk wpływających na 

sytuację na rynku pracy w Polsce. Obserwowany rozwój technologii systematycznie 

prowadzi do wzrostu wydajności pracy i kształtowania popytu pracodawców na 

specyficzne umiejętności i kompetencje. Badania prowadzone wśród 

pracodawców pokazują, że coraz więcej z nich doświadcza trudności 

związanych ze zmieniającym się rynkiem pracy. Pracodawcy wskazują na 
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problemy w zakresie rekrutacji pracowników oraz wysoką rotację. Wyniki badania 

zrealizowanego przez Manpower Group Jak rozwiązać problem niedoboru talentów? 

Przygotuj, pozyskuj, pożyczaj i przenoś pokazały, że w 2018 r. 51% polskich 

pracodawców zadeklarowało, że miało problemy ze znalezieniem pracowników z 

niezbędnymi umiejętnościami. A zatem jednym z zasadniczych problemów, z którymi 

zmagają się przedsiębiorstwa, jest zrekrutowanie kompetentnych kadr, potrafiących 

obsłużyć istniejące systemy oraz projektować i tworzyć nowe rozwiązania.  

Szkolnictwo wyższe – zwłaszcza na poziomie studiów III stopnia – odgrywa 

istotną rolę w dostarczaniu wysokiej jakości kapitału ludzkiego, zarówno na 

potrzeby kadr akademickich, w tym badań naukowych, jak i polskiej 

gospodarki. Należy też zauważyć, że Polska posiada najniższy wśród krajów OECD 

odsetek doktoratów uzyskiwanych w ramach nauk matematyczno-przyrodniczych i 

technicznych20. W ostatnich latach jednym z ważniejszych elementów debaty wokół 

studiów doktoranckich w Polsce jest ich niska skuteczność – rozumiana jako 

uzyskanie stopnia naukowego doktora przez uczestników studiów doktoranckich. 

Według danych OECD za 2014 r. wskaźnik rozpoczynania studiów doktoranckich 

(ang. first-time entry rate) wyniósł dla Polski 3,14, co pozwoliło na zajęcie 10 miejsca 

na 33 sklasyfikowane kraje (brak danych dla Belgii i Kanady). Z kolei wskaźnik 

ukończenia studiów doktoranckich (ang. first-time graduation rate) wyniósł dla Polski 

0,4, co pozwoliło na zajęcie 28 miejsca spośród 31 sklasyfikowanych krajów (raport 

nie zawierał danych dla Estonii, Francji, Grecji i Irlandii)21. 

Projekty realizowane w ramach III OP PO WER pełnią głównie funkcję uzupełniającą 

na uczelni, co pozwala rozszerzyć działalność poza standardową ofertę edukacyjną 

uczelni [8012]. Wśród innych źródeł finansowania projektów edukacyjnych na 

uczelniach wymienia się Erasmus+, Fundusze Szwajcarskie i Fundusze Norweskie, 

jednakże to środki z EFS są najłatwiej dostępne (wysokie prawdopodobieństwo 

przyznania środków ze względu na wysoką alokacje III OP) i oferują kompleksowe 

wsparcie w wielu różnych obszarach działalności szkół wyższych. Środki III OP PO 

WER są jednak postrzegane jako trudniejsze w rozliczaniu, ponieważ większą uwagę 

przykłada się do kwestii formalnych niż merytorycznych.  

Zakres i charakter wsparcia przewidziany w ramach projektów III OP PO WER jest 

wystarczający i trafnie zaprogramowany (zarówno z perspektywy uczelni 

realizujących projekty, jak i odbiorców wsparcia, czyli studentów/doktorantów). 

Badani studenci i doktoranci wysoko ocenili swój udział w projekcie [8012]. 

Wskazywali na możliwość podniesienia kompetencji oraz szans na rynku pracy. 

                                                           
 

20
 Brzezicki Ł., Pietrzak P., Efektywność i skuteczność studiów doktoranckich w publicznym szkolnictwie wyższym 

w Polsce w: „Gospodarka Narodowa”, 2(294), 2018, s. 135.   
21

 Educaction at a Glance 2016. OECD Indicators, OECD, Paris 2016. 
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Poziom zadowolenia wśród badanych był również bardzo wysoki. Projekty III OP PO 

WER w ocenie badanych studentów wyróżniają się pozytywnie na tle innych działań 

prowadzonych na uczelni i powinny znaleźć odzwierciedlenie w stałej ofercie uczelni.  

System Sektorowych Rad ds. Kompetencji jest jednym z wielu możliwych narzędzi, 

mogących stanowić odpowiedź na wskazane wyżej wyzwania i potrzeby dotyczące 

niedopasowania pracowników do potrzeb rynku pracy. Rolą Rad jest w tym 

przypadku badanie luk kompetencyjnych na rynku pracy i współpraca z 

sektorem edukacji, zarówno w zakresie przekazywana informacji o potrzebach 

pracodawców, jak i w zakresie diagnoz rozwojowych sektorów, które w 

przyszłości będą przekładały się na wyzwania dla szkolnictwa wyższego. Rolą 

Rad byłoby tu upowszechnienie w środowiskach uczelnianych wyników sektorowych 

badań BKL oraz wyników badań własnych. Jednym z kluczowych problemów 

tworzącego się systemu Rad jest dobre komunikowanie ich celów, jak i zadań 

potencjalnym interesariuszom, w tym interesariuszom ze szkół wyższych. 

Przedstawiciele tych podmiotów wchodzą w skład Rad, jednak nie jest to wyłącznie 

problem odpowiedniej reprezentacji; komunikacja z przedstawicielami uczelni 

winna być ujęta w strategiach komunikacji Rad, w tym w strategii Rady 

Programowej. Obecnie – co istotne - komunikacja Rad z interesariuszami odbywa 

się przede wszystkim w kierunku od Rady do interesariuszy; stosunkowo 

ograniczone było pozyskiwanie informacji zwrotnej na temat recepcji działań Rady 

[7009].  

Zjawisko niskiej kontraktacji w projektach III OP PO WER nie miało w zasadzie – jak 

wynikało z analizy poświęconego temu problemowi raportu [7007] – związku z 

trafnością czy zakresem interwencji. Stwierdzone w badaniu bariery miały charakter 

organizacyjny i finansowy. W roku 2018 nastąpiło przyspieszenie kontraktacji w 

ramach III OP PO WER i osiągnęła ona poziom 65% alokacji [8012]. W ramach 

projektów konkursowych III OP PO WER niska kontraktacja w 2016 (17%) 

przyspieszyła w roku 2017– zawarto 49% ogólnej liczby umów, a w 2018 roku 

podpisano 34% umów. Poziom kontraktacji w III OP PO WER jest obecnie zbliżony 

do poziomu dla całego PO WER. Natomiast poziom certyfikacji wydatków jest 

najniższy spośród wszystkich osi Programu. Wydatki z zatwierdzonych wniosków o 

płatność stanowią zaledwie 7,9% całości środków alokowanych w III OP PO WER. 

Współczynnik ten znacznie odbiega od poziomu certyfikacji dla całego PO WER, 

który wynosi 27,7%.  

Podsumowując należy stwierdzić, że potrzeby szkolnictwa wyższego nie zmieniły się 

znacząco w stosunku do zidentyfikowanych w okresie programowania III OP PO 

WER. Nowe narzędzie, pozwalające na pełniejszą identyfikację luk kompetencyjnych 

na rynku pracy oraz na lepszą współpracę pracodawców z uczelniami, czyli system 

Sektorowych Rad ds. Kompetencji, wymaga monitorowania skuteczności i trafności 

podejmowanych w ich ramach działań. Zmianie uległy natomiast uwarunkowania, w 

których realizowana jest interwencja publiczna. Chodzi tu przede wszystkim o zmiany 

demograficzne (mniejsza liczba studentów), zmniejszanie liczby uczelni 

niepublicznych, czy szybsze wchodzenie studentów na rynek pracy. Do pozytywnych 
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czynników wpływających na obszar szkolnictwa wyższego należy zaliczyć 

dostrzeganie przez zewnętrznych interesariuszy zalet współpracy z uczelniami. W 

coraz większym stopniu firmy są zainteresowane współpracą, dostrzegają możliwe 

pola do współpracy. W środowisku regionalnym i lokalnym uczelnie mogą pochwalić 

się dość mocną i stabilną pozycją. Wśród wyzwań przed jakimi stoi szkolnictwo 

wyższe znajduje się konieczność jednoczesnego kształtowania kompetencji miękkich 

oraz coraz bardziej wyspecjalizowanych twardych umiejętności. Inne wyzwania 

wiążą się z potrzebą szybkiego odpowiadania na przemiany zachodzące na rynku 

pracy – reakcja na potrzeby rynku pracy i wprowadzanie nowych przedmiotów do 

programów studiów następuje z opóźnieniem. Wobec trudności z szybkim 

dostosowywaniem programu studiów do potrzeb rynku pracy, wzrasta znaczenie 

studiów podyplomowych prowadzonych przez uczelnie, które są krótsze, a ich 

program łatwiej podlega modyfikacjom. Kolejne wyzwania stojące przed polskimi 

uczelniami w związku ze zmieniającymi się trendami na rynku pracy wiążą się z 

międzynarodowymi migracjami pracowników i studentów. 

4.4.5 Bariery dla interwencji  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można 

je zniwelować? 

W ramach badań źródłowych identyfikowane były problemy i bariery dla efektywnego 

wdrażania interwencji dotyczącej szkolnictwa wyższego na różnych poziomach i w 

różnych wymiarach. Wskazywane były bariery po stronie beneficjentów, instytucji 

wdrażającej wsparcie, ale też uwarunkowania kontekstowe wynikające z 

zachodzących zmian demograficznych, społecznych czy gospodarczych.  

W pierwszym raporcie, w którym podjęty został temat problemów i barier we 

wdrażaniu interwencji, odnoszącym się do kwestii niskiej kontraktacji III OP PO WER 

[7007] zidentyfikowano szereg barier organizacyjnych i świadomościowych, 

związanych z realizacją konkursów, wraz z rekomendacjami ich przezwyciężenia. 

Projekty III OP PO WER postrzegane były przez kierownictwo i pracowników uczelni 

jako projekty wysokiego ryzyka, co miało dwie zasadnicze przyczyny: 

1. Konieczność osiągania zakładanych wartości wskaźników pod rygorem utraty 

finansowania stanowiło z perspektywy uczelni największą przeszkodę w 

ubieganiu się o środki w konkursach PO WER. Uczelnie rezygnowały z 

wzięcia udziału w konkursie z uwagi na zbyt duże ryzyko zwrotu całości 

dofinansowania w przypadku nieosiągnięcia 30% poziomu wskaźnika 

zatrudnienia. W tym przypadku zarekomendowano wprowadzenie wzorem 

projektów realizowanych w perspektywie PO KL reguły 
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proporcjonalności pozwalającej na proporcjonalny zwrot części środków 

w sytuacji nieosiągania wymaganego poziomu wskaźnika. 

2. Występowanie wysokie prawdopodobieństwo odrzucenia projektu na etapie 

oceny wskutek braku możliwości udzielenia wyjaśnień i poprawy drobnych 

pomyłek formalnych przez wnioskodawcę. Zarekomendowano wprowadzenie 

możliwości składania takich wyjaśnień. 

Innymi czynnikami, demotywującymi pracowników do składania wniosków, były 

bariery finansowe: brak odpowiedniego wynagrodzenia zatrudnionych w projektach 

pracowników uczelni, jak i zewnętrznych trenerów i wykładowców. Udział w 

projektach był stosunkowo mało konkurencyjny finansowo dla innych źródeł 

dochodów pracownika, a zarazem postrzegane były jako ograniczające czas na 

aktywność stricte naukową. W tym przypadku zarekomendowano możliwość 

zawierania umów cywilnoprawnych przez uczelnie z własnymi pracownikami oraz 

podwyższenie stawki trenera. 

Badanie z przełomu 2018 i 2019 roku [8012] potwierdziło utrzymywanie się części 

tych barier. Problemy pod stronie beneficjentów związane z regulacjami na linii 

uczelnia – zespół projektowy (w tym dotyczące sposobu podziału kosztów 

pośrednich projektu) wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania realizacji III OP PO 

WER straciły nieco na znaczeniu, ponieważ powstawały na uczelniach regulacje w 

tym obszarze (choć nadal powstają w tym kontekście napięcia). Zarządzanie 

projektami jest bardziej elastyczne na uczelniach niepublicznych, gdyż krótsza jest 

droga decyzyjna pomiędzy władzami uczelni, jednostką wspierającą projekty, 

kierownikiem/koordynatorem projektu a podmiotem odpowiedzialnym za finanse 

uczelni. W przypadku uczelni publicznych sprawność realizacji projektów zależna jest 

od władz uczelni oraz wydziału, w szczególności w kontekście decyzji o podziale 

kosztów pośrednich. Potencjał beneficjentów do realizacji projektów jest ograniczony 

przez odpływ kadr i zanik części pamięci instytucjonalnej wśród pracowników uczelni 

pomiędzy PO KL i PO WER. Dotyczy to szczególnie uczelni niepublicznych, w 

których osoby były zatrudniane na potrzeby projektu. W przypadku uczelni 

publicznych udało się utrzymać ciągłość działań i pamięci instytucjonalnej, ale 

zostało to ograniczone do kilku kluczowych osób. 

Ujawniły się natomiast na szerszą skalę bariery po stronie instytucji odpowiedzialnej 

za wdrażanie projektów (NCBR). Zgromadzone dane pokazały, że przy 

obowiązującym systemie nadzoru nad projektami liczba pracowników NCBR 

zaangażowanych do obsługi Programu nie pozwala na jego sprawne wdrażanie w 

fazie realizacji projektów. Niewystarczające zasoby w kontekście wysokiego 

obciążenia pracą powodują opóźnienia w wykonywanych zadaniach, co wpływa 

również na działania prowadzone przez beneficjentów. Warunki pracy w zakresie 

nadzoru nad realizacją projektów są niekomfortowe zarówno dla opiekunów, jak i 

beneficjentów. Konieczne jest więc wzmocnienie kadrowe, szczególnie w zakresie 

wdrażania i rozliczania projektów. Zaleca się również wprowadzenie możliwości 

wyboru częstotliwości składania wniosków o płatność co 3 lub 6 miesięcy – w 
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zależności od specyfiki projektu. O przyjętym trybie może decydować kryterium 

długości realizacji projektu. 

Współpraca pomiędzy NCBR a beneficjentami była oceniana pozytywnie [8012]. 

Występują jednak istotne bariery i trudności wpływające na skuteczność i 

efektywność czasową współpracy związaną z płynną realizacją projektów. Wśród 

kluczowych problemów wskazywane były:  

 długi czas odpowiedzi IP na wnioski o zmiany w projekcie, 

 opóźnienia w rozliczaniu wniosków o płatność i przekazywaniu płatności, 

 czasochłonny proces wypełniania bazy SL2014 w zakresie uczestników 

projektu, 

 czasochłonny proces prowadzenia monitoringu czasu pracy personelu 

projektowego, 

 częste zmiany opiekunów projektów (sytuacja została unormowana w 

trakcie realizacji badania).  

Istotną barierą w realizacji projektów są problemy z rekrutacją uczestników projektów 

i pracodawców [8012]. W przypadku projektów, których celem było opracowanie i 

wdrożenie nowych kierunków studiów, czy nowych specjalizacji potencjalni 

kandydaci mieli często obawy związane z wyborem kierunku czy specjalności, o 

których nic nie wiedzieli, np. od absolwentów z wcześniejszych lat. W związku z tym 

nowa oferta była postrzegana jako niepewna. Dodatkowo w przypadku Działania 3.3. 

nowe kierunki/ specjalizacje prowadzone były w języku obcym, co potęgowało obawy 

niektórych osób związane z wzięciem udziału w rekrutacji. Trudności rekrutacyjne 

wystąpiły także w projektach stażowych. Beneficjenci wskazywali, że pomimo 

udzielanych stypendiów dla stażystów napotkali na trudności w rekrutacji. Było to 

głównie spowodowane sytuacją na rynku pracy (niskie bezrobocie, niedobór siły 

roboczej) i faktem, iż studenci często podejmowali lepiej płatną pracę niż staż. W 

przypadku staży warto zwrócić uwagę na pojawiającą się prawidłowość – po 

zakończeniu stażu część uczestników podejmuje zatrudnienie u pracodawcy, co 

powoduje komplikacje w zakresie powrotu na studia i ich dokończenia. 

Paradoksalnie to właśnie dobra sytuacja na rynku pracy (o czym świadczy niskie 

bezrobocie) jest problemem dla realizacji projektów w ramach III OP PO WER.  
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Rysunek 3. Stopa bezrobocia ogółem oraz stopa bezrobocia absolwentów szkół 
wyższych w Polsce [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu Strateg. 

Warto dodać, że 35% przedstawicieli zespołów zarządzających projektami (tej 

części, która nie zakończyła jeszcze realizacji) ocenia, że istnieje ryzyko 

niewydatkowania wszystkich środków przewidzianych w ramach umowy o 

dofinansowanie (częściej w przypadku uczelni publicznych – 38% niż niepublicznych 

– 26%). W 65% przypadków, w których występuje to ryzyko niewydatkowanie 

środków będzie niższe niż 20% wartości umowy o dofinansowanie. Powody ryzyka 

niewydatkowania środków zamykają się w dwóch obszarach: problemy z rekrutacją 

uczestników i rezygnacją z uczestnictwa w projekcie, co przekłada się na niższe 

koszty projektowe oraz oszczędności projektowe. 

Podsumowując należy stwierdzić, że z punktu widzenia sprawności realizacji 

projektów kluczowe jest wzmocnienie kadrowe NCBR. Wynika to z dużej skali 

realizowanych projektów (w tym bardzo dużych zakresowo projektów zintegrowanych 

wymagających dużego zaangażowania na etapie realizacji/rozliczania). Ważne jest 

również wprowadzenie mechanizmów uelastyczniających realizację projektów np. 

wprowadzenie wariantowości w zakresie składania wniosków o płatność w 

zależności od długości trwania projektu, rezygnację z zasady konkurencyjności w 

przypadku uczelni, możliwość zatrudnienia osób rozliczających projekty na 

uczelniach w ramach kosztów bezpośrednich, czy liberalizację podejścia do 

zatwierdzania zmian w projekcie, gdzie poniżej określonego progu finansowego nie 

byłaby potrzebna akceptacja opiekuna projektu. Ponadto konieczne jest urealnienie 

(zwiększenie) stawek np. standardowej stawki za godzinę pracy trenera/ 

szkoleniowca czy średniej stawki przeznaczonej na doktoranta w projekcie w ramach 

Działania 3.2. Wprowadzenie tych zmian jest ważne z uwagi na niski poziom 

certyfikacji wydatków – najniższy spośród wszystkich osi Programu. Należy 

pamiętać, że istniało bardzo poważne ryzyko niewykorzystania środków rezerwy 

wykonania. Zażegnanie tego ryzyka było możliwe dzięki ponadstandardowemu 

zaangażowaniu pracowników NCBR odpowiedzialnych na realizację i rozliczanie 

projektów przy współpracy z beneficjentami (w IV kwartale 2018 roku). 
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4.4.6 Efekty wsparcia 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W 

jakim zakresie? W których grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy 

rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do 

kryteriów ewaluacji)?  

 Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach 

publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, 

adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój 

administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia 

bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych 

(stymulowania reform, budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, 

a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do poszczególnych polityk)? 

 Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty 

– np. efekt skali, synergii, substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – 

to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty 

planowanych interwencji w poszczególnych obszarach? 

Efekty wsparcia w ramach projektów z III OP PO WER zostały po raz pierwszy 

zdiagnozowane w ramach ewaluacji przeprowadzonej na przełomie 2018 i 2019 roku 

[8012]. Ich identyfikacji dokonywano w ramach projektów konkursowych z Działań 

3.1-3.4.  

Tak jak wspomniano we wcześniejszej części (dotyczącej oceny trafności wsparcia) 

poszczególne grupy odbiorców uznają je za potrzebne, użyteczne i spełniające 

oczekiwania. Podstawową motywacją udziału studentów/ doktorantów w projekcie 

była chęć zwiększenia kompetencji oraz szans na rynku pracy. Taką motywacje 

wskazało ok. 4/5 badanych. Co drugi respondent wskazywał odpowiedzi związane z 

kształceniem praktycznym. Natomiast 40% badanych motywowała chęć zwiększenia 

swojej wiedzy. Co ciekawe, tylko 4% badanych wskazało motywacje finansowe 

[8012]. Warto zwrócić uwagę na to, że projekty III OP PO WER w ocenie studentów 

wyróżniają się pozytywnie na tle innych działań na uczelni – charakteryzują się 

możliwością nabycia umiejętności praktycznych, co jest dla studentów bardzo 

istotnym czynnikiem zachęcającym do udziału. Satysfakcję odbiorców ostatecznych 

wsparcia oceniono także przy wykorzystaniu wskaźnika NPS22, który wyniósł 31%, 

                                                           
 

22
 NPS (Net Promoter Score) to syntetyczny wskaźnik pokazujący skłonność do polecania miejsca/oferty 

znajomym czy rodzinie. Aby zmierzyć wartość wskaźnika NPS, należy zadać pytanie dotyczące tego, czy dany 
użytkownik poleciłby miejsce/ofertę innym i poprosić o odpowiedź na skali 0-10. 

 Promotorami (Promoters) są użytkownicy, którzy przyznali 9 lub 10 punktów. 

 Obojętni (Passive) to grupa, która udzieliła odpowiedzi 7-8. 
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co daje umiarkowanie wysoki wynik, pokazujący na przewagę „promotorów” (52%) 

wsparcia, czyli osób, które poleciłby (odpowiedź 9 i 10 na skali 10-punktowej) udział 

w takiej formie wsparcia członkowi rodziny/ znajomemu. „Krytycy” (odpowiedzi 0-6) w 

badanej populacji stanowili ok. 20%. Pozostali badani byli „neutralni” (odpowiedzi 7-

9). Również współpraca pomiędzy pracodawcami a uczelnią została oceniona 

wysoko [8012]. Zaangażowanie z obu stron przynosi wzajemne korzyści. Najczęściej 

zaangażowanie pracodawców w projekty było pochodną wcześniejszej współpracy 

czy indywidualnych kontaktów kadry uczelni z przedstawicielem przedsiębiorstwa. 

Dodatkowo w dużej liczbie przypadków jest ona kontynuowana po zakończeniu 

projektów. Pozytywną ocenę wsparcia można również zaobserwować w przypadku 

projektów dotyczących III misji uczelni [8012]. Wyniki badania z przedstawicielami 

szkół ponadpodstawowych wykazały pozytywny wpływ tych projektów na rozwój 

kompetencji uczniów. Podobnie jak w przypadku współpracy z pracodawcami, 

większość podmiotów nawiązało współpracę dużo wcześniej przed projektem, a sam 

projekt był pochodną wcześniejszej kooperacji. 

Zgodnie ze stanem na koniec 2018 roku zawarto 1304 umowy o dofinansowanie (w 

tym 16 dla projektów wybranych w trybie pozakonkursowym) o łącznej wartości 3 

551 867 192,47 zł. Największa część z tej kwoty – 46,9% (1 664 160 082,70 zł) 

przypada na realizację projektów w ramach Działania 3.5 (projekty zintegrowane). 

Możliwość oceny efektów projektów jest ograniczona przez niski poziom 

zaawansowania projektów (tylko 17% projektów zakończyło się do końca 2018 roku). 

W ramach III OP POWER najwięcej umów zostało podpisanych w 2017 r. – prawie 

połowa (49%). Ponad 1/3 umów zawarto w 2018 r. a jedynie 17% w 2016 r. Średnia 

liczba dni przewidzianych na realizację projektów konkursowych wynosi 948 

dni. Jest jednak zróżnicowana w zależności od Działania. Najwyższą średnią liczbę 

dni realizacji projektu odnotowano w Działaniu 3.2 – 1737. Najkrótsze projekty są 

realizowane w ramach Działania 3.4. Średnia liczba dni realizacji projektu 

uwarunkowana jest specyfiką poszczególnych konkursów i zakresem 

projektów objętych wsparciem (duża część to projekty wieloletnie). 

Do końca 2019 roku planowane jest zakończenie ponad połowy projektów (51%), z 

czego najwięcej prognozuje się zakończyć w 2019 roku (34%).  

Projekty konkursowe III OP PO WER są realizowane przez uczelnie publiczne, 

niepubliczne z całej Polski. Najwięcej projektów realizowanych jest przez uczelnie 

mające siedzibę w Warszawie (13,4% wszystkich), Poznaniu (11,5%) oraz Krakowie 

(10,2%). Najwyżej sklasyfikowanymi miastami nie będących stolicami województw 

są: Gliwice (11 miejsce, 45 projektów), Częstochowa oraz Siedlce (ex aequo 15 

miejsce, po 11 projektów). Analiza rozkładu wartości projektów w ujęciu 

terytorialnym wskazuje, że prawie 2/3 środków trafiło do uczelni z województw 

                                                                                                                                                                                     
 

 Krytycy (Destractors) to respondenci, oceniający na 0-6 punktów. 
Obliczając wskaźnik NPS, należy od odsetka Promotorów odjąć odsetek Krytyków marki. 
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mazowieckiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego, w 

których znajdują się ośrodki akademickie o największym potencjale w zakresie 

szkolnictwa wyższego. Zestawiając wartość realizowanych projektów w ramach III 

OP POWER z liczą studentów szkół wyższych na 10 tys. ludności można zauważyć 

pewne zależności. Województwa, w których wskaźnik ten jest najwyższy 

(małopolskie – 440, mazowieckie – 438, dolnośląskie – 404, pomorskie – 356 oraz 

wielkopolskie – 336) to regiony z najwyższą wartością projektów III OP POWER. 

Natomiast województwa z najniższą wartością omawianego wskaźnika (lubuskie – 

137, świętokrzyskie – 198, warmińsko-mazurskie – 200 oraz opolskie – 207) są 

równocześnie regionami, w których wartość projektów jest najniższa. Widać więc 

wyraźnie, że realizacja projektów jest uwarunkowana potencjałem szkolnictwa 

wyższego w Polsce. Można więc zakładać, że na skuteczność w pozyskiwaniu i 

wykorzystaniu środków III OP PO WER ma wpływ potencjał uczelni (organizacyjny, 

finansowy i ludzki) i doświadczenie w realizacji projektów w ramach PO KL. Taka 

sytuacja prowadzi do efektu św. Mateusza23, czyli samonapędzającego się procesu 

powstawania nierówności przy podziale zasobów (w tym przypadku środków z III OP 

PO WER). W kontekście zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym (spadek 

liczby studentów, zmniejszanie się rynku uczelni niepublicznych) należy ten proces 

traktować jako naturalny i oczekiwany. Uczelnie dążą do podniesienia jakości swojej 

oferty dostosowując się w ten sposób do zmieniających się uwarunkowań 

zewnętrznych. 

9 na 10 beneficjentów ocenia, że efekty, które uzyskano w wyniku realizacji 

projektów (do tej pory) odpowiadają ich oczekiwaniom. Sytuacje niezadowolenia 

wynikają z trudności w realizacji projektów (m.in. problemy rekrutacyjne). Największe 

zaawansowanie występuje w przypadku projektów z Działania 3.1, gdzie zdaniem 

przedstawicieli zespołów zarządzających najwyraźniej obserwowanym efektem jest 

wzmocnienie kompetencji studentów. Analiza wskaźników pokazuje, że osiągane są 

już pierwsze efekty rzeczowe. Do końca 2018 roku 32 tys. studentów zostało 

objętych wsparciem w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla 

gospodarki i rozwoju kraju, a ponad 24,5 tys. uczestniczyło w stażach.  Ponad 16,6 

tys.  studentów zostało objętych wsparciem w ramach programów kształcenia o 

profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, 

rynku pracy i społeczeństwa, a 13,6  studentów zostało objętych usługami instytucji 

wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. 

W kursach edukacyjnych w ramach projektów dotyczących tzw. III misji uczelni 

wzięło udział 7,6  osób. 

                                                           
 

23
 Termin został spopularyzowany przez socjologa Roberta Mertona i nazwany imieniem ewangelisty Mateusza, z 

którego księgi pochodzi cytat: Albowiem wszelkiemu mającemu będzie dano, i obfitować będzie, a temu, który nie 
ma, i to, co się zda mieć, będzie wzięto od niego.   



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

102 | S t r o n a  

 

Projekty (głównie stażowe) z Działania 3.1 stały się też impulsem zatrudnieniowym 

(stażyści otrzymali propozycję pracy) – co należy uznać za efekt niezamierzony 

interwencji, choć silnie skorelowany z sytuacją na rynku pracy (brak pracowników). 

W projektach z Działania 3.3 identyfikowane są z kolei wstępne efekty niezamierzone 

w zakresie edukacji kulturowej czy wzrostu poziomu tolerancji względem 

cudzoziemców, zwłaszcza osób ciemnoskórych. W przypadku Działania 3.4 bardzo 

wyraźnie pojawia się efekt integracji kadr dydaktycznych uczelni, również w 

kierunku realizacji wspólnych przedsięwzięć (często o charakterze 

interdyscyplinarnym). 

Zakończone i realizowane projekty konkursowe odpowiadają celom, jakie zostały 

postawione przed interwencją publiczną wspierającą rozwój szkolnictwa 

wyższego. Wyniki badania potwierdziły prawidłowość przeprowadzonej diagnozy i 

trafność przyjętych rozwiązań. Z uwagi na stan realizacji projektów (większość 

niezakończona) można na razie potwierdzić głównie efekty w zakresie podniesienia 

kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

4.4.7  Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 

2020 oraz SOR 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk 

publicznych? 

 Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 

2020? W jaki sposób? 

Założenia interwencji w obszarze szkolnictwa wyższego odpowiadają podstawowym 

dokumentom strategicznym, odnoszącym się do tej dziedziny tematycznej. Wsparcie 

wpisuje się w obowiązuje w Polsce i UE kierunki polityki publicznej w zakresie 

szkolnictwa wyższego.  

Przyjęta teoria zmiany odpowiada w pełni potrzebom realizacji Strategii Europa 2020, 

przy czym trafne jest zwłaszcza nastawienie na poprawę jakości kształcenia, a nie na 

wzrost liczby studiujących, ponieważ w ostatnich latach obserwowany jest 

systematyczny spadek liczby studentów. Dotyczy on głównie studentów uczelni 

niepublicznych i studiów niestacjonarnych. Między innymi z tego powodu w ostatnim 

czasie kilkadziesiąt uczelni niepublicznych zostało zlikwidowanych albo złożyło 

wnioski o likwidacje. Łączą się także uczelnie publiczne, jednak żadna z nich nie 

została zlikwidowana. Do tej pory nastąpiły dwie duże konsolidacje w uczelniach 

publicznych – połączenie Uniwersytetu Zielonogórskiego z PWSZ-em w Sulechowie 

oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z PWSZ-em w Sandomierzu. 

Pomimo spadku ogólnej liczby studentów, od 2016 roku wzrosła liczba absolwentów 

szkół wyższych, w tym absolwentów na poziomie magisterskim. 
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Rysunek 4. Liczba studentów i absolwentów szkół wyższych oraz absolwentów 
studiów na poziomie magisterskim w Polsce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu Strateg. 

W Polsce odnotowuje się spadek liczby szkół wyższych. Wg danych Strateg w roku 

2017 w Polsce funkcjonowało 397 szkół – aż o 56 mniej w porównaniu z rokiem 

2012. Znaczący spadek dotknął ekonomiczne szkoły wyższe (niepubliczne) – o 20 

szkół mniej w 2017 r. w porównaniu do 2012. Główną przyczyną zamykania się szkół 

niepublicznych jest niż demograficzny. Studenci w pierwszej kolejności wybierają 

szkoły publiczne, gdzie łatwiej się dostać, a co za tym idzie wiele szkół 

niepublicznych straciło i w dalszym ciągu traci słuchaczy. Przyczyn należy upatrywać 

również w mniejszej zasobności finansowej części przyszłych studentów, którzy w 

pierwszej kolejności starają się dostać na bezpłatne uczelnie publiczne. Ponadto, 

decyzje o zamknięciu niektórych uczelni zostały podyktowane problemami 

finansowymi uczelni, związanych także z mniejszą liczbą studentów24. Na spadek 

liczby szkół wyższych wpływa zmniejszająca się liczba ludności w wieku 

produkcyjnym25, a co za tym idzie zmniejszająca się liczba studentów.  

Polsce udało się osiągnąć i utrzymać cele wyznaczone dla Unii Europejskiej w 

Strategii Europa 2020 dotyczące osiągnięcia wskaźnika udziału młodzieży 

niekontynuującej nauki poniżej 10% oraz wskaźnika udziału osób z wyższym 

wykształceniem w grupie wiekowej 30-34 lata powyżej 40%26. Co należy podkreślić, 

odsetek osób z wyższym wykształceniem w grupie wiekowej 30-34 lata ciągle rośnie, 

                                                           
 

24
 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=563CE7E0 [dostęp 15.05.2019]. 

25
 GUS BDL. 

26
 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), s. 265. 
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natomiast wskaźnik młodzieży niekontynuującej nauki odnotowuje regularny 

stopniowy spadek. 

Rysunek 5. Odsetek osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie 
oraz młodzież niekontynuująca nauki w Polsce (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu Strateg. 

Teoria zmiany odpowiada też założeniom Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju, w której kapitał ludzki i społeczny jest jedną z wyróżnionych kluczowych 

dziedzin, od której zależy realizacja Strategii. W SOR zwraca się uwagę na to, że 

odsetek osób z wykształceniem wyższym nie przekłada się na pozycję polskich 

uczelni na arenie międzynarodowej, z których najlepsze mieszczą się dopiero w 

piątej setce tzw. Listy szanghajskiej. Jednym z założeń projektów w ramach III OP 

PO WER jest umiędzynarodowienie polskich uczelni, w tym również zachęcenie 

studentów zagranicznych do studiowania na polskich uczelniach. Wskaźnik 

prezentujący odsetek cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach wskazuje, 

że dotychczasowe działania jakie zostały podjęte są skuteczne – odsetek 

zagranicznych studentów rósł nieprzerwanie od 2012 do 2017 roku. Niezbędna jest 

dbałość o jakość kształcenia oraz rozwój badań naukowych, co może stać się 

argumentem przemawiającym za osiedlaniem się w Polsce.  

Rysunek 6. Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach 
(%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu Strateg. 

Działania dotyczące umiędzynarodowienia prowadzone są nie tylko w obszarze 

zachęcania do studiowania w Polsce. Podejmowane są również działania 

projakościowe - do końca 2018 roku uruchomiono 64 międzynarodowe programy 
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kształcenia, a w moduły kształcenia zostało zaangażowanych 38 wykładowców z 

zagranicy. 

Zapowiedziana w SOR kompleksowa reforma szkolnictwa wyższego została 

ujęta w tzw. Konstytucji dla nauki, która stanowi kluczowy element Strategii na 

rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z 

biznesem oraz społecznej odpowiedzialności nauki. Ustawa Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce zastępuje cztery dotychczas istniejące ustawy: prawo o 

szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i 

tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Pracom nad 

stworzeniem nowej ustawy towarzyszyły liczne konferencje, w których uczestniczyli 

przedstawiciele nauki i uczelni, eksperci, powołano radę Narodowego Kongresu 

Nauki, prowadzono szerokie konsultacje27. 

Zmiany jakie przyniosła tzw. Konstytucja dla nauki obejmują m.in. podział szkół 

wyższych na akademickie i zawodowe. Przynależność do danej kategorii zależy od 

oceny uzyskanej przez placówkę po wynikach ewaluacji badań naukowych 

przeprowadzanych przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) co 4 lata. Możliwość 

prowadzenia szkół doktorskich została zarezerwowana wyłącznie dla uczelni 

akademickich. Uczelnie zawodowe mogą prowadzić kształcenie o profilu 

praktycznym, a aby otworzyć nowy kierunek studiów muszą uzyskać zgodę ministra 

nauki. Nowa ustawa zmniejszyła zakres zapisów regulujących działanie uczelni, co 

pozwala im na dostosowanie funkcjonowania do swoich potrzeb i uregulowania dużej 

części sposobu działania uczelni w swoich statutach, np. swobodę decydowania o 

rodzajach jednostek organizacyjnych. Ustawa określa sposób łączenia się uczelni w 

federacje oraz skład rady uczelni i sposób wybieranie jej członków, zapisy dotyczące 

senatu i uprawnień rektora.  

Konstytucja dla Nauki zmienia sposób finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. 

Środki przyznawane są w postaci subwencji kierowanej do uczelni, a nie jak do tej 

pory osobno do jej jednostek organizacyjnych (np. wydziałów). Dzięki temu uczelnie 

będą mogły swobodniej decydować o kierunku wydawania środków natomiast 

niewykorzystane w danym roku kalendarzowym pieniądze będą mogły być 

wykorzystane w następnym roku. Waloryzacja przewidziana w ustawie oznacza, że 

środki subwencji nie mogą być niższe niż w poprzednim roku. Ustawa Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje także możliwość zdobycia dodatkowych 

środków w projekcie "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” dla najlepszych 

uczelni akademickich spełniających określone kryteria. Uczelnie akademickie, które 

nie spełnią kryteriów mają szansę na zdobycie środków z drugiej inicjatywy: 

                                                           
 

27
 http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30350%2Custawa-20-najwazniejsze-zapisy.html, dostęp 

15.05.2019. 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30350%2Custawa-20-najwazniejsze-zapisy.html
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„Regionalna inicjatywa doskonałości”. Dla uczelni zawodowych również przewidziano 

możliwość zdobycia dodatkowych środków w ramach konkursu „Dydaktyczna 

inicjatywa doskonałości”. 

Zmiany wynikające z ustawy będą miały duże znaczenie dla kształcenia 

doktorantów. Ustawa przewiduje28: 

 nowy model kształcenia doktorantów – szkoły doktorskie, które zdefiniowano 

jako zorganizowaną formę kształcenia przygotowującą doktorantów do 

uzyskania stopnia doktora, obejmującą co najmniej dwie dyscypliny naukowe, 

przy czym podmiot prowadzący szkołę doktorską może prowadzić nie więcej 

niż 3 szkoły doktorskie w danej dyscyplinie, kształcenie doktorantów w szkole 

ma odbywać się nieodpłatnie i trwać od 6 do 8 semestrów; szkoły doktorskie 

podnoszą poziom wymagań względem doktorantów, np. konieczność 

poddania się ocenie śródokresowej w połowie kształcenia (wynik oceny jest 

jawny, a negatywna ocena prowadzi do skreślenia z listy doktorantów) czy 

brak możliwości zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego albo 

pracownika naukowego przed oceną śródokresową29; 

 stypendia dla każdego doktoranta w szkołach doktorskich – każdy doktorant 

kształcący się w szkole doktorskiej będzie otrzymywał, nie dłużej niż przez 

okres 4 lat, stypendium doktoranckie w wysokości co najmniej 37% 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora przed oceną 

śródokresową oraz 57% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora 

po pozytywnej ocenie śródokresowej30; 

 nowe rozwiązania mające na celu podniesienie jakości rozpraw doktorskich – 

podniesienie poziomu wymogów stawianych rozprawie doktorskiej czy 

ograniczenie prawa do promowania doktorantów przez promotorów, których 

doktoranci otrzymali negatywne recenzje;  

 urlopy rodzicielskie dla doktorantów; 

 nowe zasady przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora – 

podmiotem prowadzącym szkołę doktorską może być uczelnia akademicka, 

instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy posiadające 

najwyższe kategorie naukowe, tj. A+, A, B+31. 

Również strategiczne dokumenty krajowe (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

2010-2020, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Perspektywa LLL) wskazują na 

                                                           
 

28
 Źródło: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/ [dostęp 15.05.2019] 

29
 Doktoranci w obliczu Ustawy 2.0. Najczęściej zadawane pytania, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, 

Warszawa 2018, s. 2-3. 
30

 Doktoranci w obliczu Ustawy 2.0. Najczęściej zadawane pytania, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, 

Warszawa 2018, s. 6. 
31

 Doktoranci w obliczu Ustawy 2.0. Najczęściej zadawane pytania, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, 

Warszawa 2018, s. 2. 

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/
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potrzebę poprawy jakości kształcenia i wzmacnianie prozatrudnieniowej roli 

szkolnictwa wyższego.  

Założenia interwencji odpowiadają Celowi 3 Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju 

Polska 2030 - Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz 

podniesienie konkurencyjności nauki, przede wszystkim w obszarze następujących 

kierunków interwencji: poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym poprzez 

wzmocnienie mechanizmów konkurencji między uczelniami, projakościowe 

finansowanie i ułatwienie transferu edukacja – praca; wzmocnienie mobilności 

międzynarodowej i międzysektorowej studentów i pracowników naukowych oraz 

dalsza zmiana systemu nauki w Polsce tak, by wzmocnić mechanizm konkurencji 

między jednostkami naukowymi poprzez wprowadzanie i poszerzanie skali 

konkursowego mechanizmu finansowania badań naukowych i edukacji opartego 

o system ewaluacji i oceny osiągnięć badawczych oraz akademickich. Założenia te 

realizują zarazem Cel II.3. Średniookresowej Strategii Rozwoju kraju 2020 - 

Zwiększenie innowacyjności gospodarki oraz Cel II.4. Strategii - Rozwój kapitału 

ludzkiego. 

4.4.8 Wnioski i rekomendacje  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w 

ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego 

realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS? 

 W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych 

województw mają znaczenie dla osiąganych efektów wsparcia i warunków 

realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i 

rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw? 

 

W efekcie realizacji ewaluacji III OP PO WER [8012] powstały dwa rodzaje konkluzji: 

horyzontalne zalecenia (często mające postać propozycji systemowych czy 

pomysłów dotyczących wsparcia szkolnictwa wyższego w kolejnej perspektywie 

finansowej) oraz skonkretyzowane rekomendacje z opisanym sposobem wdrożenia i 

zalecanym terminem realizacji.  

W horyzontalnych zaleceniach wskazuje się głównie na potrzebę wzmocnienia 

dydaktycznej roli uczelni w Polsce i idącą za tym potrzebę kontynuowania 

interwencji publicznej w zakresie wzmacniania kompetencji kadr 

dydaktycznych. Kształt przyszłej interwencji publicznej (po 2020 roku) w zakresie 

szkolnictwa wyższego powinien zostać wypracowany w szerokim gronie 

interesariuszy (wykorzystanie wiedzy instytucjonalnej poszczególnych aktorów 

zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie III OP PO WER, ale też zaangażowanie 

w większym stopniu środowiska akademickiego, w tym samorządów 
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studentów/doktorantów). W procesie kształtowania kompetencji miękkich 

oczekiwanych przez pracodawców m.in. z zakresu samoorganizacji, pracy w grupie, 

sprawności komunikacyjnej, organizacji pracy, pracy projektowej należy prowadzić 

działania systemowe zakładające współdziałanie instytucji zajmujących się 

zarówno edukacją (eksperci podkreślają, że baza kompetencji miękkich powstaje w 

wieku szkolnym 7-12 lat), jak i szkolnictwem wyższym [8012].  

Z uwagi na to, że pojawiło się nowe narzędzie, pozwalające na pełniejszą 

identyfikację luk kompetencyjnych na rynku pracy oraz na lepszą współpracę 

pracodawców z uczelniami, czyli system Sektorowych Rad ds. Kompetencji – 

należy w większym stopniu dążyć do jego wykorzystania w systemie kształtowania 

kompetencji w takim zakresie, w jakim wiąże się to z funkcjonowaniem szkolnictwa 

wyższego. Efekty działań Rad powinny zostać zweryfikowane pod kątem zgodności 

obecnego stanu rzeczy z założeniami. Należy zwrócić uwagę na to, które z Rad są 

aktywne, które są silnym partnerem w sektorze i na ile wzięte zostały pod uwagę 

rekomendacje z badania [7009]. 

Konieczne jest również przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej 

uświadamiającej studentom potrzebę kształtowania kompetencji miękkich i ich 

ważność w procesie rekrutacyjnym. Aktualnie traktowane są one jako mniej 

przydatne, mniej atrakcyjne i niemające przełożenia na konkretne umiejętności czy 

certyfikaty. Poza tym studenci bardzo często oceniają, że posiadają te kompetencje. 

Zaleca się również kontynuowanie wsparcia w zakresie tzw. trzeciej misji uczelni 

nakierowanego właśnie na kształtowanie kompetencji miękkich wśród dzieci i 

młodzieży. Odbiorcami tego typu wsparcia mogą być nie tylko uczniowie, ale również 

nauczyciele jako osoby kształtujące te kompetencje [8012].  

Uczelnie odpowiadając na potrzeby i trendy demograficzne (starzenie się 

społeczeństwa, spadek liczby studentów), a jednocześnie realizując ideę kształcenia 

przez całe życie powinny uwzględnić w ofercie możliwość uzupełnienia 

kwalifikacji/kompetencji czy ich zmiany kierowaną do osób, które zakończyły 

już kształcenie. Byłaby to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie, a jednocześnie 

intensyfikacja relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach oferty 

oprócz standardowych kursów/szkoleń czy warsztatów powinny być również 

dostępne studia podyplomowe, na brak których w obecnym wachlarzu wsparcia 

zwracano uwagę w czasie prowadzonych badań. W procesie intensyfikacji 

współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym zaleca się wykorzystanie 

działań lojalnościowych skierowanych do absolwentów (wykraczających poza 

monitoring losów absolwentów). Pożądane byłoby, aby absolwenci powracali do 

uczelni ponownie korzystając z jej usług/oferty [8012]. 

Rekomendacje programowe odnoszące się bezpośrednio do realizacji projektów 

wskazują na pilną potrzebę zwiększenia zasobów kadrowych NCBR 

zaangażowanych we wdrażanie projektów w ramach III OP PO WER z uwagi na 

zdiagnozowane problemy skutkujące opóźnieniami realizacyjnymi. Konieczne jest 

również wprowadzenie działań uelastyczniających realizację projektów. Propozycje 
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i środki zaradcze zostały omówione we wcześniejszej części (dotyczącej barier 

realizacyjnych). Z uwagi na zmiany zachodzące na rynku pracy zaleca się również 

korektę interwencji zakładającej wsparcie stażowe. Występuje z jednej strony 

konieczność zwiększenia atrakcyjności staży (w aspekcie finansowym, promocyjnym) 

na kierunkach, gdzie obserwowany jest największa luka kompetencyjna w zakresie 

przygotowania studentów do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony należy ograniczyć 

możliwość wsparcia stażowego do niezbędnego minimum na kierunkach, gdzie 

wsparcie to nie może konkurować z chłonnością rynku pracy (rynek pracownika). 

4.5 Integracja społeczna 

4.5.1 Podsumowanie wyników metaanalizy  

1. Zebrane dowody pozwalają na weryfikację trafności i skuteczności teorii 

zmiany dla PI 9v. Tworzony jest stabilny system instytucjonalny wspierający 

rozwój ekonomii społecznej (ES). Obserwowany jest również wzrost liczby 

podmiotów zaliczanych do ES, jak i kreowanych miejsc pracy w sektorze ES.  

2. Na chwilę obecną nie ma możliwości oceny trwałości tworzonych miejsc pracy 

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PI 9v. 

3. Pierwsze osiągane efekty wskazują na skuteczność realizowanej interwencji. 

Brak jednak na chwilę obecną oceny pełnej użyteczności wsparcia dla grup 

docelowych oraz analizę efektów niezamierzonych. 

4. Kompleksowość wsparcia w obszarze ES w województwie lubuskim została 

oceniona wysoko (brak analogicznych badań dla pozostałych województw). 

5. Wśród głównych barier wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem  

w analizowanych opracowaniach wymienia się: niewystarczający dostęp do 

finansowania (element ten został przewidziany w teorii zmiany i w interwencji), 

problemy z rekrutacją uczestników wynikające m.in. z niskiego poziomu 

bezrobocia, z realizowanego programu Rodzina 500 plus.  

6. W przypadku ekonomii społecznej wskazywanymi barierami są: brak 

szerokiego stosowania klauzul społecznych w postępowaniach publicznych, 

niski poziom świadomości społecznej nt. ES (w trakcie realizowanej 

interwencji zostały wprowadzone działania edukacyjne skierowane do 

uczniów, nauczycieli oraz przedstawicieli JST). 

7. Analizując dane kontekstowe, można dostrzec poprawę sytuacji osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w Polsce. Notowany jest spadek 

zasięgu ubóstwa skrajnego – z 7,4% osób w 2014 r. do 4,3% osób w 2017 r. 

8. Brak badań potwierdzających spójność realizowanej interwencji  

z ogólnopolskimi strategiami np. SOR. Jednakże analiza desk research 

wskazuje na spójność realizowanych działań.  
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4.5.2 Wnioski dotyczące badań źródłowych  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, 

to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku 

do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku wiedzy w danych obszarach? 

Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie 

zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? 

 Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych 

w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność 

pewnych wniosków od najczęściej formułowanych? 

Niniejszy raport zbiera wnioski z poprzednich edycji badania oraz rozszerza je  

o wyniki badań przedstawione w raportach „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do 

osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020” [8024], „Ocena efektów wsparcia udzielonego w 

ramach Działania 7.6 wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii 

społecznej RPO-L 2020” [8022] oraz „Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu 

osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego »Liczba osób 

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

programu« w ramach RPO WSL na lata 2014-2020” [8026]. Dwa pierwsze raporty 

dotyczą sytuacji w województwie lubuskim. W raporcie dot. ekonomii społecznej 

zostały wskazane pewne uwarunkowania regionalne kładące akcent na stosunkowo 

niższy poziom rozwoju sektora ES względem innych województw32. Ze względu na 

niewielką liczbę raportów zakwalifikowanych do dziedziny integracja społeczna, 

analiza skupiona zostanie głównie na interwencji w ramach PI9v – rozwój ekonomii 

społecznej. Liczba raportów nie pozwala również na kompleksową ocenę priorytetów 

inwestycyjnych obejmujących dziedzinę „integracja społeczna”. Użyteczność samych 

badań należy ocenić wysoko, jednakże dotyczą one wąskich i wybranych kwestii. 

Należy stwierdzić luki informacyjne dla większości priorytetów za wyjątkiem PI9v 

dotyczącego ekonomii społecznej. Z punktu widzenia potrzeb informacyjnych cenne 

byłoby przeprowadzenie ewaluacji dla PI 9i, a także PI 9iv. 

W analizowanym materiale nie zostały zidentyfikowane rozbieżności między 

raportami, jednakże podkreślić należy, że w poszczególnych obszarach powstały 

                                                           
 

32
 Obszar województwa lubuskiego (według stanu na koniec 2016 roku) charakteryzował się niższym poziomem 

rozwoju ekonomii społecznej niż inne województwa w Polsce. Największe zapóźnienia były widoczne w 
odniesieniu do stopnia rozwoju zakładów aktywności zawodowej. Gorzej w porównaniu z innymi województwami 
wyglądał też stan rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (głównie spółdzielni socjalnych) oraz warsztatów 
terapii zajęciowej. Inne formy ekonomii społecznej (kluby integracji społecznej i centra integracji społecznej) 
rozwinęły się stosunkowo dobrze, choć trzeba jednocześnie odnotować fakt nierównomiernego rozłożenia tych 
instytucji w ramach regionu. Uwzględniając potencjał ludnościowy regionu całkiem dobrze prezentuje się też 

stopień rozwoju III sektora. 
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pojedyncze opracowania, stąd nie ma pełnej możliwości oceny spójności 

formułowanych wniosków.  

4.5.3 Weryfikacja teorii zmiany 

Ze względu na omawiane braki wiedzy uniemożliwiające ocenę interwencji istnieje 

możliwość weryfikacji jedynie fragmentów teorii zmiany dla PI 9v – rozwój ekonomii 

społecznej. Należy jednak zwrócić uwagę, że teoria ta została w trakcie realizacji 

programu rozszerzona i zmodyfikowana. Wśród nowych elementów znalazły się 

działania wspierające edukację na rzecz ekonomii społecznej, m.in. szkolenie 

menadżerów PES, ale także działania skierowane do uczniów, nauczycieli oraz 

przedstawicieli JST. Projekty tego typu mają na celu zwiększenie świadomości nt. 

ekonomii społecznej w społeczeństwie. Warto zwrócić uwagę, że niska świadomość 

jest wskazywana jako jedna z barier realizacji interwencji w tym obszarze [8009; 

8022]. Zebrany materiał pozwala na potwierdzenie wpływu zapewnienia kapitału dla 

PES na liczbę podmiotów ES [8009]. Dodatkowo działania systemowe skierowane 

na budowanie potencjału OWES przekładają się na jakość udzielonego wsparcia 

poszczególnym PES, które wpływa na zwiększenie ich potencjału. Dane 

statystyczne33 dla województwa lubuskiego wskazują na wzrost liczby PES w 

regionie, a co za tym idzie wzrost liczby miejsc pracy [8022]. Brak jednak badań 

potwierdzających trwałość wsparcia w dłuższym okresie czasu, czyli trwałości 

tworzonych miejsc pracy. Za trafne w badaniach ewaluacyjnych uznaje się 

instrumenty zwrotne kierowane do PES. Podmioty te nie są wstanie uzyskać często 

finansowania na zasadach komercyjnych. Trafny okazuje się również podział na 

makroregiony. Z badania wynika, że stopień absorpcji środków jest związany  

z kondycją sektora ekonomii społecznej w regionie [7015]. 

Analiza problemów oraz występujących zjawisk w kwestii związanej z rewitalizacją 

(PI9i) potwierdza trafność i konieczność realizacji tychże działań. Metaanaliza 

dostępnych opracowań potwierdza również przyjęte założenia interwencji. Wyzwania 

stojące na początku programowania interwencji w dalszym ciągu pozostają aktualne 

w tej kwestii [7033, 7037]. Dane te weryfikują kolejny fragment teorii zmiany dla 

PI9i.W analizowanym materiale pojawiły się dowody wskazujące  

na poprawę sytuacji na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

w przeciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Wyniki te potwierdzają 

po części teorię zmiany dla PI 9i i PI 9iv.  

                                                           
 

33
 Utworzono 50 spółdzielni socjalnych, które wykreowały 322 miejsca pracy dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Dodatkowo – w ramach istniejących PES – stworzono miejsca pracy dla 
36 osób. Łącznie dla 358 osób z obszaru zagrożenia wykluczeniem społecznym znaleziono 
zatrudnienie. 
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4.5.4 Trafność, zakres i komplementarność wsparcia 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?  

 W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z 

ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak można im 

przeciwdziałać? 

 Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający? 

 Na ile wsparcie z EFS w zakresie PO WER oraz RPO 2014-2020 jest spójne 

(działania na poziomie krajowym i regionalnym są komplementarne)? 

Analizowane opracowanie dla województwa lubuskiego dot. wsparcia w obszarze ES 

wykazało jego trafność. Oferta wsparcia obejmowała dostęp do usług doradczych, 

promocyjnych i finansowych (dotacja na utworzenie miejsca pracy oraz wsparcie 

pomostowe). Ewaluatorzy wskazali, że pakiet usług był kompleksowy i dopasowany 

zarówno do potrzeb nowopowstających podmiotów, jak i istniejących. Trafność 

wsparcia lubuskich OWES została oceniona pozytywnie przez wszystkie PES objęte 

badaniem, podobnie jak trafność działań realizowanych przez ROPS [8022]. 

Prowadzi to do wniosku o adekwatności działań realizowanych w ramach teorii 

zmiany.  

W dotychczasowych raportach ewaluacyjnych nie dokonano oceny 

komplementarności działań pomiędzy PO WER a RPO. Natomiast jeśli brać pod 

uwagę same założenia interwencji (teorie zmiany), to interwencje te rysują się jako 

komplementarne – szczegółową analizę w tym zakresie zawarto w poprzednim 

raporcie cząstkowym [7004]. W obecnym okresie badania wnioski te potwierdza 

jeden z raportów regionalnych. W analizowanych opracowaniach stwierdza się, że 

dokumenty na szczeblu regionalnym, określające warunki i zakres interwencji na 

rynku pracy, są kształtowane zgodnie z założeniami i wytycznymi polityki krajowej. 

Dostrzega się także wyraźny rozdział zakresu wpływu RPO a PO WER na obszar 

rynku pracy.  

W opinii osób odpowiedzialnych za wdrażanie Działań RPO-L2020 linia 

demarkacyjna między RPO a PO WER nie wpływa na interwencję w obszarze rynku 

pracy. Zakres między tymi programami jest jasno określony i dzięki temu wiadomo, 

do czego zobowiązane są osoby odpowiedzialne za wdrażanie RPO-L2020 i PO 

WER [8024].Analizując skalę wsparcia w kontekście dostępności wsparcia 

finansowego należy zwrócić uwagę, że generalnie PES przed rozpoczęciem 

interwencji miały ograniczone szanse na pozyskanie kapitału na rozwój.  

Dedykowanych dla nich instrumentów finansowych było relatywnie niewiele. 

Wsparcie finansowe oferowała część powiatowych urzędów pracy, które realizowały 

projekty umożliwiające uruchomienie dotacji na utworzenie miejsca pracy  

w spółdzielni socjalnej. Dla PES z całej Polski, w tym także dla podmiotów  

z województwa lubuskiego, przewidziano fundusz pożyczkowy w ramach projektu pt. 

Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, realizowanego 
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przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) (Działanie 1.4. PO 

KL). Żaden z powyższych instrumentów nie był jednak w stanie znacząco wpłynąć na 

rozwój ES w regionie [8022]. Przy czym dostęp do kapitału jest jednym  

z niezbędnych elementów warunkujących skuteczność interwencji [7015, 8009]. 

4.5.5 Bariery dla interwencji  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można 

je zniwelować? 

W przypadku realizowanej interwencji w ramach PI 9v – rozwój ekonomii społecznej 

stwierdzone zostały następujące bariery: 

 Bariera finansowa [7015; 8009, 8022] – ograniczone możliwości wsparcia 

finansowego PES. Teoria zmiany uwzględnia tę barierę i w interwencji 

zostały zaplanowane działania w postaci finansowania tworzenia 

 i działalności PES. W badaniach, jednakże nie stwierdzono, czy 

asygnowane środki są wystarczające.  

 Bariera wiedzy i świadomości dot. ES [8022] – analizowany materiał 

wskazuje na brak wiedzy wśród lokalnej społeczności na temat ekonomii 

społecznej, jak i funkcjonujące stereotypy odnośnie grup z obszaru 

zagrożenia wykluczeniem społecznym (np. bezrobotni, ubodzy, osoby  

z niepełnosprawnościami). Działania podejmowane w województwie 

lubuskim, które nakierowane są na edukowanie społeczeństwa, nie 

przynoszą oczekiwanych efektów. Sprawozdanie z realizacji LPRES 

pokazuje, że wskaźniki niezrealizowane w 2016 roku dotyczą m.in. 

odsetka szkół wyższych w woj. lubuskim, w których przeszkolono 

nauczycieli akademickich i studentów w zakresie ekonomii społecznej; 

liczby konkursów promujących inicjatywy młodzieżowe w zakresie 

ekonomii społecznej oraz liczby osób, które podniosły swoje kwalifikacje  

w ramach studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej, 

rozwoju lokalnego i rewitalizacji społecznej, 

 Trudności w pozyskiwaniu zleceń przez PES [8022] – zalecenie, aby JST 

korzystały w ramach zamówień publicznych z klauzul premiujących PES, 

 Niski poziom systemowego zainteresowania kwestią rozwoju ES [8022] – 

wpływa to na niewielką liczbę projektów realizowanych w regionie, 

mających na celu pobudzić i wzmocnić ekonomię społeczną. 

W przypadku pozostałych PI obecny stan badań ewaluacyjnych uniemożliwia 

wskazanie pełnego katalogu barier. Jest to kolejna diagnozowana luka informacyjna. 

Na chwilę obecną w materiale źródłowym wskazać można na: 
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 Problemy z rekrutacją uczestników [8024] – np. niski poziom bezrobocia  

w kraju, wpływ realizacji programu Rodzina 500 plus na dezaktywizację 

kobiet, które w niektórych przypadkach odmawiają udziału w projektach. 

4.5.6 Efekty wsparcia 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W 

jakim zakresie? W których grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy 

rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do 

kryteriów ewaluacji)?  

 Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach 

publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, 

adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój 

administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia 

bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych 

(stymulowania reform, budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, 

a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do poszczególnych polityk)? 

 Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty 

– np. efekt skali, synergii, substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – 

to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty 

planowanych interwencji w poszczególnych obszarach? 

 

Na chwilę obecną nie ma pełnych danych o efektach realizacji działań zaliczonych do 

dziedziny „integracja społeczna”. Można jedynie wskazywać punktowe wyniki, 

głównie dla PI9v dot. ekonomii społecznej. W ocenie ewaluatora na podstawie 

sprawozdań oraz danych monitoringowych (wskaźników) można wstępnie 

wnioskować o skuteczności zaprogramowanego wsparcia, przewidywane efekty są 

już osiągane, brak jednak informacji w materiałach źródłowych o niezaplanowanych 

efektach.  

W przypadku realizowanej interwencji w ramach PI 9v – rozwój ekonomii społecznej 

obserwowane są pierwsze efekty realizowanej interwencji: 

 Zbudowanie systemu instytucjonalnego wsparcia [8022] – kwestią do 

zbadania pozostaje trwałość udzielanego wsparcia w dłuższym okresie czasu,  

 Poprawa sytuacji na rynku pracy w województwie lubuskim, w szczególności 

poprawa sytuacji położenia grup zagrożonych wykluczeniem [8022] [8024] – 

badania wykazują jednak efekt „brutto”. W opracowaniach brakuje informacji 

nt. bezpośredniego wpływu realizowanych projektów na rynek pracy. Można 

jedynie zakładać, że uruchomione działania wzmocniły impulsy rozwojowe 

związane ze stosunkowo dobrą koniunkturą gospodarczą oraz stworzeniem 

dodatkowych instrumentów wsparcia socjalnego dla rodzin,   
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 Wzrost liczby PES i miejsc pracy w województwie lubuskim. Wykreowanych 

zostało ok 358 miejsc pracy [8022].  

Analizując dane ogólnopolskie dotyczące spółdzielni socjalnych pochodzące z 

raportu GUS widać, że w 2016 r. aktywnie działało 0,9 tys. spośród 1,4 tys. 

zarejestrowanych spółdzielni socjalnych. Największa ich część zlokalizowana była na 

terenie województwa wielkopolskiego (15%). Przeciętna spółdzielnia socjalna 

zatrudniała 5 pracowników na podstawie stosunku pracy i dysponowała rocznym 

budżetem w wysokości 308 tys. zł. Dodatkowo, jak widać na wykresie poniżej, rośnie 

liczba spółdzielni socjalnych w Polsce. Spółdzielnie socjalne były w 2016 r. głównym 

pracodawcą dla 4,1 tys. osób, w tym 1,1, tys. niepełnosprawnych34.  

 

Źródło. Informacja sygnalna. Spółdzielnie socjalne w 2016 r. Główny Urząd Statystyczny. 2018r. 

Dane ilościowe można również przedstawić w przypadku CIS, KIS, ZAZ i WTZ.  

W 2016 r. aktywnie działało 1187 tego typu jednostek. Głównie były to WTZ (708). W 

analizowanym okresie odnotowano istnienie 217 KIS, 159 CIS oraz 103 ZAZ. Warto 

zwrócić uwagę na wzrost liczby tych podmiotów w ostatnich latach.  

 

                                                           
 

34
 Informacja sygnalna. Spółdzielnie socjalne w 2016 r. Główny Urząd Statystyczny. 2018r. 
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Źródło. Notka informacyjna. Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady 

aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r. Główny Urząd Statystyczny. 2017r. 

Biorąc pod uwagę dane kontekstowe badania GUS35 wskazuje na ogólną poprawę 

sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce, w tym stopniowe 

ograniczanie zasięgu ubóstwa. Świadczą o tym przede wszystkim pochodzące z 

badania budżetów gospodarstw dane dotyczące spadku zasięgu ubóstwa skrajnego 

– z 7,4% osób w 2014 r. do 4,3% osób w 2017 r. W Polsce spada również wskaźnik 

ubóstwa relatywnego oraz wskaźnik poziomu ubóstwa ustawowego. W kontekście 

wykluczenia społecznego, oprócz obniżenia się zasięgu ubóstwa należy wskazać 

również na poprawę sytuacji mieszkańców Polski w zakresie innych aspektów 

wykluczenia, związanych z zatrudnieniem oraz edukacją. W przypadku wszystkich 

uwzględnianych w analizie wskaźników wykluczenia społecznego związanych z tymi 

obszarami wartości obserwowane w Polsce były niższe niż średnie dla Unii 

Europejskiej. Biorąc pod uwagę wysoką liczbę wspartych osób w ramach EFS 

można przyjąć, że realizowana interwencja ma swój wkład w poprawę sytuacji 

materialnej gospodarstw domowych w Polsce.  

Wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 6 miesięcy po projekcie (PL03) 

wśród osób zagrożonych ubóstwem (PI 9i) wynosi 26%. Jest zróżnicowana 

regionalnie. Natomiast wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 6 miesięcy 

po projekcie wśród osób w niekorzystnej sytuacji społecznej wynosi 41% 40% wśród 

kobiet oraz 43% wśród mężczyzn.  

Tabela 8. Wskaźnik PL03 i KE32 

Kod Nazwa wskaźnika EFS/YEI Okres 

zakończenia 

udziału  

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

PL03 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących 

6 miesięcy po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny 

rachunek) 

EFS do 30.06.2018 26% 27% 26% 

KE32 Liczba osób w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

EFS+YEI do 30.06.2018 41% 40% 43% 

EFS do 30.06.2018 36% 34% 37% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS oraz bazy SL2014.  Dane obrazują wyniki dla 
wszystkich PO (PO WER i dane RPO) 

Użyteczność wsparcia dla poszczególnych grup odbiorców jest trudna w ocenie, 

gdyż dostępny materiał analizuje łącznie wsparcie dla rynku pracy jak i integracji 

                                                           
 

35 GUS, Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016, 2018r. 
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społecznej. Przy czym należy zauważyć, że pierwsze opracowania wskazują na 

użyteczność i adekwatność form wsparcia [8024].  

4.5.7 Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 

2020 oraz SOR 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk 

publicznych? 

 Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 

2020? W jaki sposób? 

Na tym etapie wdrażania PO WER i RPO ze względu na brak raportów w dziedzinie 

tematycznej „integracja społeczna”, dotyczących tej kwestii, nie można w pełni 

wypowiedzieć się na temat rzeczywiście zaobserwowanych efektów wsparcia i ich 

roli w realizacji przyjętych strategii, czy też zgodności z kierunkami rozwoju polityk 

publicznych. Uniemożliwia to też ocenę w jaki sposób wpływają one na osiąganie 

celów. Pewne wnioski co do spodziewanych efektów można natomiast wysnuć na 

podstawie zapisów dokumentów programowych i zrekonstruowanej na ich podstawie 

teorii zmiany oraz na podstawie wniosków płynących z analizowanego materiału 

dotyczącego PO KL 2007-2013.  

Strategia Europa 2020  

Jednym z działań Strategii Europa 2020 jest wspieranie włączenia społecznego, 

którego celem jest „zmniejszenie ubóstwa poprzez wydźwignięcie co najmniej 20 mln 

osób z ubóstwa lub wykluczenia społecznego”. Wskaźnikiem monitorującym ten cel 

jest „wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Z perspektywy 

przedstawionych teorii zmiany, a właściwie punktów dojścia, m.in. zwiększenia 

poziomu zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem czy wzrostu liczby miejsc 

pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, już na chwilę 

obecną obserwuje się, że interwencja w ramach PO WER jak i RPO przekłada się na 

osiągnięcie celu wskazanego w Strategii Europa 2020. Dokładna ocena wpływu 

wymaga metaanalizy większego zasobu danych źródłowych, co będzie możliwe  

w ciągu najbliższych dwóch lat, na które zaplanowano kolejne badania ewaluacyjne 

dotyczące integracji społecznej.  

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 

Jednym z głównych efektów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju ma być m.in. 

zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Strategia zakłada redukcję wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym do poziomu 20% w 2020 roku. Założony w teorii interwencji mechanizm 

powoduje, że za pomocą zaprogramowanego wsparcia będzie realizowany cel 

zapisany w SOR.  
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Należy zwrócić również uwagę na projekty strategiczne zapisane w SOR, które 

wspierane będą w ramach PO WER i poszczególnych RPO. Do projektów tych 

należą: 

 NIE(samodzielni) – działania realizowane w ramach RPO z obszaru SOR 

„Spójność społeczna”. Projekt w ramach Działania 2.8 dotyczący 

wypracowania standardów usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o 

różnym stopniu niesamodzielności oraz deinstytucjonalizacja usług, 

 Skuteczna pomoc społeczna – usprawnienie funkcjonowania polityki na rzecz 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, poprzez poprawę potencjału 

i efektywności instytucji pomocy społecznej,  

 Ekonomia solidarności społecznej – program wzmocnienia sektora ekonomii 

społecznej (w szczególności w realizacji usług społecznych użyteczności 

publicznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), łączący 

w sobie założenia programów: Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 

(KPPUiWS) 

Jednym z ważniejszych dokumentów będących punktem odniesienia dla 

realizowanej interwencji w dziedzinie „integracja społeczna” jest Krajowy Program 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Dokument ten jest 

szczególnie ważny, ponieważ w ramach PO WER zostały przewidziane działania 

mające na celu opracowanie narzędzi oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze 

przedstawicieli JST w celu dostosowywania lokalnych strategii do kierunków 

wyznaczonych przez KPPUiWS.  

Dodatkowo realizowana interwencja wpisuje się w główny cel KPPUiWS, jakim jest 

zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 1,5 

mln osób oraz wzrost spójności społecznej, jak i w cele szczegółowe. 

Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) 

Kluczowym dokumentem dla PI 9v jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii 

Społecznej (KPRES). Dokument ten opisuje szczegółową rolę ekonomii społecznej. 

Główny cel w KPRES brzmi: „W roku 2020 ekonomia społeczna stanowi ważny 

czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału 

społecznego”. Osiągnięcie tak zdefiniowanego celu nadrzędnego wymaga 

zdecydowanego zdynamizowania rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Działania 

przewidziane w ramach EFS są kluczowe dla rozwoju ES w Polsce i realizacji 

KPRES.  

W analizowanym materiale zostały odnalezione wnioski wskazujące, że instrumenty 

zwrotne dla PES przyczyniają się do realizacji celu głównego Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej (jakim jest tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze 
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ekonomii społecznej), w szczególności dla osób wykluczonych społecznie lub tym 

wykluczeniem zagrożonych.  

4.5.8 Wnioski i rekomendacje  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w 

ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego 

realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS? 

 W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych 

województw mają znaczenie dla osiąganych efektów wsparcia i warunków 

realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i 

rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw? 

 

W analizowanym materiale można odnaleźć następujące rekomendacje związane z 

dziedziną integracji społecznej: 

 Zwiększenie poziomu świadomości społecznej nt. działalności PES i ich oferty 

[8022] - Rekomendacja ta znalazła już odzwierciedlenie w zapisach 

programowych oraz w teorii zmiany, 

 Kreowanie popytu na usługi nowo powstałych PES [8022 - Działaniem, które 

może się do tego przyczynić, jest stosowanie przez samorząd terytorialny  

i jednostki mu podległe tzw. klauzul społecznych. Aby zintensyfikować relacje 

pomiędzy sektorem ekonomii społecznej a JST, niezbędne jest 

kontynuowanie działań szkoleniowo-doradczych skierowanych do lubuskich 

gmin i powiatów. Takie działanie pozwoli zwiększyć świadomość na temat 

klauzul społecznych i ich znaczenia dla rozwoju ES, a także wyposaży 

przedstawicieli JST w wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania takich 

klauzul w praktyce. Zaleca się, aby ROPS w większym stopniu skoncentrował 

środki finansowe na działania związane z upowszechnieniem klauzul 

społecznych w JST, częściej organizował szkolenia skierowane do 

pracowników administracji samorządowej oraz przeprowadzał wizyty studyjne 

(dla przedstawicieli JST) w gminach/powiatach z województwa lubuskiego lub 

województw ościennych, które z powodzeniem wdrożyły klauzule społeczne  

w proces zamówień publicznych. 

Podsumowując, na chwilę obecną jest zbyt mała liczba badań na podstawie których 

istniałaby możliwość pełnej weryfikacji teorii zmiany dla wszystkich PI związanych  

z dziedziną integracja społeczna. Zebrany materiał pozwala na fragmentaryczne 

zweryfikowanie działań w pojedynczych województwach np.  w województwie 

lubuskim w obszarze ES. Patrząc jednak na realizację wskaźników oraz dane 
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kontekstowe widać poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

w Polsce.  

Zebrany materiał nie pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące 

zróżnicowania rekomendacji dla poszczególnych województw, gdyż tylko pojedyncze 

województwa przeprowadziły ewaluacje działań zaliczanych do dziedziny „integracja 

społeczna”. 

Dane kontekstowe wskazują na poprawę sytuacji w Polsce. Spada wskaźnik zasięgu 

ubóstwa skrajnego z 6,5% osób w 2015 r. do 4,9% osób w 2016 r. Polska rozwija się 

szybciej niż pozostałe kraje europejskie i nadrabia zaległości. Biorąc pod uwagę 

poziom dochodów na głowę mieszkańca, stopień włączenia społecznego jest 

stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi państwami członkowskim UE i ciągle 

rośnie. 

Stopień włączenia społecznego mierzonego przy użyciu Indeksu Sprawiedliwości 

Społecznej ISS 2017 wynosi 5,79 w skali 8 punktowej (15 pozycja w rankingu państw 

UE). Zmierzona w ramach badania „Monitor Włączenia Społecznego 2017” 

efektywność zapobiegania ubóstwu i reform w Polsce wskazuje, że Polska zajmuje w 

rankingu 14 miejsce wśród krajów UE-28 z oceną 5,77 w skali od 0 do 10 (powyżej 

średniej unijnej której ocena wynosi 5,3).  

4.6 Ochrona zdrowia 

4.6.1 Podsumowanie wyników metaanalizy  

1. Wyniki badań wskazują na wysoką ocenę trafności wsparcia z EFS w 

dziedzinie ochrony zdrowia w ramach PO WER. Wsparcie odpowiada na 

najbardziej palące problemy ochrony zdrowia i pozytywnie wpływa na 

oczekiwaną zmianę. 

2.  Brak badań oceniających interwencję na poziomie regionalnych programów 

operacyjnych, nie pozwala na chwilę obecną na ocenę trafności i użyteczności 

wsparcia na poziomie regionalnym. Niemniej można postawić tezę, że 

poszczególne elementy teorii zmiany na poziomie regionalnym są skutecznie 

realizowane. System koordynacji polityki w ochronie zdrowia (w tym Plany 

Działań), a także demarkacja między zakresem interwencji na poziomie 

krajowym i regionalnym, sprzyjają wysokiej komplementarności wsparcia EFS 

na obu poziomach.  

3. Istnieją liczne bariery dla wdrażania interwencji, wynikające przede wszystkim 

z czynników zewnętrznych, takich jak niedostateczny potencjał kadrowy 

pozwalający na bezproblemowe funkcjonowanie placówek opieki nad osobami 

zależnymi, brak czasu lub niechęć do podnoszenia kwalifikacji przez 

pracowników służby zdrowia. Niemniej, ze względu na bardzo wysokie 

potrzeby w dziedzinie ochrony zdrowia, niemal każdy typ interwencji spotyka 

się z wysokim zainteresowaniem beneficjentów.  
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4. Użyteczność interwencji jest wysoka. Jednocześnie, mając na uwadze 

pilotażowy charakter części projektów realizowanych w ramach PO WER, 

należy spodziewać się, że rzeczywiste efekty będą znacznie większe w 

momencie pełnego upowszechnienia testowanych obecnie interwencji czy 

sposobów/modeli udzielania świadczeń zdrowotnych. Istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo wykorzystania wypracowanych rozwiązań w ramach 

przyszłych modeli świadczenia usług zdrowotnych.  

5. Szczegółowe rekomendacje dotyczą ukierunkowania wsparcia w zakresie 

szkoleń i studiów podyplomowych, rozszerzenia grup uczestników działań 

szkoleniowych o nowe zawody medyczne, usprawnienia funkcjonowania 

zdeinstytucjonalizowanych placówek opieki nad osobami zależnymi, w tym 

kompleksowych usług medycznych dla osób starszych (rozwój medycyny 

geriatrycznej), wprowadzenia narzędzi motywujących lekarzy do podnoszenia 

kwalifikacji. Rekomendacje na kolejny okres programowania dotyczą m.in.: 

konieczności prowadzenia polityki wsparcia dla osób starszych w postaci 

modelu opieki koordynowanej, przy pomocy ośrodka, który sprawuje pieczę 

merytoryczną nad wielochorobowością osób w podeszłym wieku, a także 

większego wykorzystywania telemedycyjny i usług e-zdrowia. 

4.6.2 Wnioski dotyczące badań źródłowych  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, 

to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku 

do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku wiedzy w danych obszarach? 

Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie 

zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS?  

 Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych 

w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność 

pewnych wniosków od najczęściej formułowanych? 

Jakość i użyteczność raportów będących podstawą do opracowania niniejszego 

rozdziału jest zróżnicowana. W analizowanym okresie zrealizowano 6 badań, które 

zostały zakwalifikowane do dziedziny ochrona zdrowia [95, 7014, 8016, 8048, 8051, 

8052]. 

Szczególnie wysoko ocenić można pod względem jakości i użyteczności badanie 

Ewaluacja bieżąca projektów PO WER dotyczących tworzenia i prowadzenia 

dziennych domów opieki medycznej (DDOM) [7014]. W badaniu przedstawiono 

szereg rekomendacji, zarówno operacyjnych, jak i systemowych, których wdrożenie 

powinno podnieść trafność i efektywność wsparcia EFS. 
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Użyteczne są również wyniki badania Ocena realizacji Planów Działań w sektorze 

zdrowia [8051,8052], którego efektem są dwa raporty (ocena PD w roku 2017 i 

2018), przy czym należy podkreślić, iż dostarczają one wiedzy o Planach Działań (i 

powiązanym z nimi systemie koordynacji polityki w ochronie zdrowia), jako 

kluczowym narzędziu na rzecz właściwego ukierunkowania interwencji, zapobiegania 

nakładaniu się projektów, zapewnienie efektywności kosztowej etc. Tematyka ta 

została w raportach potraktowana kompleksowo, ale z punktu widzenia pytań 

badawczych w niniejszej metaanalizie, jest to jedynie wąski zakres wiedzy. 

Z kolei Ewaluacja on-going realizacji celów szczegółowych V Osi Priorytetowej PO 

WER [8016] jest przekrojowym badaniem całej interwencji podejmowanej w obszarze 

zdrowia w PO WER, co czyni ten raport użytecznym z punktu widzenia niniejszej 

metaanalizy. Niedosyt pozostawia jednak mało pogłębione wnioskowanie, oparte 

głównie o deklaracje (czasem pojedynczych) beneficjentów, z niewystarczająco 

wyraźną oceną ekspercką. Biorąc pod uwagę, że moment realizacji badania (w 

trakcie realizacji Programu) nie pozwala na pełną ocenę trafności i skuteczności 

interwencji, elementy te powinny zostać poddane kompleksowej ocenie w ramach 

ewaluacji ex-post PO WER. Wskazane jest, aby badania terenowe obejmowały 

poszczególne grupy odbiorców wsparcia (lekarze, pielęgniarki i położne, wsparte 

placówki zdrowotne i placówki opieki nad osobami zależnymi etc.), a nie tylko 

beneficjentów, oraz aby narzędzia zostały zróżnicowane w zależności od typu 

wsparcia, gdyż uniwersalne scenariusze wywiadów i kwestionariusze nie pozwolą 

uchwycić specyficznych efektów poszczególnych typów projektów.  

Dotychczas realizowane badania nie obejmowały efektów działań podejmowanych 

na poziomie regionalnym. Jest to element najmniej zbadany, co nie pozwala na 

weryfikację teorii zmiany opracowanej dla regionalnych programów operacyjnych, ani 

na ocenę, nawet pierwszych, efektów interwencji.  

4.6.3 Weryfikacja teorii zmiany 

Ochrona zdrowia jest wspierana ze środków EFS w ramach czterech priorytetów 

inwestycyjnych – dwa z nich realizowane wyłącznie w ramach PO WER, a dwa – 

również ze środków RPO: 

 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się (PO WER, RPO), 

 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 

interesie ogólnym (PO WER, RPO), 

 10ii Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz 

kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu 

osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji (PO WER), 

 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze 

formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 
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poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej 

oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo 

zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji (PO WER). 

Zidentyfikowano trzy teorie zmiany: 

 Teoria zmiany 1. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia oraz dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do zwiększających się 

potrzeb społecznych - realizowana przez priorytet inwestycyjny 9iv w ramach 

PO WER,  

 Teoria zmiany 2. Zaspokojenie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych 

kraju - realizowana przez priorytety inwestycyjne 10ii, 10iii oraz przez PI 8vi w 

ramach PO WER, 

 Teoria zmiany 3. Zaspokojenie potrzeb demograficznych regionu oraz 

wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu w ramach dwóch priorytetów inwestycyjnych - 

realizowana przez priorytety inwestycyjne 8vi oraz 9iv w ramach RPO.  

Teorie zmiany w obszarze ochrony zdrowia nie uległy modyfikacjom od początku 

wdrażania EFS. Zmianom ulegało rozłożenie akcentów wewnątrz realizowanej 

interwencji. W PO WER zwiększono poziom cross-financingu w PI 10iii (Działanie 5.4 

Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych) z 10% na 70%, 

umożliwiając w większym stopniu zakup środków trwałych. Pojawiło się nowe 

Działanie - 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, ukierunkowane na kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami 

epidemiologiczno-demograficznymi oraz realizację programów rozwojowych dla 

uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia tych grup odbiorców. Z 

kolei w Działaniu 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w 

systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług zdrowotnych, umożliwiono realizację projektów wybranych w trybie 

pozakonkursowym i rozszerzono grupę beneficjentów o AOTMiT. 

Dzięki badaniu pn. Ewaluacja on-going realizacji celów szczegółowych V Osi 

Priorytetowej PO WER, możliwa jest weryfikacja dwóch pierwszych teorii 

zmiany. Zostały one zweryfikowane pozytywnie. Osiągane są spodziewane efekty 

interwencji w postaci poprawy kompetencji kadr medycznych, dostosowania 

kształcenia do zmieniających się potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, 

poprawy mechanizmów planowania inwestycji w ochronie zdrowia oraz poprawa 

mechanizmów planowania świadczeń, czy rozwój alternatywnych form opieki nad 

osobami niesamodzielnymi.  

Jednakże, ze względu na to, że część projektów jeszcze trwa, a efekty w dużej 

mierze mają charakter odroczony, nie jest możliwa na tę chwilę ocena wpływu 
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interwencji na takie elementy jak: poprawa dostępu do świadczeń medycznych (jako 

efekt działań projakościowych), zwiększenie jakości i efektywności dostawy 

publicznych usług zdrowotnych i opiekuńczych (jako efekt wdrożenia do systemu 

opieki zdrowotnej OOK, czy wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 

zależnymi). Elementy te mogą zostać ocenione w ramach ewaluacji ex-post PO 

WER.  

Wysoka trafność wsparcia oraz wysoka skuteczność i potencjał do realizacji 

kolejnych, zbliżonych zakresem projektów pozytywnie świadczy o realizacji celu 

określonego w teorii zmiany, jakim jest dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do 

zwiększających się potrzeb społecznych. 

Dotychczas zrealizowane badania nie pozwalają na weryfikację trzeciej teorii zmiany, 

przypisanej do regionalnych programów operacyjnych. Można jedynie postawić tezę, 

w oparciu o wysokie oceny dla narzędzia koordynacji polityki zdrowotnej na poziomie 

krajowym i regionalnym, jakim są Plany Działań, że poszczególne elementy teorii 

zmiany są skutecznie realizowane.  

4.6.4 Trafność, zakres i komplementarność wsparcia  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?  

 W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z 

ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak można im 

przeciwdziałać? 

 Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający? 

 Na ile wsparcie z EFS w zakresie PO WER oraz RPO 2014-2020 jest spójne 

(działania na poziomie krajowym i regionalnym są komplementarne)? 

Wyniki badań wskazują na wysoką ocenę trafności wsparcia z EFS w dziedzinie 

ochrony zdrowia w ramach PO WER. Również postępy mierzone wskaźnikami 

monitorowania potwierdzają te spostrzeżenia. Cele pośrednie wyznaczone na koniec 

2018 roku zostały przekroczone, m.in. w przypadku takich wskaźników jak liczba 

pielęgniarek i położnych, objętych kształceniem podyplomowym w programie, w 

obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi (251% 

zakładanej wartości na 2018 rok), liczba lekarzy, objętych kształceniem 

podyplomowym w programie, w obszarach związanych z potrzebami 

epidemiologiczno-demograficznymi (105%), co wskazuje na duże zainteresowanie 

udziałem we wsparciu i adekwatnością do potrzeb tych grup.  

Wsparcie odpowiada na aktualne problemy sektora ochrony zdrowia, m.in. w postaci 

kształcenia pielęgniarek i położnych, w sytuacji kiedy odnotowuje się ich deficyt, czy 

też wdrażania programów profilaktycznych odpowiadających na potrzeby zdrowotne i 
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epidemiologiczne zidentyfikowane w ramach kraju. Nabywanie i podnoszenie 

kwalifikacji pielęgniarek i położnych pozostaje niezmiennie istotne, biorąc pod uwagę 

niekorzystne tendencje mierzone liczbą i wiekiem tej grupy. W 2017 roku aż 40% 

pielęgniarek było w wieku 55 lat lub więcej, a wśród położnych było to 35%. Zmiana 

w stosunku do roku 2013 jest bardzo niekorzystna – wśród pielęgniarek odsetek ten 

wzrósł aż o 11 p.p., a wśród położonych o 9 p.p. Jednocześnie ogólna liczba 

położnych spadła o 3%. Pozytywną zmianą jest nieznaczny wzrost liczby 

pielęgniarek – o 2% w stosunku do 2013 roku. 

Wysoka jest również trafność wsparcia w obszarze podnoszenia kompetencji 

pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, które 

oceniono jako niewystarczające. Większość kadry zarządzającej poprzestaje na 

wykształceniu medycznym i sporadycznych kursach podnoszących kwalifikacje 

zarządcze36.  

Za najbardziej trafne i efektywne wskazane zostały projekty związane z tworzeniem 

centrów symulacji medycznych. Badani często podkreślali wielką rolę tego typu 

obiektów w kształceniu kadry medycznej (zgodnie z aktualnymi trendami 

światowymi). 

Wysoka jest też ocena trafności Działania 5.2 PO WER, w ramach którego tworzone 

są dzienne domy opieki medycznej, mające znaczny wpływ na efektywność i jakość 

służby zdrowia, opiekę koordynowaną, w ramach której opracowany został model 

obecnie wdrażany w formie pilotażowej przez NFZ. Istnieje duża szansa na jego 

realizację na dużą skalę, co stanowi istotny aspekt obecnego wsparcia – stanowi ono 

pewnego rodzaju katalizator zmian, mogący wpłynąć na reformę sektora opieki 

zdrowotnej. Oferta, jaką ma dla swoich pacjentów Dzienny Dom Opieki Medycznej, 

jest bardzo wysoko oceniana zarówno przez samych pacjentów (w badaniu37 

uzyskano średni poziom satysfakcji ze wsparcia w wysokości 4,85 w skali 5-

stopniowej), personel DDOM, jak i przez ekspertów ds. opieki długoterminowej. 

Wysoka jakość funkcjonowania DDOM wynika przede wszystkim z indywidualizacji 

wsparcia. Dla każdego z pacjentów przygotowywany jest indywidualny plan terapii, 

który w razie potrzeby jest modyfikowany przez wielodyscyplinarny zespół 

terapeutyczny. Badaniem objęto 52 Dzienne Domy Opieki Medycznej (wszystkie, 

które na chwilę rozpoczęcia badania przyjmowały pacjentów). Przedsięwzięcie miało 

charakter pilotażowy, a jego celem było przetestowanie rozwiązań, dzięki czemu 

dokonano aktualizacji Standardu i sformułowano wiele cennych wniosków do 

                                                           
 

36
 Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników sektora zdrowia, Agrotec Polska, 2016. 

37
 Ewaluacja bieżąca projektów PO WER dotyczących tworzenia i prowadzenia dziennych domów opieki 

medycznej (DDOM), DANAE Sp. z o.o., REALIZACJA Sp. z o.o., 2017. 
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wykorzystania w ramach konkursów dotyczących deinstytucjonalizacji usług 

zdrowotnych ogłaszanych przez IZ RPO.  

Wsparcie będące przedmiotem oceny należy uznać za niewystarczające w skali 

całego kraju, co jednak jest uzasadnione – badaniem objęto 52 Dzienne Domy 

Opieki Medycznej (wszystkie, które na chwilę rozpoczęcia badania przyjmowały 

pacjentów), a całe przedsięwzięcie miało charakter pilotażowy. 

Wysoka jest też ocena trafności programów profilaktycznych, które zarówno zdaniem 

KE, jak i Światowej Organizacji Zdrowia stanowią kluczowy element obniżenia 

kosztów opieki zdrowotnej i zapotrzebowania na lekarzy. 

O trafności wsparcia EFS w zakresie ochrony zdrowia świadczy też m.in. wysoki 

odsetek mieszkańców Polski (70% badanych), którzy wskazują, że ich zdaniem 

dofinansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce ze środków unijnych (np. ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego) ma wpływ na jakość jego 

funkcjonowania. Nie jest to zaskakujący wynik w świetle powszechnego przekonania 

o znacznym niedoinwestowaniu tego obszaru.  

Podsumowując, wsparcie to odpowiada na najbardziej palące problemy ochrony 

zdrowia i pozytywnie wpływa na oczekiwaną zmianę. Wyniki badania wskazują, iż 

wszystkie istotne obszary wspierane ze środków EFS zostały już ujęte w logice 

interwencji i nie powinno się w tym zakresie wprowadzać zmian. 

Wsparcie w ochronie zdrowia realizowane na poziomie krajowym i regionalnym jest 

spójne. Sprzyjają temu zarówno działania podjęte na etapie programowania 

wprowadzające demarkację między zakresem interwencji na obu poziomach, a także 

rozwiązanie, jakim są roczne Plany Działań w sektorze zdrowia dotyczące 

regionalnych i krajowych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków 

EFS oraz EFRR, które są uzgadniane przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji 

interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w sektorze 

zdrowia. Badania ewaluacyjne, których celem była ocena realizacji tych Planów w 

2017 i 2018 roku38, wskazują, iż Plany te spełniają rolę kluczowego narzędzia 

koordynacji interwencji publicznej w sektorze zdrowia, umożliwiają właściwe 

ukierunkowanie interwencji, zapobieganie nakładaniu się interwencji, zapewnienie 

efektywności kosztowej oraz precyzyjne dostosowanie interwencji do potrzeb 

zidentyfikowanych na poziomie kraju i poszczególnych regionów. Plany dają 

instytucjom centralnym nie tylko obraz działań zaplanowanych do realizacji w 

kolejnym roku na szczeblu regionalnym, ale pozwalają również na koordynowanie 

tych działań poprzez ich zatwierdzanie lub eliminowanie. 

                                                           
 

38
 Ocena realizacji Planów Działań w sektorze zdrowia – etap I, Ocena realizacji Planów Działań w sektorze 

zdrowia – etap II, IBC GROUP Central Europe Holding S. A. 2017 i 2018. 
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Wysoką komplementarność między działaniami na poziomie krajowym i regionalnym 

osiągnięto w obszarze deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, a 

konkretnie DDOM. Zgodnie z założeniami, standard dziennego domu opieki 

medycznej został pilotażowo przetestowany na poziomie centralnym (ze środków PO 

WER), a następnie zmodyfikowany w oparciu o wyniki ewaluacji zleconej przez 

Ministerstwo Zdrowia i upowszechniony z wykorzystaniem środków finansowych 

dostępnych w ramach RPO wdrażanych w latach 2014-2020. 

4.6.5 Bariery dla interwencji  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można 

je zniwelować? 

Zidentyfikowano następujące bariery dla wdrażania interwencji w ramach osi 

priorytetowej V PO WER i dla osiągania założonych efektów projektów: 

 Niechęć pracowników POZ do brania udziału w projektach szkoleniowych – 

bariera dla wdrażania Działania 5.1 PO WER (wdrożenie i rozwój programów 

profilaktycznych). Zaleca się organizowanie pracy na poziomie POZ w oparciu o 

zespół profesjonalistów medycznych i administracyjnych. W POZ powinien być 

zatrudniony promotor zdrowia/ edukator zdrowotny odpowiedzialny za 

prowadzenie programów profilaktycznych, pełniący także funkcje koordynatora 

usług dostarczanych w ramach budżetu powierzonego na poziomie opieki 

specjalistycznej ambulatoryjnej (AOS), finansowanych jednak przez lekarza 

rodzinnego. To właśnie taki edukator/ koordynator powinien być częściowo 

odbiorcą programów szkoleniowych, edukacyjnych w zakresie profilaktyki; 

 Obowiązek każdorazowego uzyskiwania opinii w ramach każdego programu 

profilaktycznego od AOTMiT – bariera dla Działania 5.1 POWER, powodująca 

opóźnienia w realizacji projektu. Rozwiązaniem w tym zakresie byłoby utworzenie 

katalogu gotowych programów profilaktycznych, których realizacja nie 

wymagałaby już wydania nowej opinii przez ww. podmiot. Jak wynika z analizy 

czynników wpływających na postępy wdrażania interwencji w PI 8vi oraz PI 9iv, 

konieczność pozyskania akceptacji AOTMiT dla programów zdrowotnych jest też 

barierą występująca w regionalnych programach operacyjnych;  

 Zastosowany w 2018 r. podział na makroregiony – bariera dla Działania 5.1 

PO WER, która skutkowała niewykorzystaniem pełnej alokacji oraz uniemożliwił 

niektórym zainteresowanym udziału w programie. Rekomenduje się rozważenie 

możliwości prowadzenia naboru o charakterze otwartym, do wyczerpania alokacji; 
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 Niedostateczna liczba osób, świadczących opiekę nad pacjentami w wieku 

senioralnym i niesprawnymi oraz niedostateczne przygotowanie do sprostania 

wyzwaniom, jakie stawia przed nimi zmiana sytuacji demograficznej kraju – 

bariera dla Działania 5.2 PO WER, szczególnie w zakresie skompletowania 

wielodyscyplinarnego zespołu medycznego do obsługi pacjentów DDOM. 

Problemy z pozyskaniem personelu dotyczyły głównie lekarzy geriatrów, których 

liczbę wciąż można określić jako niesatysfakcjonującą. Mimo kłopotów w 

pozyskaniu lekarzy geriatrów autorzy raportu rekomendują pozostawienie 

obowiązku prowadzenia przez niego konsultacji, gdyż stanowią one wartość 

dodaną w projekcie.  

Warto podkreślić, iż problem braków kadrowych w zakresie opieki nad pacjentem 

w wieku senioralnym i niesprawnym jest powszechny i wykracza poza realizację 

projektów w Działaniu 5.2 POWER. Podobny problem pojawia się przy realizacji 

interwencji w ramach PI  8vi oraz PI 9iv w regionalnych programach 

operacyjnych; 

 Ryzyko utraty efektów projektów EFS po ustaniu dofinansowania – bariera 

dla Działania 5.2 PO WER (a także wsparcia z regionalnych programów 

operacyjnych) w zakresie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, 

której zniwelowanie wymaga zapewnienia odpowiedniego źródła finansowania, 

pozwalającego na utrzymanie trwałości projektu po wyczerpaniu unijnego 

wsparcia. Rozwiązaniem jest wpisanie tej formy opieki do koszyka świadczeń 

gwarantowanych (procedura jest w trakcie); 

 Ryzyko braku trwałości poprawy stanu zdrowia i efektu włączenia 

społecznego po zakończeniu pobytu w DDOM - bariera dla Działania 5.2 PO 

WER w zakresie deinstytucjonalizacja opieki nad osobami zależnymi. Duża część 

pacjentów nie kontynuuje samodzielnie zaleconych ćwiczeń osłabiając tym 

samym efekty prowadzonej terapii. Konieczne jest wdrożenie działań 

stymulujących pacjenta do samodzielnej pracy oraz monitorujących stan 

pacjentów po opuszczeniu DDOM; 

 Problem z aktualnością dostępnych danych, na podstawie których odbywa 

się mapowanie potrzeb zdrowotnych – bariera dla Działania 5.2 PO WER, w 

zakresie gromadzenia informacji o stanie infrastruktury medycznej, rejestrach 

medycznych dedykowanych określonym jednostkom chorobowym oraz 

identyfikację „białych plam” w opiece zdrowotnej. W praktyce wykorzystywać 

można dane pochodzące sprzed dwóch lat, ze względu na długotrwały i 

angażujący wielu interesariuszy proces opracowywania map. Czasochłonny jest  

proces pozyskiwania danych w ramach systemu sprawozdawczości resortowej 

przez MZ oraz inne instytucje w sektorze ochrony zdrowia. Dodatkowo prace nad 

mapami opierają się na znacznej liczbie źródeł danych, w tym również na danych 

pochodzących z rejestrów medycznych, a przy całym procesie niezbędne jest 
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zaangażowanie ekspertów w ramach grup roboczych, a także opiniowanie 

wyników przez konsultantów krajowych i wojewódzkich. Można oczekiwać, iż 

wprowadzona od 2019 roku automatyzacja procesu przetwarzania danych (dzięki 

platformie cyfrowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, 

dofinansowanej ze środków EFS w PO WER) wpłynie na skrócenie całego 

procesu, umożliwiając pokazanie danych nawet za rok wcześniejszy, a nie jak 

teraz – za dwa lata wstecz;  

 Brak czasu lekarzy (ze względu na zobowiązania zawodowe), którzy poprzez 

ten fakt nie chcą brać udziału w szkoleniach, studiach – bariera dla wdrażania 

Działania 5.4 PO WER. Aby przeciwdziałać niechęci do brania udziału w 

szkoleniach należy podjąć próbę zmiany ich organizacji ze stacjonarnych na 

oferowane w różnych formach online. Oferta e-learningu i webinariów w 

kształceniu podyplomowym lekarzy to efekt połączenia kompetencji specjalistów 

od komunikacji i edukacji medycznej oraz silne zaplecze programistyczne. 

 „Przesycenie” rynku wsparciem skierowanym do lekarzy, co tworzy sytuację, 

w której lekarze uczestnicząc już w innych szkoleniach dofinansowanych ze 

środków unijnych, nie są chętni do wzięcia udziału w kolejnej formie kształcenia - 

bariera dla wdrażania Działania 5.4 PO WER. Warto zastanowić się nad nowymi 

metodami motywacji lekarzy (np. w formie zwiększenia liczby punktów 

edukacyjnych za udział w szkoleniu). 

W badaniu Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego post 2020, nie zidentyfikowano znaczących 

problemów w realizacji projektów dotyczących ochrony zdrowia finansowanych ze 

środków EFS. Dla 8% trudność stanowiło wykazanie zgodności z programem 

zdrowotnym, a dla 5% trudności wynikały z preferencyjnego traktowania opieki 

koordynowanej. W tym samym badaniu zidentyfikowano barierę, z której może 

wynikać ryzyko niskiej trafności wsparcia (a w konsekwencji trudności z realizacją 

projektu). Barierą tą jest brak świadomości istnienia map potrzeb zdrowotnych, jako 

istotnego czynnika przy podejmowaniu decyzji o wyborze programów zdrowotnych. 

Respondenci (przedstawiciele podmiotów leczniczych) poproszeni o wskazanie 

najbardziej potrzebnych programów zdrowotnych opierali się o własne 

doświadczenie zawodowe i obserwacje, wyniki badań, obiegowe opinie bądź też 

wcale nie wskazywali źródła poparcia swojego zdania. 

Barierą dla postępów we wdrażaniu interwencji w obszarze zdrowia w ramach 

regionalnych programów operacyjnych – wyrażanych w informacjach kwartalnych i 

sprawozdaniach z realizacji programów, jest długotrwały i wieloaspektowy proces 

przygotowania konkursów zakładających realizację Regionalnych Programów 

Zdrowotnych (w tym przyjmowanie Planów Działania w sektorze zdrowia wraz z 

kryteriami obowiązującymi w ramach konkursów przez Komitet Sterujący do spraw 
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koordynacji interwencji publicznej z EFSI w obszarze zdrowia prowadzony przez MZ, 

opiniowanie RPZ przez AOTMiT). Zdaniem autora raportu dla KE39, w przyszłości 

wskazane jest zweryfikowanie umiejscowienia Komitetu Sterującego w całym 

łańcuchu decyzji inwestycyjnych, umieszczając go na początku procesu, jako 

podmiot wyznaczający ramy, normy, podejmujący inicjatywy strategiczne, 

rozważający opcje, nim zostaną dokonane wybory. Mogłoby to skrócić też w 

przyszłości proces przygotowania i wdrażania projektów.  

W regionalnych programach operacyjnych pojawiały się również ograniczenia 

wynikające z konieczność zachowania linii demarkacyjnej z programami krajowymi 

oraz funkcjonującego w wytycznych w obszarze zdrowia limitu 15% środków PI 8vi 

alokowanych na realizację RPZ w ramach innych grup chorób niż wskazane w 

wytycznych w obszarze zdrowia. Zdarzały się trudności realizacyjne wynikające z 

małego zainteresowania uczestników, gdyż programy nie trafiały w potrzeby 

społeczne. W tym kontekście słuszny wydaje się postulat odejścia od linii 

demarkacyjnej na rzecz współpracy i realizacji komplementarnych działań z władzy 

centralnej i samorządu. 

 

4.6.6 Efekty wsparcia 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W 

jakim zakresie? W których grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy 

rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do 

kryteriów ewaluacji)?  

 Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach 

publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, 

adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój 

administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia 

bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych 

(stymulowania reform, budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, 

a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do poszczególnych polityk)? 

 Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty 

– np. efekt skali, synergii, substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – 

to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty 

planowanych interwencji w poszczególnych obszarach? 

                                                           
 

39
 Wdrażanie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia w Polsce, KE 

Dyrekcja Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio), 2019. 
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Zarówno w odniesieniu do wsparcia bezpośredniego, jak również w zakresie 

wsparcia pośredniego, tj. budowania rozwiązań systemowych, efekty w dziedzinie 

Ochrona zdrowia są pozytywne.  

W zakresie wsparcia bezpośredniego Ewaluacja bieżąca projektów PO WER 

dotyczących tworzenia i prowadzenia dziennych domów opieki medycznej (DDOM) 

wskazuje na wieloaspektowe, pozytywne efekty korzystania z tej formy 

wsparcia. Największy nacisk kładziono na poprawę zdrowia fizycznego, lepszą 

kondycję psychiczną oraz na poprawę relacji rodzinnych. Regularna, profesjonalnie 

przeprowadzana rehabilitacja oraz gimnastyka szybko przynosi widoczne efekty i 

poprawę sprawności fizycznej osób, które uległy wcześniejszym kontuzjom. Poprawa 

stanu zdrowia, a także przebywanie w nowym środowisku społecznym istotnie 

wpływa także na poprawę kondycji psychicznej seniorów. Warto więc zwrócić uwagę 

na to, że poza podstawową opieką medyczną, DDOM pełnią znaczącą funkcję 

socjalizacyjną i zapobiegają wykluczeniu społecznemu osób starszych.  

Pozytywne efekty w zakresie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 

zależnymi potwierdza też badanie Ewaluacja on-going realizacji celów 

szczegółowych V Osi Priorytetowej PO WER. Potwierdzeniem tego faktu jest 

wszczęcie m.in. procedury zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej, jakim 

jest DDOM jako świadczenia gwarantowanego przez MZ i wydana pozytywna 

rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w tym zakresie40.  

Wyniki ewaluacji wskazują na to, że interwencja EFS w dużym stopniu realizuje 

podstawowe założenia przyjęte w logice interwencji w obszarze zdrowia, która 

oparta jest na założeniu, że utrata zdrowia stanowi jeden z najważniejszych 

czynników zagrożenia ubóstwem, gdyż prowadzi do problemów w sferze społecznej, 

rodzinnej i ekonomicznej (również w odniesieniu do osób sprawujących opiekę nad 

osobami starszymi).  

W pozostałych obszarach wsparcia w ramach PO WER również osiągane są 

zakładane efekty. 

W badaniach wysoko oceniono szeroko zakrojone działania z zakresu m.in. 

kształcenia kadry medycznej. Proces ten odbywa się ponadto dwutorowo, tzn. z 

uwzględnieniem zarówno lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów itp. jak i kadry 

zarządzającej szpitalami i innymi podmiotami działającymi w obszarze ochrony 

zdrowia. Wysoka jest skuteczność programów rozwojowych ukierunkowanych na 

zwiększanie liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Wartością 

                                                           
 

40
 Rekomendacja nr 76/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Dzienna długoterminowa opieka medyczna” 
jako świadczenia gwarantowanego z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej, AOTMiT.   
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dodaną wsparcia jest wymóg podejmowania pracy jeszcze w dwa lata po 

zakończeniu studiów, co powinno mieć bezpośrednie przełożenie na 

zminimalizowanie problemu deficytów kadrowych w sektorze ochrony zdrowia. 

Ponadto, kursy i kształcenie podyplomowe, niezależnie od grupy odbiorców, 

organizowane były na terenie całego kraju, więc dostęp terytorialny do tej formy 

wsparcia w żaden sposób nie był ograniczony. 

Beneficjenci Osi Priorytetowej V PO WER zdecydowanie pozytywnie oceniają 

wsparcie, które otrzymali (ponad 87% pozytywnych ocen), natomiast nie byli w stanie 

jednoznacznie ocenić wpływu EFS na wzmocnienie/reformę sektora ochrony zdrowia 

(niemal co drugi wskazał odpowiedź „trudno powiedzieć”).  

W odniesieniu do efektów w postaci budowania rozwiązań systemowych, w 

przypadku wdrożenia działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w 

systemie ochrony zdrowia podkreślano kompleksowy charakter wsparcia. 

Jako skuteczne oceniono także mapowanie potrzeb zdrowotnych. W tym wypadku 

wsparcie tego procesu jest elementem budowy systemu ukierunkowanego na 

poprawę jakości zarządzania w ochronie zdrowia oraz prognozowanie kierunków 

koniecznych zmian w celu realizacji potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. 

Ze względu na pilotażowy charakter wielu działań realizowanych w ramach Osi 

Priorytetowej V PO WER, istnieje wysokie prawdopodobieństwo wykorzystania 

wypracowanych rozwiązań w ramach przyszłych modeli świadczenia usług 

podstawowej opieki zdrowotnej (np. model opieki koordynowanej, dzienne domy 

opieki medycznej, czy też 15 opracowanych programów profilaktycznych, które 

docelowo mają zostać wsparte w ramach regionalnych programów operacyjnych). 

Niewątpliwie, utworzenie centrów symulacji medycznych również będzie miało w 

przyszłości wpływ na kształtowanie się tego sektora. Projekty realizowane w ramach 

V OP PO WER stanowią często impuls do przeprowadzenia zmian w zakresie 

sektora ochrony zdrowia – korzystnych zarówno dla pacjentów, jak i całego systemu. 

Badanie pilotażowego projektu dotyczącego DDOM pokazało bardzo pozytywne 

efekty wsparcia i pozwoliło na wprowadzenie udoskonaleń do Standardu 

funkcjonowania takich placówek i wykorzystanie przy wdrażaniu tego typu wsparcia z 

regionalnych programów operacyjnych. Efekty tego powinny być trwałe – m.in. ze 

względu na wielce prawdopodobne wprowadzenie tej formy opieki do koszyka 

świadczeń gwarantowanych. Doświadczenia mogą być również wykorzystane przy 

tworzeniu standardów dla innych form wsparcia o podobnym charakterze.  

Najmniejszą skutecznością cechowały się działania w zakresie dialogu społecznego i 

społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia. Ocenę tę podparto 

przekonaniem o braku wpływu tegoż wsparcia na zwiększenie dostępności do 

świadczeń zdrowotnych (zdaniem badanych wsparcie to zaowocowało jedynie 

wytworzeniem rekomendacji w tym zakresie i powstaniem dodatkowej dokumentacji). 
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Analiza wyników badań i innych danych nie wskazuje na wystąpienie w trakcie 

wdrażania interwencji z EFS nieplanowanych efektów, zarówno pozytywnych, jak i 

negatywnych.   

4.6.7 Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 

2020 oraz SOR 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk 

publicznych? 

 Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 

2020? W jaki sposób? 

Problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa i jego konwencjami zostały 

zauważone i sformułowane w dokumencie Programowanie perspektywy finansowej 

2014–2020. Umowa Partnerstwa. Cele i działania konieczne do podjęcia zostały 

sformułowane w celu tematycznym 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z 

ubóstwem i wszelką dyskryminacją, który jest ukierunkowany na realizację celów 

Strategii EU2020 dotyczących zatrudnienia i zwalczania ubóstwa. 

Choroba, niepełnosprawność, podeszły wiek – każda z tych sytuacji zwiększa ryzyko 

ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa 

poprawa dostępu do wysokiej jakości i niedrogich usług, w tym zdrowotnych, może 

zmniejszyć ryzyko występowania tych zjawisk oraz ich negatywnego wpływu na 

sytuację jednostki i rodziny.  

Jednym z celów szczegółowych UP jest ograniczenie ryzyka wykluczenia 

społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług publicznych. 

W przypadku osób starszych istotne są interwencje w zakresie zapewniania 

dostępności opieki medycznej w ramach najbliższego otoczenia osób 

starszych oraz zapewnienia świadczeń hospitalizacyjnych odpowiednio 

dostosowanych do potrzeb tej grupy. 

Na potrzebę przeniesienia ciężaru opieki nad osobami niesamodzielnymi z form 

instytucjonalnych na środowiskowe wskazuje również Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju. Podkreśla się tam, że za deinstytucjonalizacją opieki 

przemawiają argumenty zarówno etyczne, jak i ekonomiczne.Celem 

deinstytucjonalizacji ma być zapobieganie umieszczaniu osób w opiece 

instytucjonalnej (o ile nie wymaga tego stan zdrowia i bezpieczeństwo danej osoby 

lub jej otoczenia). W ww. Strategii wskazano również potrzebę poszukiwania w tym 

aspekcie nowych rozwiązań, które będą korzystne zarówno dla osób 

niesamodzielnych, jak i ich rodzin. Jak słusznie zauważono w Krajowych ramach 



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

134 | S t r o n a  

 

strategicznych. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, by innowacje 

miały trwały charakter muszą być tworzone i wprowadzane z poziomu lokalnego. 

Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 

poprzez Narzędzie 18 operacjonalizują założenia polityki publicznej w obszarze 

deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami 

starszymi). Dokument zakłada m.in. wdrożenie działań w obszarze 

deinstytucjonalizacji opieki w dwóch krokach: pilotażowym (realizowanym ze 

środków PO WER) oraz upowszechniającym (realizowanym ze środków RPO), a 

także szereg innych działań, mogących mieć wsparcie finansowe w ramach EFS 

(wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

oraz środowiskowych form opieki, zarówno w kontekście deinstytucjonalizacji oraz 

tworzenia środowiskowych form opieki).   

Badania ewaluacyjne potwierdzają spójność interwencji z założeniami ww. polityk i 

dokumentów. Efekty wsparcia w pełni wpisują się w zapisy ww. dokumentów 

strategicznych – zarówno efekty zdrowotne, jak i społeczne i rodzinne.  

4.6.8 Wnioski i rekomendacje  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w 

ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego 

realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS? 

 W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych 

województw mają znaczenie dla osiąganych efektów wsparcia i warunków 

realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i 

rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw? 

Wnioski z przeprowadzonych dotychczas badań wskazują na trafność działań 

podejmowanych na rzecz właściwego ukierunkowania interwencji w obszarze 

ochrony zdrowia, zapobiegania nakładaniu się projektów i zapewnienia efektywności 

kosztowej – w postaci tworzenia map potrzeb zdrowotnych. Wskazane jest 

jednocześnie dalsze podejmowanie działań usprawniających ten proces – tak aby 

dane wykorzystane w tworzeniu map były jak najbardziej aktualne, a proces ich 

przetwarzania szybki. Właściwym krokiem było stworzenie platformy cyfrowej – Bazy 

Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. W kontekście celów, jakim mają służyć mapy 

potrzeb zdrowotnych, słuszny wydaje się też postulat sformułowany w raporcie dla 

KE, o rozszerzeniu map potrzeb zdrowotnych o kierunkowy lub docelowy (ważny na 

określoną datę) opis osiągalnego optymalnego modelu zasobów ochrony zdrowia, 

tak pod względem rozkładu terytorialnego, ilości, jak i jego charakteru (np. roli w 

systemie, poziomu referencyjności). Kolejnym krokiem powinno być sformułowanie 
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Planu transformacji obejmującego wszystkie kluczowe rodzaje opieki, w tym opiekę 

długoterminową41. 

Słuszne, m.in. w świetle wniosków z dotychczasowego wdrażania RPO, gdzie 

napotkano na problem długotrwałego przyjmowania Planów Działania w sektorze 

zdrowia, wydaje się zalecenie, aby zweryfikować umiejscowienie Komitetu 

Sterującego do spraw koordynacji interwencji publicznej z EFSI w obszarze zdrowia 

w procesie decyzyjnym. Powinien on być nie ostatnim, a pierwszym w kolejności 

ogniwem zapewniającym koordynację w łańcuchu decyzji inwestycyjnych, 

wyznaczającym ramy, normy, podejmującym inicjatywy strategiczne, rozważającym 

opcje, nim zostaną dokonane wybory42.  

Również dobrym rozwiązaniem wydaje się odejście w kolejnej perspektywie od 

tworzenia linii demarkacyjnych na rzecz realizacji działań na szczeblu centralnym i 

regionalnym z funduszy EFSI w ochronie zdrowia na zasadach współpracy. Zdaniem 

autora raportu dla KE, brak dublowania interwencji i finansowania należy zapewnić 

na gruncie merytorycznym, a nie tworzenia sztucznych linii podziału. 

W regionalnych programach operacyjnych pojawiały się również ograniczenia 

wynikające z konieczność zachowania linii demarkacyjnej z programami krajowymi 

oraz funkcjonującego w wytycznych w obszarze zdrowia limitu 15% środków PI 8vi 

alokowanych na realizację RPZ w ramach innych grup chorób niż wskazane w 

wytycznych w obszarze zdrowia. Zdarzały się trudności realizacyjne wynikające z 

małego zainteresowania uczestników, gdyż programy nie trafiały w potrzeby 

społeczne. W tym kontekście słuszny wydaje się postulat odejścia od linii 

demarkacyjnej na rzecz współpracy i realizacji komplementarnych działań z władzy 

centralnej i samorządu. 

Wyniki badań objętych metaanalizą pokazały również skuteczność działań 

podejmowanych w ramach Osi Priorytetowej V POWER na rzecz wypracowania i 

przetestowania standardów funkcjonowania usług opiekuńczych w formie DDOM. 

Rekomendować można podejmowanie podobnych działań w przyszłości na rzecz 

innych form opieki długoterminowej, dziennej czy opieki środowiskowej, czyli usług z 

pogranicza zdrowia i opieki społecznej. Konieczne jest wdrożenie wspólnych 

rozwiązań dla obszaru opieki społecznej i zdrowotnej. 

W obszarze podnoszenia kwalifikacji pracowników systemu ochrony zdrowia 

konieczne jest dalsze dostosowanie zakresu tematycznego działań edukacyjnych do 

                                                           
 

41
 Wdrażanie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia w Polsce, KE 

Dyrekcja Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio), 2019. 
42

 Wdrażanie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia w Polsce, KE 
Dyrekcja Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio), 2019. 
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wyzwań stojących przed systemem ochrony zdrowia, a także zapotrzebowania na 

szkolenia wśród pracowników sektora zdrowia oraz luki w zakresie działań 

szkoleniowych dostępnych na rynku. W tym celu wskazane będzie wykorzystanie 

wyników ewaluacji ex-post. Wyzwaniem pozostaje bowiem niedostateczna liczba 

osób, świadczących opiekę nad pacjentami w wieku senioralnym i niesprawnymi 

oraz niedostateczne przygotowanie do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed 

nimi zmiana sytuacji demograficznej kraju. 

Zrealizowane badania w dziedzinie ochrony zdrowia dostarczają licznych 

operacyjnych rekomendacji w zakresie usprawnienia interwencji EFS. Rekomenduje 

się: 

 Zwiększenie nacisku na wsparcie kształcenia osób pracujących w 

innych zawodach medycznych, np. fizjoterapeuci, położne. Dotychczasowe 

środki przeznaczone na ten cel nie były wystarczające, wiec pozyskanie 

uczestników chętnych do podniesienia kwalifikacji nie byłoby tak trudne, jak w 

przypadku lekarzy, a ponadto lepiej wykwalifikowani specjaliści innych 

zawodów medycznych, docelowo odciążyliby lekarzy w zakresie 

wykonywanych obowiązków; 

 Rozszerzanie uprawnień lekarzy na rzecz pielęgniarek oraz pielęgniarek 

na rzecz innych zawodów medycznych (asystentów, opiekunów 

medycznych), których przedstawiciele mogliby wspierać proces terapeutyczny 

i odciążać tym samym lekarzy specjalistów; 

 Wprowadzenie narzędzi motywujących lekarzy do podnoszenia 

kwalifikacji (odpowiedź na barierę w postaci niedostatecznego 

zainteresowania wsparciem), np. w formie zwiększenia liczby punktów 

edukacyjnych za udział w szkoleniu; 

 Skierowanie pozostałych środków OP V POWER na: 

o obsługę oprogramowania i systemów informatycznych, 

wdrażanych w obszarze e-zdrowia dla przedstawicieli zawodów 

medycznych i około medycznych, 

o monitorowanie prowadzonych działań profilaktycznych oraz 

identyfikowanie nowych jednostek chorobowych wymagających 

profilaktyki.  

o szkolenia pracowników samorządowych w zakresie budowania, 

implementowania, monitorowania i oceny programów zdrowotnych. 

 Wprowadzenie zmian do Standardu DDOM w postaci: obowiązkowych 1-2 

wizyt domowych fizjoterapeuty u pacjenta, a także prowadzenia rozmów 

telefonicznych z pacjentami DDOM, którzy zakończyli pobyt i u których 

fizjoterapeuta odbył wizytę domową, rozwiązań z zakresu telemedycyny, czy 
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nawet stosunkowo proste rozwiązania technologii informacyjno-

telekomunikacyjnych do monitorowania samopoczucia uczestnika po 

zakończeniu wsparcia, współpracy z pielęgniarką środowiskową i z innymi 

instytucjami - z terenu gminy pacjenta, aby móc przekazywać informacje o ich 

ofercie skierowanej do osób starszych (np. Kluby Seniora, inne projekty 

skierowane do osób starszych). W ten sposób osoby starsze będą mogły 

kontynuować zwiększoną w trakcie pobytu w DDOM aktywność społeczną; 

W perspektywie po 2020 roku konieczne jest: 

 Prowadzenie polityki wsparcia dla osób starszych w postaci modelu 

opieki koordynowanej, przy pomocy ośrodka, który sprawuje pieczę 

merytoryczną nad wielochorobowością osób w podeszłym wieku. W modelu 

tym opieka nad takim pacjentem powinna być sprawowana na możliwie 

najniższym szczeblu, a także w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta. 

Konieczne jest zatem wsparcie mechanizmów skoordynowanej opieki na 

poziomie POZ lekarza rodzinnego i ośrodków specjalistycznych (np. opieka 

neurologa w przypadku chorych na chorobę Parkinsona), a także wspieranie 

opieki domowej przy wykorzystaniu wsparcia opiekunów osób 

niesamodzielnych; 

 Tworzenie i modernizacja zakładów opiekuńczo-leczniczych, w których 

będą mogły przebywać chorzy po zakończonej hospitalizacji, 

 Wspieranie działań w zakresie zapewnienia ciągłości świadczonej opieki w 

przypadku chorób przewlekłych,  

 Wspieranie projektów polegających na promocji zdrowego stylu życia i 

profilaktyki zdrowotnej,  

 Wsparcie kursów doszkalających dla lekarzy POZ w kierunku leczenia 

geriatrycznego, a także szkoleń dla asystentów i opiekunów medycznych.  

 Podnoszenie kompetencji cyfrowych lekarzy i pacjentów w kierunku 

wykorzystywania telemedycyjny i usług e-zdrowia,  

 Promocja telemedycyny jako skutecznego sposobu sprawowania opieki 

zdrowotnej nad pacjentem.  

4.7 Rynek pracy 

4.7.1 Podsumowanie wyników metaanalizy 

8. Interwencja w zakresie wsparcia rynku pracy ze środków EFS została 

zaprogramowana trafnie. Odpowiada potrzebom i wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom i wyzwaniom dotyczącym rynku pracy wskazanym m.in. w Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 
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gdzie jako jeden z głównych problemów polskiego rynku pracy wskazuje się 

niewykorzystane zasoby pracy. Należy jednak zwrócić uwagę na zmieniający się 

w ostatnim czasie kontekst realizacji interwencji. Kluczową zmianą jest istotny 

spadek bezrobocia, który ogranicza znacząco populację osób potrzebujących 

wsparcia, ale przekłada się też na występowanie problemów w realizacji 

projektów (problemy z rekrutacją uczestników, przerywaniem uczestnictwa  

w projekcie). Warto jednak pamiętać, że sytuacja osób poniżej 30. roku życia, 

które nie pracują i nie uczą się (z tzw. kategorii NEET) zmienia się bardzo powoli 

– tak w Polsce, jak i poza nią. Udział osób w kategorii NEET jest wyższy wśród 

kobiet i nierówność ta jest szczególnie wyraźna w Polsce wśród osób w wieku 25-

29 lat. 

9. Wyniki badań potwierdzają występowanie efektów realizacji interwencji 

(pozwalających potwierdzić jej poprawność i ocenić skuteczność) w zakresie 

wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia oraz rozwoju przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia. Istotną luką informacyjną jest natomiast brak wyników badań, 

danych i informacji pozwalających w sposób kompleksowy potwierdzić 

prawidłowość i skuteczność interwencji w zakresie modernizacji instytucji rynku 

pracy oraz poprawy w zakresie skuteczności i efektywności ich działania, a także 

wsparcia w zakresie wyrównywania dostępu do zatrudnienia i rynku pracy.  

10. Istotną okolicznością mającą wpływ na realizację projektów (oprócz wskazanych 

powyżej trudności wynikających z poprawy sytuacji na rynku pracy) są kwestie 

finansowe, np. niskie stypendia stażowe i brak możliwości podjęcia legalnej pracy 

dorywczej w trakcie trwania stażu. Ważną barierą są też problemy organizacyjne, 

np. długi czas oczekiwania od momentu rekrutacji do momentu uruchomienia 

wsparcia w ramach projektu oraz przeciągające się procedury o udzielenie 

zamówień publicznych. Zidentyfikowano też niską elastyczność wsparcia 

wynikającą z mechanizmu podziału środków na formy wsparcia jeszcze przed 

przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników i 

przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD).  

11. Znacząca poprawa sytuacji na rynku pracy spowodowała, że grupa docelowa 

projektów z zakresu EFS obejmuje w coraz większym zakresie „trudnych 

klientów”, osoby długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego, osoby 

bez kwalifikacji zawodowych i o niskiej motywacji. 

12. W kontekście wsparcia w przyszłym okresie programowania wskazuje się, że 

zachodzące zmiany wymuszają kształtowanie polityk w sposób uwzględniający 

wzrastającą liczbę osób po 50. roku życia. Publiczne służby zatrudnienia i inne 

instytucje rynku pracy powinny więc realizować działania mające na celu jak 

najdłuższe utrzymanie osób starszych na rynku pracy, ale również działania 

kierowane do grup dotychczas w stopniu niewystarczającym funkcjonujących na 

rynku (np. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami), by wzrósł odsetek 
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aktywnych zawodowo. W przypadku osób starszych działania powinny być 

prowadzone dwutorowo – działania kierowane bezpośrednio do tych osób, takie 

jak pomoc w podniesieniu kwalifikacji lub przekwalifikowaniu umożliwiającemu 

podjęcie nowej pracy, np. bardziej dopasowanej do wieku i możliwości 

psychofizycznych oraz działania kierowane do przedsiębiorców, aby podnosić 

świadomość potrzeby właściwego zarządzania posiadanymi zasobami ludzkimi, 

w tym umiejętności utrzymania i docenienia osób 50+. 

4.7.2 Wnioski dotyczące badań źródłowych  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, 

to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku 

do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku wiedzy w danych obszarach? 

Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie 

zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? 

 Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych 

w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność 

pewnych wniosków od najczęściej formułowanych? 

W 2018 roku baza źródłowa dziedziny „Rynek pracy” poszerzyła się o dziewięć 

raportów: Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - II raport tematyczny 

[8003], Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - III raport wskaźnikowy [8004], 

Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 

PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego [8015], 

Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-

2020 [8023], Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, 

[8024], Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika 

długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WSL 2014-2020 [8026], 

Ewaluacja dotycząca oceny czynników utrudniających zatrudnianie pracowników w 

ramach subsydiowanego zatrudnienia w ramach projektów finansowanych z RPO 

WSL 2014-2020 [8027], Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek 

pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób 

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

programu [8044] oraz Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego post 2020 [8048]. 
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Raporty dotyczące efektów wsparcia w ramach PO WER (dwa pierwsze wymienione) 

są kolejnymi raportami (powstałymi w ramach wieloletniej ewaluacji) 

podsumowującymi interwencję publiczną i wskazującymi jej efekty. Raport 

wskaźnikowy [8004] dotyczy oceny skuteczności wsparcia w ramach Osi 

Priorytetowej I PO WER, skierowanego do osób pozostających w kategorii NEET, tj. 

niepracujących oraz niebędących w kształceniu i nieszkolących się, w grupie wieku 

15-29 lat. Analizą objęto osoby, które zakończyły udział w projektach PO WER 

między początkiem lipca 2016 a końcem czerwca 2017 roku. Raport tematyczny 

[8003] jest z kolei raportem oceniającym w sposób kompleksowy wsparcie osób 

pozostających w kategorii NEET w ramach Osi Priorytetowej I PO WER. Raport ten 

obejmuje wsparcie udzielone od początku 2016 roku do kwietnia 2018 roku. 

Pozostałe raporty zostały zrealizowane na poziomie regionalnym – odnoszą się do 

sytuacji w województwach lubuskim, śląskim, pomorskim, wielkopolskim  

i mazowieckim. Dotyczą one głównie oceny trafności, skuteczności i użyteczności 

działań wspieranych w ramach EFS nakierowanych na wsparcie osób pozostających 

bez zatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wyjątkiem jest 

raport dotyczący województwa mazowieckiego, który ma charakter diagnostyczny 

(identyfikacja potrzeb w kontekście programowania nowej perspektywy finansowej 

RPO WM dla regionu po 2020 roku), a jednym z 17 obszarów poddanych ocenie jest 

analiza potrzeb w zakresie podnoszenia poziomu zatrudnienia i kwalifikacji 

zatrudnieniowych (m.in. dla osób 50+). 

Należy wskazać na wysoką użyteczność wyników 18 dotychczas prowadzonych 

badań dotyczących skuteczności wdrażania interwencji w zakresie rynku pracy  

w ramach EFS. Warte podkreślenia jest wykorzystanie danych administracyjnych 

(dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) w jednym z raportów [8004], co znacząco 

zwiększa jakość i wiarygodność wyników oceny efektów wsparcia realizowanego  

w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, skierowanego do osób pozostających 

w kategorii NEET. W kontekście raportów zrealizowanych na różnych poziomach 

(regionalnym i krajowym) zwraca uwagę spójność i zbieżność wniosków. Raporty 

odnoszą się jednak tylko do dwóch z czterech teorii zmiany wyróżnionych w ramach 

interwencji EFS z zakresu rynku pracy (patrz rozdział poniżej). Brakuje dowodów (w 

postaci wniosków z badań), które pozwoliłyby ocenić trafność, skuteczność i 

użyteczność teorii zmiany dotyczących: 1) modernizacji instytucji rynku pracy 

(IRP) oraz poprawy w zakresie skuteczności i efektywności ich działania oraz 2) 

wsparcia w zakresie wyrównywania dostępu do zatrudnienia  i rynku pracy. W 

ramach dotychczas zrealizowanych badań potwierdzono jedynie trafność wsparcia w 

perspektywie spójności i poprawności przyczynowo-skutkowej [7004] oraz w 

ograniczonym stopniu skuteczność wsparcia na poziomie regionalnym [8026]. Są to 

więc obszary, w których występują luki informacyjne w zakresie potwierdzenia 

trafności i skuteczności wdrażanej interwencji.  
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4.7.3 Weryfikacja teorii zmiany 

Wsparcie w zakresie rynku pracy jest w perspektywie finansowej 2014-2020 

wdrażane w ramach pięciu priorytetów inwestycyjnych Celu tematycznego 8. 

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników: 

 (i) dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych 

zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, 

także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 

mobilności pracowników, 

 (ii) trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, 

którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze 

środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla 

młodzieży, 

 (iii) praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, 

w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 

 (iv) równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę, 

 (vii) modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne  

i prywatne służby zatrudnienia, oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku 

pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej 

mobilności pracowników, oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy 

instytucji i właściwych zainteresowanych podmiotów. 

W ramach interwencji publicznej w tym obszarze zidentyfikowane zostały cztery 

teorie zmiany: 

 Teoria zmiany 1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, 

 Teoria zmiany 2. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 

 Teoria zmiany 3. Modernizacja instytucji rynku pracy (IRP) oraz poprawa w 

zakresie skuteczności i efektywności ich działania, 

 Teoria zmiany 4. Wsparcie w zakresie wyrównywania dostępu do zatrudnienia 

i rynku pracy. 

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia oraz wsparcie w zakresie 

rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane jest na dwóch 

poziomach: krajowym i regionalnym. Wsparcie na poziomie krajowym realizowane 

jest w ramach I Osi Priorytetowej PO WER – Osoby młode na rynku pracy. Jest ono 

przeznaczone dla osób w wieku 15-29 lat, w szczególności osób należących do tzw. 

kategorii NEET, czyli znajdujących się poza zatrudnieniem, edukacją czy szkoleniem. 



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

142 | S t r o n a  

 

W trakcie wdrażania interwencji wsparcie (w ramach teorii zmiany 1) zostało 

rozszerzone o Działanie 1.4 PO WER, którego celem jest rozwój kompetencji 

społecznych młodych ludzi zwiększający ich szanse na rynku pracy dzięki 

kształtowaniu postaw prospołecznych (poprzez wspieranie aktywności 

społecznej/wolontariatu). Z kolei wsparcie na poziomie regionalnym jest realizowane 

w ramach wybranych działań poszczególnych RPO. W oparciu o przeprowadzone 

dotychczas badania ewaluacyjne można pozytywnie zweryfikować teorie 

zmiany w zakresie wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia oraz rozwoju 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wyniki badań potwierdzają, że osiągane 

są efekty w zakresie poprawy szans na zatrudnienie (teoria zmiany 1) m.in. poprzez 

uzupełnienie, zmianę lub zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji czy zdobycie lub 

uzupełnienie doświadczenia zawodowego. Przekłada się to m.in. na zwiększenie 

zasobów wykwalifikowanych pracowników oraz rozwój kapitału społecznego  

i intelektualnego w kraju i aktywizację zawodową, co przyczynia się do wzrostu 

zatrudnienia. Z kolei wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia (teoria zmiany 2) poprzez przyczynianie się do zwiększenia liczby 

nowych przedsiębiorstw przekłada się bezpośrednio na nowe miejsca pracy, 

a pośrednio na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Ze względu na to, że 

efekty rozwojowe mają charakter odroczony oraz są uwarunkowane szeregiem 

innych czynników (wykraczających poza interwencję określoną poprzez teorie 

zmiany 1 i 2) trudno na razie mówić o przekładalności na efekty w zakresie wzrostu 

konkurencyjności gospodarki, poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju oraz 

zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej regionów (skala makro). 

Na podstawie dostępnych wyników badań, ale też statystyk publicznych czy danych 

dotyczących wdrażania EFS nie jest natomiast możliwe zweryfikowanie teorii zmiany 

dotyczącej modernizacji instytucji rynku pracy (teoria zmiany 3) oraz poprawy w 

zakresie skuteczności i efektywności ich działania oraz wsparcia w zakresie 

wyrównywania dostępu do zatrudnienia i rynku pracy (teoria zmiany 4). 

Wsparcie w ramach teorii zmiany nr 3 realizowane jest w ramach Działania 2.4 PO 

WER (poziom krajowy). Zgodnie ze stanem na 31.12.2019 r. zawartych zostało 

29 umów o dofinansowanie na realizację projektów o wartości przekraczającej 

750 mln zł.  W założeniu wsparcie – między innymi poprzez standaryzację działań 

podejmowanych przez IRP, rozwój systemu monitorowania efektywności działania 

IRP, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kluczowych i merytorycznych 

pracowników IRP, wyposażenie w nowe zasoby informacyjne – przyczyni się do 

podniesienia efektywności funkcjonowania IRP oraz stworzenia odpowiednich 

warunków do świadczenia profesjonalnych usług w tym zakresie. Aktualny stan 

wiedzy empirycznej w tym obszarze nie daje jednak podstaw do zweryfikowania czy 

przewidziane efekty zachodzą.   

Interwencja w zakresie wyrównywania dostępu do zatrudnienia i rynku pracy (teoria 

zmiany 4) wdrażana jest na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Wsparcie na 

poziomie krajowym realizowane jest w ramach Działania 2.1 PO WER. Z kolei 

wsparcie na poziomie regionalnym jest wdrażane w ramach wybranych działań 
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poszczególnych RPO. Brakuje wyników badań, które pozwoliłyby zweryfikować 

poprawność zaplanowanej interwencji i ocenić czy prowadzone działania (zgodnie ze 

stanem na 31.12.2018 r. zawarto 802 umowy o dofinansowanie na realizację 

projektów o wartości prawie 918 mln zł) przekładają się na efekty. Wsparcie 

wdrażane na poziomie krajowym (poprzez zaplanowane narzędzia) ma w założeniu 

doprowadzić do wzmocnienia stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej, a w konsekwencji 

do wyrównania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia i rynku pracy. 

Ponadto przewidziane zostało wsparcie szkoleniowe w zakresie form opieki nad 

dziećmi do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących 

i prowadzących instytucje opieki, które przyczyni się do podniesienia ich kompetencji. 

Można ocenić, że tego typu wsparcie na poziomie krajowym ma charakter 

ramowy/horyzontalny. Istotnym jego uzupełnieniem jest wsparcie na poziomie 

regionalnym, które ma charakter komplementarny wewnętrznie pod względem 

funkcjonalnym. Poprzez szereg instrumentów (m.in. nowe miejsca opieki dla dzieci 

do lat 3, finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 czy 

szkolenia zawodowe skierowane do osób zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 

3) ma przyczynić się do zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do 3 roku życia, 

a przez to do wzrostu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób 

opiekujących się dziećmi do 3 roku życia, czego efektem będzie wyrównanie szans 

kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia i rynku pracy.  

4.7.4 Trafność, zakres i komplementarność wsparcia  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?  

 W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z 

ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak można im 

przeciwdziałać? 

 Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?  

 Na ile wsparcie z EFS w zakresie PO WER oraz RPO 2014-2020 jest spójne 

(działania na poziomie krajowym i regionalnym są komplementarne)? 

Należy ocenić, że interwencja w zakresie rynku pracy w ramach teorii zmiany 

„Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia” oraz „Rozwój samozatrudnienia 

i przedsiębiorczości” została zaprogramowana trafnie. Na poziomie założeń 

programowych odpowiada potrzebom i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom  

i wyzwaniom dotyczącym rynku pracy (wskazanym m.in. w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), gdzie jako 

jeden z głównych problemów polskiego rynku pracy wskazuje się niewykorzystane 

zasoby pracy, w tym zwłaszcza wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie 

społeczne i bezrobocie długoterminowe, tj.: osób młodych, osób starszych, osób z 
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niepełnosprawnościami i kobiet, gdzie wskaźniki zatrudnienia dla tych grup plasują 

się na bardzo niskim poziomie na tle średniej w UE [7004]. Należy jednak w tym 

kontekście zwrócić uwagę na zmieniający się w ostatnim czasie kontekst realizacji 

interwencji. Kluczową zmianą jest istotny spadek bezrobocia [8003, 8015, 8024, 

8027], który ogranicza znacząco populację osób potrzebujących wsparcia, ale 

przekłada się też na występowanie problemów w realizacji projektów (problemy z 

rekrutacją uczestników, z przerywaniem uczestnictwa w projekcie). Wśród powodów 

takiego stanu rzeczy wskazuje się głównie czynniki demograficzne (m.in. starzenie 

społeczeństwa, spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym), ale też migracje czy 

zmiany społeczno-kulturowe (m.in. opóźnione wejście na rynek pracy pokolenia 

milenialsów), które obniżają podaż pracy. Opisane powyżej uwarunkowania nie 

sprawiają jednak, że wsparcie w tym obszarze nie było zaprogramowane trafnie. 

W okresie programowania (przed 2014 rokiem) wysokie bezrobocie było jednym  

z głównych wyzwań stojących przed polskim rynkiem pracy. Poza tym warto 

podkreślić, że sytuacja osób poniżej 30 roku życia, które nie pracują i nie uczą się  

(z tzw. kategorii NEET) zmienia się bardzo powoli – tak w Polsce jak i poza nią. 

Udział osób w kategorii NEET jest wyższy wśród kobiet i nierówność ta jest 

szczególnie wyraźna w Polsce wśród osób w wieku 25-29 lat [8003]. 

W kontekście wsparcia w przyszłym okresie programowania wskazuje się, że 

zachodzące zmiany wymuszają kształtowanie polityk w sposób uwzględniający 

wzrastającą liczbę osób po 50 roku życia [8048]. Konieczne jest wydłużenie 

aktywności zawodowej osób po 50 roku życia, których liczba w Polsce stale rośnie. 

Przy względnie niewielkiej zmianie ogólnej liczby ludności, odnotowano wzrost liczby 

ludności w wieku 45+ w 2016 roku o ponad 40% w stosunku do liczby w 1989 roku. 

Wskazuje się [8048], że publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy  

w obliczu starzejących się zasobów rynku pracy powinny realizować działania 

mające na celu jak najdłuższe utrzymanie osób starszych na rynku pracy, ale 

również działania kierowane do grup dotychczas w stopniu niewystarczającym 

funkcjonujących na rynku (np. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami), by wzrósł 

odsetek aktywnych zawodowo. W przypadku osób starszych działania powinny być 

prowadzone dwutorowo – działania kierowane bezpośrednio do tych osób, takie jak 

pomoc w podniesieniu kwalifikacji lub przekwalifikowaniu umożliwiającemu podjęcie 

nowej pracy, np. bardziej dopasowanej do wieku i możliwości psychofizycznych oraz 

działania kierowane do przedsiębiorców, aby podnosić świadomość potrzeby 

właściwego zarządzania posiadanymi zasobami ludzkimi, w tym umiejętności 

utrzymania i docenienia osób 50+. 

W ramach interwencji dotyczącej rynku pracy przewidziany został szeroki katalog 

form wsparcia opartych na aktywnych politykach rynku pracy, przy rezygnacji  
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z polityk pasywnych43, co należy uznać za rozwiązanie bardzo trafne w kontekście 

wyzwań rynku pracy (istniejących przed 2014 rokiem, ale też aktualnie) oraz 

doświadczeń innych krajów we wdrażaniu tego typu interwencji publicznych.  

Wyniki badań dotyczących PO WER wskazują na dwie istotne okoliczności 

dotyczące trafności form wsparcia, które są stosowane w projektach [8003]. Katalog 

dostępnych form wsparcia jest często zawężany przez PUP, ponieważ finansowanie 

PO WER obwarowane jest dodatkowymi ograniczeniami/wymaganiami w 

porównaniu do środków z Funduszu Pracy, z czego wynika wybór dofinansowania  

z PO WER form wsparcia łatwiejszych do rozliczania. Ponadto, problemem jest 

sezonowość wsparcia tj. nierównomiernie rozłożenie wsparcia w urzędach pracy  

w ciągu roku - rodzaj wsparcia uzależniony jest od daty przystąpienia do projektu.  

W późniejszych miesiącach roku uczestnicy otrzymują krótsze wsparcie lub nie 

otrzymują go wcale i czekają na uruchomienie środków w kolejnym roku. Wsparcie 

PO WER często realizowane jest w PUP w ujęciu rocznym, co oznacza, że środki 

finansowe z tego źródła muszą zostać rozliczone do końca roku kalendarzowego. 

W kontekście dostępnych form wsparcia warto też zwrócić uwagę na nową formę,  

o którą została rozszerzona Oś Priorytetowa I PO WER. Wiąże się ona 

 z rozszerzeniem Programu o Działanie 1.4 PO WER Młodzież solidarna w działaniu.  

W ramach projektów realizowanych w tym Działaniu przewidziano wsparcie 

kompetencji społecznych młodych ludzi zwiększających ich szanse na rynku pracy 

dzięki kształtowaniu postaw prospołecznych, w tym wspieraniu inicjatyw 

młodzieżowych. Projekty mają być przede wszystkim nakierowane na angażowanie 

odbiorców w aktywność społeczną, wolontariat. Nacisk ma być położony  

na identyfikację i uaktywnianie tkwiących w każdej jednostce predyspozycji, co 

pozwoli rozwinąć kompetencje społeczne i wyposaży ich w 

umiejętność wykorzystywania ich potencjału zarówno na etapie wchodzenia na rynek 

pracy, jak i na różnych etapach kariery zawodowej. Tego typu wsparcie należy 

ocenić jako trafne, szczególnie w obecnej sytuacji, gdzie rynek pracy stał się rynkiem 

pracownika. Pracodawcy wskazują, że obniżają swoje wymagania względem 

kandydatów do pracy, są przygotowani i świadomi, że muszą poświęcić zasoby  

i koszty, aby zwiększyć kwalifikacje i kompetencje pracownika w zakresie 

wynikającym ze stanowiska pracy. Oczekują jednak, że kandydat będzie posiadał 

niezbędne minimum kompetencyjne („bazę”), do którego zalicza się kompetencje 

„miękkie”, w tym właśnie społeczne (samoorganizacja, umiejętność pracy w zespole, 

systematyczność, rzetelność w podejściu do zadań itp.). Wsparcie przewidziane  

w ramach Działania 1.4 PO WER odpowiada na to zapotrzebowanie.  

                                                           
 

43 
Zgodnie z klasyfikacją stosowaną przez Eurostat i OECD (Labour Market Policy Database, Methodology, 

Revision of June 2006, Eurostat, 2006).  
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Wnioski z przeprowadzonych badań dotyczących możliwości wykorzystania 

instrumentów finansowych we wsparciu dotyczących rynku pracy i zatrudnienia  

(w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej) wskazują, że nie jest to 

rozwiązanie rekomendowane w PO WER w przypadku osób młodych (poniżej 30. 

roku życia) [7001], a w przypadku poziomu regionalnego pożyczki wymagają 

modyfikacji [7031, 7034].  

Należy uznać, że wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia oraz wsparcie  

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane na poziomie 

krajowym i regionalnym jest wobec siebie komplementarne (wewnętrznie). Przyjęcie 

rozwiązania w zakresie realizacji wsparcia dla osób młodych (osią podziału grupy 

docelowej wsparcia jest wiek) wyłącznie na poziomie krajowym (wynikające z Umowy 

Partnerstwa) jest związane z potrzebą koordynacji działań realizowanych w ramach 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zachodzącą komplementarność 

można również określić mianem przedmiotowej (komplementarności przedmiotu 

interwencji), która występuje wtedy, gdy projekty oddziałują na ten sam problem 

społeczno-gospodarczy (problemy w zakresie rynku pracy i zatrudnienia) lub 

skierowane są do tej samej grupy docelowej (osoby pozostające bez zatrudnienia) 

[7004].  

Podsumowując, należy stwierdzić, że trafność w zakresie wsparcia osób 

pozostających bez zatrudnienia oraz rozwoju samozatrudnienia  

i przedsiębiorczości została potwierdzona w dotychczas prowadzonych 

badaniach i analizach. Programując wsparcie w kolejnej perspektywie należy 

jednak pamiętać o zmieniającej się sytuacji na rynku pracy (spadek bezrobocia), 

procesach demograficznych (starzenie się społeczeństwa, spadek podaży pracy) i 

zmianach kulturowych. Brakuje natomiast dowodów, które pozwoliłyby ocenić 

trafność wsparcia EFS w zakresie modernizacji instytucji rynku pracy (IRP) oraz 

poprawy w zakresie skuteczności i efektywności ich działania, a także wsparcia w 

zakresie wyrównywania dostępu do zatrudnienia i rynku pracy.  

4.7.5 Bariery dla interwencji  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można 

je zniwelować? 

Wyniki badań prowadzonych w 2016 i 2017 roku pozwalały zidentyfikować bariery 

dotyczące wdrażania interwencji w ramach EFS jedynie w ograniczonym stopniu. 

Zdecydowanie więcej wniosków w tym zakresie pojawiło się w raportach, które 

powstały w 2018 roku.  

Dość powszechnie wskazywanym problemem były trudności w rekrutacji i utrzymaniu 

uczestników projektów [8003, 8015]. Jednym z głównych powodów, który miał na to 

wpływ jest poprawa sytuacji na rynku pracy - niskie bezrobocie i idąca za nim 

ograniczona pula osób, które spełniały warunki do skorzystania ze wsparcia. Istotną 
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okolicznością, która ma wpływ na obniżenie atrakcyjności wsparcia, a przez to na 

problemy z rekrutacją są kwestie finansowe np. niskie stypendia stażowe [8003, 

8015] i brak możliwości podjęcia legalnej pracy dorywczej w trakcie trwania stażu 

oraz, w przypadku projektów OHP i konkursowych, brak stypendium w początkowym 

okresie projektów i brak ubezpieczenia zdrowotnego NFZ lub niewystarczający 

zakres ubezpieczenia [8003]. Z kolei do najczęstszych przyczyn przerywania staży 

zaliczały się sytuacja życiowa uniemożliwiająca kontynuowanie staży, zbyt dużo 

obowiązków w trakcie stażu, zbyt niskie wynagrodzenie oraz zła atmosfera w miejscu 

pracy [8015]. Istotnym problemem są też problemy organizacyjne w projekcie np. 

długi czas oczekiwania od momentu rekrutacji do momentu uruchomienia wsparcia  

w ramach projektu oraz przeciągające się procedury o udzielenie zamówień 

publicznych na realizację poszczególnych form wsparcia [8003].  

W przypadku projektów skierowanych do kategorii NEET realizowanych w ramach  

I Osi Priorytetowej PO WER zidentyfikowane zostały problemy związane z niską 

elastycznością projektów [8003] wynikającą z mechanizmu podziału środków na 

formy wsparcia jeszcze przed przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy potrzeb 

uczestników i przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD). Ogranicza to 

możliwość elastycznego dopasowania form wsparcia do indywidualnych potrzeb 

zdiagnozowanych w ramach IPD. Niska elastyczność wynika również z tego, że 

tematy szkoleń są z góry ustalane już w momencie rekrutacji do projektu i nie ma 

możliwości elastycznego wyboru szkolenia, które by w największym stopniu 

odpowiadało na indywidualne potrzeby uczestników. W przypadku projektów PUP 

uczestnicy nie mieli z kolei możliwości skorzystania ze wsparcia bardziej 

kompleksowego, np. w postaci kursu zawodowego i zgodnego z jego tematyką 

krótkiego stażu. Niestety z doświadczeń województwa pomorskiego wynika, że 

również w przypadku zapewnienia dużej elastyczności na etapie wniosku o 

dofinansowanie, w trakcie realizacji projektu mogą występować problemy z 

dopasowaniem wsparcia do indywidualnych potrzeb uczestników. 

Analiza efektów wsparcia realizowanego w odniesieniu do osób młodych w ramach 

PO WER wykazała z kolei istnienie problemu, który nie jest barierą wdrażania 

interwencji sensu stricte, ale stanowi istotny czynnik, który może obniżać 

zainteresowanie wsparciem w ramach projektów. Zatrudnienie po projekcie w 

ramach EFS jest na ogół niskopłatne. Przeciętna deklarowana wysokość zarobków 

w przypadku osób pracujących najemnie jest niewiele wyższa od płacy minimalnej  

i wynosi 1502 zł netto. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, na ogół 

założonej dzięki dotacji uzyskanej z PUP, sprzyja wyższym zarobkom osób 

aktywizowanych w ramach Programu. Przeciętne deklarowane zarobki wynoszą 2 

336 zł netto. Zarówno w przypadku osób pracujących najemnie oraz prowadzących 

własną działalność gospodarczą uwidaczniają się bardzo silne różnice między 

wynagrodzeniami kobiet a mężczyzn. W przypadku deklarowanych wynagrodzeń 
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godzinowych wynoszą one 25% w przypadku pracy najemnej, oraz 37%  

w przypadku działalności gospodarczej [7003]. 

Istotną kwestią, która dotyczy instrumentów finansowych, jest potencjalne 

niebezpieczeństwo niskiego zainteresowania pożyczkami. Wynika ono przede 

wszystkim z korzystnej sytuacji na rynku pracy (niskie bezrobocie, wzrost wysokości 

wynagrodzeń) [7034].  

Na efektywne wdrażanie interwencji mogą też mieć wpływ bariery o charakterze 

systemowym i strukturalnym odnoszące się do uwarunkowań polskiego rynku pracy 

[7004]. Aktualne pozostają wnioski dotyczące istotnego znaczenia „szarej strefy” czy 

braku faktycznego zainteresowania pomocą ze strony osób zarejestrowanych jako 

bezrobotne. Istotną okoliczność stanowi niski poziom bezrobocia, który 

zdecydowanie zmniejsza populację osób, które potencjalnie mogą być odbiorcami 

wsparcia projektów w ramach EFS. W Kwartalnym raporcie o rynku pracy w I kw. 

2017 r. opracowanym przez Narodowy Bank Polski zwraca się uwagę, że począwszy 

od 2013 roku czynniki demograficzne konsekwentnie wpływają na zmniejszanie się 

zasobów pracy. Obserwowana długookresowa tendencja spadkowa liczby ludności 

w wieku produkcyjnym została co prawda nieco złagodzona wzrostem współczynnika 

aktywności zawodowej. Wzrost aktywności zawodowej wynikał przy tym z większej 

obecności na rynku pracy osób luźniej z nim związanych, które w czasie ożywienia 

koniunktury chętniej się aktywizują, jednak w sytuacji utraty pracy relatywnie szybko 

wycofują się do nieaktywności. W raporcie Program „Rodzina 500+” a podaż pracy 

kobiet w Polsce opracowanym przez Instytut Badań Strukturalnych wskazuje się, że 

na skutek wprowadzenia świadczenia 500+ aktywność zawodowa kobiet z dziećmi 

spadła o ok. 2,4 punkty procentowe. Oznacza to, że w ciągu roku od rozpoczęcia 

pierwszych wypłat w ramach Programu Rodzina 500 plus (tj. do połowy 2017 r.) ok. 

91 tys. – 103 tys. kobiet wycofało się w jego konsekwencji z rynku pracy 

(zrezygnowało z zatrudnienia lub z poszukiwania pracy). W początkowym etapie 

efekt był silniejszy wśród kobiet żyjących z małżonkami/partnerami. W 2017 r. ujawnił 

się także wśród matek samodzielnie wychowujących dzieci. Silniejsze zmiany 

dotyczyły kobiet o niższym poziomie wykształcenia i tych mieszkających  

w mniejszych miastach. 

Podsumowując należy stwierdzić, że jedną z głównych barier wpływających na 

realizację projektów jest zmniejszanie się puli osób, które mogą potencjalnie zostać 

objęte wsparciem. Wynika to z poprawy sytuacji na rynku pracy. W odniesieniu do 

samych form wsparcia i sposobu realizacji projektów główne problemy wynikają  

z braku możliwości indywidualizacji wsparcia i jego uelastycznienia.  

4.7.6 Efekty wsparcia 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W 

jakim zakresie? W których grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy 
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rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do 

kryteriów ewaluacji)?  

 Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach 

publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, 

adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój 

administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia 

bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych 

(stymulowania reform, budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, 

a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do poszczególnych polityk)? 

 Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty 

– np. efekt skali, synergii, substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – 

to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty 

planowanych interwencji w poszczególnych obszarach? 

Wsparcie w ramach dziedziny „Rynek pracy” stanowi bardzo znaczący wkład  

w realizację polityki publicznej dotyczącej zatrudnienia.  

Istotnych informacji z punktu widzenia oceny efektów wsparcia dostarczają raporty 

dotyczące I Osi Priorytetowej PO WER, w ramach których oceniane są efekty 

wsparcia [8003, 8004]. Większość uczestników projektów I Osi Priorytetowej PO 

WER zakończonych w latach 2016-2017 oraz w I kw. roku 2018 była w momencie 

realizacji badania osobami pracującymi (79%). Wskaźnik ten był niewiele niższy 

wśród osób w trudnej sytuacji społecznej i wyniósł 77%. Ponadto, co piąta osoba 

uczyła się w szkole lub na studiach (20%), a 13% badanych łączyło naukę z pracą. 

11% uczestników projektów prowadziło działalność gospodarczą. Łącznie 84% 

wszystkich osób uczyło się lub pracowało w dniu przeprowadzenia badania.  

W omawianym raporcie wskaźniki zatrudnienia dotyczą pomiarów zrealizowanych 

w okresie od 3 miesięcy do 2,5 roku po zakończeniu projektu przez uczestników. 

Analiza sytuacji populacji analogicznej do tej objętej III badaniem wskaźnikowym 

(populacja osób, które zakończyły wsparcie w okresie 07.2016-06.2017) pokazuje, 

że wraz z upływem czasu od interwencji wzrósł odsetek osób pracujących oraz spadł 

odsetek kształcących się, natomiast odsetek prowadzących własną działalność 

gospodarczą utrzymał się na niezmienionym poziomie [8003].  

W subiektywnej opinii uczestników aktywizacji, udział w projekcie miał istotny wpływ 

na osiągnięcie przez nich sukcesu zatrudnieniowego. Przeciętna ocena wyniosła 7,4 

pkt w 10-stopniowej skali. Otrzymane wsparcie wyżej oceniały kobiety niż mężczyźni. 

Co ciekawe, wyższe oceny wystawiali także uczestnicy starsi i lepiej wykształceni, 

mimo że analiza w poprzedniej edycji badania pokazała, że efekt netto aktywizacji 

jest w ich przypadku niższy. Nieco niższa była średnia ocena stopnia wykorzystania 

w pracy zdobytych dzięki uczestnictwu w projekcie wiedzy i umiejętności, która 

wyniosła 6,9 pkt. Szczególnie niekorzystną informacją jest relatywnie niska ocena ze 

strony osób najsłabiej wykształconych, dla których wiedza i umiejętności powinny 

stanowić największą wartość dodaną z uczestnictwa w projekcie [8004]. 
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Sytuacja osób młodych na rynku pracy ulega w ostatnich latach zdecydowanej 

poprawie. Jak wskazują dane Eurostat odsetek takich osób pozostających bez pracy 

spadł w Polsce z 16,5% w 2014 roku do 9,3% w 2017 roku. Sytuacja w Polsce jest 

pod tym względem korzystniejsza niż w skali całej Unii Europejskiej (gdzie odsetek 

młodych bezrobotnych wyniósł 12,7% w 2017 roku). Dane te wpisują się w trend 

spadku odsetka bezrobotnych obserwowany w skali całej Unii Europejskiej, choć 

wyraźnie widać, że w Polsce skala spadku jest większa.  

Tabela 9 Dane dotyczące bezrobocia (w tym wśród osób młodych) w Polsce i Unii 
Europejskiej  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 

Odsetek bezrobotnych osób młodych (15-29 lat) – UE  17,3% 15,7% 14,3% 12,7% 

Odsetek bezrobotnych osób młodych (15-29 lat) – 

Polska  

16,5% 14,2% 11,8% 9,3% 

Odsetek bezrobotnych (ogółem) – UE 10,2% 9,4% 8,6% 7,6% 

Odsetek bezrobotnych (ogółem) – Polska 9,0% 7,5% 6,2% 4,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat  

Wśród czynników wpływających na osiągnięcie zamierzonych w projektach efektów 

znajdują się przede wszystkim: dopasowanie rodzaju wsparcia do potrzeb 

uczestników, co następnie umożliwi im podjęcie zatrudnienia, czy pomoc w otwarciu 

własnej działalności gospodarczej. Z kolei przeszkodami mogą okazać się między 

innymi skomplikowane procedury oraz biurokracja i zbyt niskie wsparcie finansowe.  

Poszukując efektów nieplanowanych można wskazać na zwiększenie mobilności 

uczestników projektów. Udział w projekcie wzbudza w uczestnikach nieco większą 

skłonność do zmiany miejsca zamieszkania w celu podjęcia zatrudnienia, co dotyczy 

przede wszystkim deklarowanej większej chęci do przeprowadzki w granicach 

województwa. Niemniej jednak decyzja o ewentualnej migracji dość często wiąże się 

z sytuacją rodzinną danej osoby – posiadanie rodziny jest czynnikiem raczej 

zniechęcającym do zmiany miejsca zamieszkania. Dotychczas jednak stosunkowo 

niewiele osób faktycznie się przeprowadziło, natomiast wśród nowych lokalizacji 

dominowały granice tego samego powiatu [8024].  

Podsumowując należy stwierdzić, że dotychczasowe wyniki badań wskazują na 

wysokiej jakości efekty w zakresie realizacji wsparcia, zarówno na poziomie 

krajowym, jak i regionalnym.  

4.7.7 Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 

2020 oraz SOR 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  
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 Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk 

publicznych? 

 Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 

2020? W jaki sposób? 

Opisane powyżej efekty interwencji dotyczącej rynku pracy realizowanej w ramach 

EFS są spójne i zgodne z kierunkami polityk publicznych realizowanych zarówno na 

poziomie europejskim, jak i krajowym. Zgodnie ze Strategią Europa 2020 model 

gospodarczy UE powinien opierać się nie tylko na innowacyjności oraz 

zrównoważonym rozwoju, ale również na wzroście gospodarczym sprzyjającym 

włączeniu społecznemu, w tym m.in. wzroście dostępności do zatrudnienia. 

Interwencje dotyczące rynku pracy i zatrudnienia (poddawane analizie w niniejszym 

rozdziale) przyczyniają się do realizacji celu leżącego u podstaw strategii Europa 

2020, tj. do zwiększenia zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z 69% do co najmniej 

71% w Polsce (wartość wskaźnika dla UE to 75%).  

Interwencja na rzecz zatrudnienia odpowiada również na wyzwania zawarte  

w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.), gdzie jednym z celów jest rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 

równoważony, który ma przyczynić się przezwyciężenia problemów, z którymi zmaga 

się rynek pracy w Polsce. Ocena ilościowego i jakościowego wpływu wsparcia 

realizowanego w ramach EFS w obszarze rynku pracy na osiągnięcie celów  

i wskaźników zawartych w Strategii wymaga przeprowadzenia odrębnych badań, 

ponieważ wpływ ten ma charakter wieloaspektowy, a dotychczas przeprowadzone 

badania i analizy nie pozwalają na wyciągnięcie wiarygodnych wniosków. Istotny 

akcent analizowanego wsparcia w ramach rynku pracy dotyczy osób młodych. 

Zgodnie z koncepcją Gwarancji dla młodzieży (GdM) osoby poniżej 25. roku życia 

mają zagwarantowane, w ciągu 4 miesięcy od ukończenia edukacji lub utraty pracy, 

dobrej jakości oferty: zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania 

zawodowego lub stażu. GdM wdrażana jest w Polsce poprzez projekty osi 

priorytetowej I PO WER wykorzystujące środki z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI).  

W części dotyczącej efektów wskazano na wysoką skuteczność tego wsparcia 

przejawiającą się efektami zatrudnieniowymi. W ten sposób wsparcie przyczynia się 

do osiągania celów zawartych w dokumentach strategicznych. Warto w tym 

kontekście zwrócić uwagę na zmianę odsetka zatrudnionych wśród osób młodych – 

wzrósł on w Polsce z 44,4% w 2014 roku do 49% w 2017 roku (osiągając niemal 

średnią dla UE wynoszącą 49,2%).  
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Tabela 10 Dane dotyczące zatrudnienia wśród osób młodych w Polsce i Unii 
Europejskiej  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 

Odsetek zatrudnionych osób młodych (15-29 lat) – UE  46,5% 47,3% 48,3% 49,2% 

Odsetek zatrudnionych osób młodych (15-29 lat) – Polska  44,4% 45,0% 47,7% 49,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 

Interwencja na rzecz zatrudnienia i mobilności ukierunkowana jest na zapewnienie 

rynku pracy charakteryzującego się wysokim poziomem zatrudnienia, łatwym 

przechodzeniem z edukacji (kształcenia i szkolenia) do aktywności zawodowej, 

niskim bezrobociem oraz dużą płynnością i mobilnością. Dokumentem wiodącym w 

tym obszarze jest Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.  

4.7.8 Wnioski i rekomendacje 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w 

ramach perspektywy finansowej 2007–2013 i 2014–2020 dla dalszej jego 

realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS?  

 W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych 

województw mają znaczenie dla osiąganych efektów wsparcia i warunków 

realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i 

rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw? 

Warto podkreślić, że wsparcie w zakresie rynku pracy to jedna z najbardziej 

znaczących interwencji publicznych wdrażanych ze środków UE w okresie 

programowania 2014-2020, mając na uwadze zarówno wysoką wartość środków 

publicznych przeznaczonych na jej realizację, jak i zakres oferowanych form 

wsparcia oraz liczbę odbiorców wsparcia (uczestników projektów) oraz podmiotów 

zaangażowanych we wdrożenie wsparcia. Wyniki badań potwierdzają występowanie 

efektów realizacji interwencji (pozwalających potwierdzić jej poprawność i ocenić 

skuteczność) w zakresie wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia oraz rozwoju 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Istotną luką informacyjną jest natomiast brak 

wyników badań, danych i informacji pozwalających w sposób kompleksowy 

potwierdzić prawidłowość i skuteczność interwencji w zakresie modernizacji instytucji 

rynku pracy oraz poprawy w zakresie skuteczności i efektywności ich działania,  

a także wsparcia w zakresie wyrównywania dostępu do zatrudnienia i rynku pracy. 

Zaleca się więc realizację badań ewaluacyjnych i analiz, które pozwolą zapełnić te 

istotne luki.  

Znacząca poprawa sytuacji na rynku pracy w całej Polsce spowodowała, że grupa 

docelowa projektów z zakresu EFS obejmuje w coraz większym zakresie „trudnych 

klientów”, osoby długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego, osoby 
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bez kwalifikacji zawodowych i o niskiej motywacji. Konieczne jest zwiększenie 

aktywności ukierunkowane na docieranie to tych trudnych grup.  

Założenia projektów bywają mało elastyczne w trakcie realizacji. Przy długim 

horyzoncie czasowym planowania i dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku 

pracy jest to duże utrudnienie. Projekty PO WER są planowane i środki dzielone na 

formy wsparcia przed indywidualną diagnozą potrzeb uczestników, w projektach 

OHP i konkursowych często z góry określona jest też tematyka szkoleń. Ogranicza to 

indywidualizację wsparcia - uczestnicy dopasowują się do projektów. Z uwagi na 

problemy z rekrutacją uczestników konieczne jest zwiększanie elastyczności 

projektów, ale również wymagań wobec uczestników. Jednym ze sposobów może 

być umożliwienie stażystom podejmowania pracy dorywczej (np. do 50% 

wynagrodzenia minimalnego) bez konieczności rezygnacji z udziału w projekcie. 

Atrakcyjność staży podniosłoby też umożliwienie pracodawcom dodatkowego 

wynagradzania stażystów. 

Diagnoza potrzeb w zakresie podnoszenia poziomu zatrudnienia i kwalifikacji 

zatrudnieniowych (m.in. dla osób 50+) wskazała grupy charakteryzujące się 

największymi potrzebami wsparcia tj.: osoby oddalone od rynku pracy,  

z dysfunkcjami społeczno-zawodowymi, osoby z niepełnosprawnościami,  

a w szczególności osoby wykluczone społecznie od pokoleń, przyuczone niejako  

do bierności zawodowej, osoby 50+ oraz kobiety pozostające poza rynkiem pracy.  

W obliczu starzejących się zasobów rynku pracy powinny być realizowane działania 

publiczne mające na celu jak najdłuższe utrzymanie osób starszych na rynku pracy. 

W przypadku osób starszych działania powinny być prowadzone dwutorowo. Po 

pierwsze należy podjąć działania kierowane bezpośrednio do tych osób, takie jak 

pomoc w podniesieniu kwalifikacji lub przekwalifikowaniu umożliwiającemu podjęcie 

nowej pracy np. bardziej dopasowanej do wieku i możliwości psycho-fizycznych. 

Drugim kierunkiem powinien być zestaw działań kierowanych do przedsiębiorców, 

aby podnosić świadomość potrzeby właściwego zarządzania posiadanymi zasobami 

ludzkimi, w tym umiejętności utrzymania i docenienia osób 50+.   

Należy również poddać analizie możliwości aktywizacji osób młodych (15-17 lat).  

W tym celu konieczne jest jednak rozpoznanie ich potrzeb, oczekiwań, ale też barier, 

które mają wpływ na podejmowane przez nich decyzje dotyczące życia osobistego 

czy zawodowego, podejmowanych decyzji edukacyjnych. Takie rozpoznanie sytuacji 

powinno stanowić diagnozę dla ewentualnej interwencji publicznej skierowanej do tej 

kategorii osób.  

4.8 Zarządzanie i wdrażanie  

4.8.1 Podsumowanie wyników metaanalizy  

1. Zidentyfikowano etapy realizacji interwencji cechujące się dużym obciążeniem 

pracowników instytucji. Należą do nich przede wszystkim okresy oceny 
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wniosków o dofinansowanie oraz czas poprzedzający terminy składania 

sprawozdań. 

2. Realizowane działania informacyjno-promocyjne okazują się skuteczne, na co 

wskazuje szeroka znajomość sformułowania „fundusze europejskie”  

i związanych z nimi możliwości skorzystania ze wsparcia. Zainteresowani 

skorzystaniem ze wsparcia potencjalni wnioskodawcy czy uczestnicy 

projektów w większości wiedzą, gdzie szukać podstawowych informacji na 

temat FE. 

3. Dotychczasowe wyniki badań wskazują na konieczność podnoszenia wiedzy 

w zakresie instrumentów zwrotnych. 

4. Pozytywnie oceniono rozplanowanie terminów naborów, chociaż nie udało się 

całkowicie wyeliminować kumulacji naborów.  

5. Nie występowały większe zastrzeżenia do kryteriów oceny wniosków. 

4.8.2 Wnioski dotyczące badań źródłowych  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, 

to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku 

do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku wiedzy w danych obszarach? 

Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie 

zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS?  

 Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych 

w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność 

pewnych wniosków od najczęściej formułowanych? 

W niniejszym raporcie uwzględniono raporty omówione już w trzech poprzednich 

raportach cząstkowych. Ponadto opracowano siedem nowych raportów z badań 

ewaluacyjnych, które zostały poddane analizie na potrzeby niniejszego rozdziału. 

Każdy z nich dotyczył innej kwestii istotnej z punktu widzenia zarządzania 

i wdrażania programami (przede wszystkim RPO). Do raportów tych zaliczają się: 

 Ewaluacja innowacji społecznych w ramach Programu Wiedza Edukacja 

Rozwój - I raport tematyczny [8005] - celem badania było wypełnienie 

potrzeby informacyjnej Instytucji Zarządzającej PO WER w zakresie 

pozyskania bieżącej, pogłębionej wiedzy w odniesieniu do interwencji 

realizowanej w obszarze innowacji społecznych wraz z jej ekspercką oceną. 

W badaniu przedstawiono szereg rekomendacji, zarówno operacyjnych,  

jak i systemowych dotyczących organizacji konkursów (rozwiązań 

instytucjonalnych, dokumentacji, działań administracyjnych etc.), których 

wdrożenie powinno być użyteczne dla podniesienia efektywności wsparcia 

EFS. 
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 Dwa raporty oceniające działania informacyjno-promocyjne: Ocena wpływu 

działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania 

RPOWP 2014-2020 [8033] – celem głównym badania była ocena działań 

informacyjno-promocyjnych, wspierających funkcjonowanie systemu realizacji 

RPOWP 2014-2020 oraz Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz 

działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i 

promocyjnych na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 [8038] - głównym celem badania 

była ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (SK) 

oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji 

zaangażowanych w jej realizację. W obu raportach zauważono potrzebę 

szerszego wykorzystywania mediów społecznościowych oraz zróżnicowania 

szkoleń, komunikatów i informacji w zależności od posiadanego 

doświadczenia wnioskodawców w aplikowaniu o środki. Podkreślono także 

potrzebę upraszczania języka komunikatów. 

 Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

[8046] - celem badania była ocena przyjętych kryteriów wyboru projektów oraz 

systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej  

i najbardziej efektywnej realizacji RPO WZ 2014-2020. Raport zawiera wiele 

wniosków i rekomendacji kluczowych i operacyjnych. Autorzy zidentyfikowali 

również kilka rekomendacji horyzontalnych, które mogą mieć zastosowanie 

również w innych PO. 

 Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego post 2020 [8048] - celem  ewaluacji  była  

identyfikacja  potrzeb  beneficjentów  (wspólnoty  Mazowsza)  i  adekwatna  

analiza porównawcza  celów  strategicznych  Unii  Europejskiej  w  kontekście  

programowania  nowej  perspektywy finansowej RPO WM dla regionu po 

2020 roku. W odpowiedzi na wnioski z badania, autorzy raportu wskazali 

wprost rodzaje projektów, które należałoby wspierać w kolejnej perspektywie 

unijnej. Wybór rodzaju wsparcia został poparty uszczegółowionymi 

rekomendacjami zatem należy ocenić, iż są to przydatne produkty z badania, 

które mogą przyczynić się do prawidłowego zaplanowania wsparcia na nową 

perspektywę finansową. 

 Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju 

terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 [8049] - celem badania była weryfikacja 

zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju 

terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności 
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dotychczasowej realizacji przyjętych założeń. Ewaluacji zostały poddane 

wybrane instrumenty terytorialne: instrument ZIT i mechanizm RIT. Raport 

zawiera rekomendacje operacyjne i strategiczne. Autorzy raportu przygotowali 

rekomendacje zarówno na obecną jak i przyszła perspektywę finansową,  

a także określili rodzaj instrumentu terytorialnego, którego dotyczą.  

 Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 [8050] - celem  była  z  jednej  

strony  identyfikacja potencjalnych  dysfunkcjonalności  w  tym  systemie,   

z drugiej  zaś  strony  wypracowanie  rozwiązań, które  wprowadzone  do  

wspomnianego  systemu  przyczynią  się  do  poprawy  jego  efektywności   

i skuteczności. Poza rekomendacjami autorzy raportu przygotowali 

syntetyczne podsumowanie odpowiedzi na pytania badawcze. Wskazano 

zarówno elementy wpływające pozytywnie na system realizacji programu,  

jak i na bariery oraz trudności, a także zaproponowano sposób ich 

wyeliminowania. Rekomendacje w większości mają charakter operacyjny, co 

po ich wdrożeniu powinno zwiększyć skuteczność i efektywność procesów 

zachodzących w systemie. 

Oceniane raporty charakteryzują się kompleksowym podejściem oraz odpowiednim 

zestawem metod i technik badawczych – tj. adekwatnym, względem celów badań  

i pytań badawczych. Zdecydowana większość rekomendacji i wniosków kluczowych 

jest przedstawiana przez autorów raportów w tabeli wniosków i rekomendacji, 

natomiast w treści raportów odnaleźć można dodatkowo szereg zaleceń i wniosków 

pośrednich. Podział ten, podobnie jak w raportach analizowanych w poprzednich 

latach, wydaje się korzystny, ponieważ umożliwia uwypuklenie najistotniejszych 

kwestii, które mogą być obiektem zainteresowania decydentów. Szeroki zakres 

wniosków i rekomendacji przedstawionych w raportach i ich wzajemne uzupełnianie 

się można uznać za użyteczne. Wniosek ten dotyczy zarówno raportów nowych, 

 jak i uwzględnionych już w poprzednich raportach cząstkowych z niniejszego 

badania. 

Nie wszystkie regiony zdecydowały się na zrealizowanie osobnej ewaluacji dot. 

podejmowanych działań informacyjnych i promocyjnych, często obszar ten jest 

podejmowany przy okazji innych tematów, jako wątek dodatkowy. W związku z tym 

nie dla wszystkich programów można zidentyfikować rzeczywiste efekty działań 

komunikacyjnych i ich rzeczywistych efektów, np. dzięki analizie skuteczności 

docierania informacji do odbiorców oraz skutków jakie wywołują. Analiza tych 

obszarów mogłaby mieć znaczenie w przypadku konkursów cieszących się małą 

popularnością aplikacyjną wnioskodawców. Analiza znajomości funduszy 

europejskich i nastawienia mieszkańców, tj. potencjalnych uczestników projektów, 

mogłaby być także podpowiedzią, jakie środki podjąć w przypadku projektów,  

w których identyfikuje się problemy z rekrutacją uczestników projektów. 

Wyczerpująco przeanalizowanym obszarem w ramach EFS była ocena kryteriów 

wyboru projektów. Wnioski i rekomendacje w ramach tego obszaru zwykle 
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przedstawiają szczegółowe zalecenia, nawet do konkretnych kryteriów – wydaje się 

zatem, iż wyniki badań są wysoce przydatne dla IZ poszczególnych PO. 

4.8.3 Weryfikacja teorii zmiany 

W zakresie zarządzania i wdrażania zidentyfikowano dwie teorie zmiany: 1) wsparcia 

procesów sprawnego zarządzania i wdrażania EFS oraz 2) wymiany informacji, 

promocji, monitoringu i ewaluacji są nadal aktualne. Ewaluacja potwierdza w 

szczególności skuteczność kryteriów wyboru projektów i działań informacyjno-

promocyjnych.  

Sprawne wdrażanie i zarządzanie EFS 

Interwencja dotyczy wzrostu jakości procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania 

i kontroli. System wdrażania jest realizowany poprzez trzy typy interwencji: wsparcie 

kadrowe, szkoleniowe i techniczne. 

Zarówno analizowane raporty ewaluacyjne jak i raporty dotyczące potencjału 

administracyjnego instytucji44 opracowywane na podstawie ankiet wypełnianych 

przez instytucje zaangażowane we wdrażanie programów wskazują na ciągły wzrost 

liczby pracowników zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie programów, w tym 

EFS, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków Pomocy Technicznej. 

Rysunek 7. Zatrudnienie w systemie realizacji UP 2014-2020 

 
Źródło: Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego służącego realizacji Umowy Partnerstwa 

w zakresie polityki spójności, cykliczne raporty opracowywane przez Departament Koordynacji 

Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

                                                           
 

44
 Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie 

polityki spójności, cykliczny raport opracowywany przez Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii 
Europejskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 
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Nie uniknięto jednak fluktuacji kadr [7028, 8050], której obniżenie zgodnie z logiką 

interwencji powinno przyczynić się do wzrostu wiedzy i umiejętności pracowników. 

Pomimo tego należy podkreślić, że z przeanalizowanych raportów wynika, że 

przeprowadzone szkolenia i inne formy podnoszenia wiedzy i umiejętności 

pracowników przyczyniły się do wzrostu ich kompetencji. 

Rysunek 8. Fluktuacja kadr w systemie realizacji UP 2014-2020 

 
Źródło: Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego służącego realizacji Umowy Partnerstwa 

w zakresie polityki spójności, cykliczne raporty opracowywane przez Departament Koordynacji 

Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Na rotację kadr wpływa przede wszystkim niezadowolenie z wynagrodzenia [365, 

7028, 8050]. Wnioski z analizowanych badań wskazują na potrzebę zwiększenia 

środków na wynagrodzenia pracowników [8050] lub w przypadku braku takiej 

możliwości, stosowanie pozapłacowych systemów motywacyjnych [7028]. Jednym z 

takich elementów są szkolenia dla pracowników. Zaplanowana polityka szkoleniowa 

przewidywała możliwość skorzystania ze szkoleń przydatnych z punktu widzenia 

systemu realizacji – przede wszystkim dotyczących funduszy UE, kwestii 

horyzontalnych, finansów i księgowości, organizacji i zarządzania. Pracownicy byli 

kierowani także na szkolenia informatyczne oraz kursy języków obcych.  

Wzrost liczby pracowników oraz konieczność modernizacji i dostosowania systemów 

informatycznych wpływał na ponoszenie wydatków technicznych związanych z 

wynajmem pomieszczeń, zakupem sprzętu i wyposażenia. 

Informacja, promocja i ewaluacja 

Działania informacyjno-promocyjne miały doprowadzić do wzrostu świadomości 

ogółu mieszkańców nt. EFS, wzrostu efektywności wykorzystania środków PO KL  

i PO WER oraz wzrostu efektywności i skuteczności procesu zarządzania  

i wdrażania funduszy. Na podstawie wniosków z raportów poddanych analizie,  

w których zakres wchodziła ocena działań informacyjno-promocyjnych można 

przyznać, że cel został osiągnięty. Przeprowadzone działania informacyjno-

promocyjne przyczyniły się do zwiększenia świadomości ogółu mieszkańców kraju  
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i poszczególnych regionów do wzrostu wiedzy na temat FE. W przypadku instytucji, 

które przeprowadziły szczegółowe badania ewaluacyjne dot. trafności, skuteczności  

i efektywności działań komunikacyjnych zidentyfikowano obszary, które warto 

usprawnić. Z przeanalizowanych badań wynika, że dla sprawnego wdrażania 

systemu realizacji istotna jest prawidłowa komunikacja między instytucjami 

zaangażowanymi w jego wykonanie.   

4.8.4 Trafność, zakres i komplementarność wsparcia 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?  

 W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z 

ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak można im 

przeciwdziałać? 

 Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?  

 Na ile wsparcie z EFS w zakresie PO WER oraz RPO 2014-2020 jest spójne 

(działania na poziomie krajowym i regionalnym są komplementarne)? 

Dostępne ewaluacje w ramach dziedziny zarządzania i wdrażania dotyczą przede 

wszystkim następujących obszarów: komunikacja i działania informacyjno-

promocyjne, system realizacji RPO, w tym kryteria i system wyboru projektów oraz 

wdrażanie projektów zintegrowanych.  

Zapewnienie niezbędnych zasobów do zarządzania i wdrażania Programów 

Działania składające się na system realizacji Programów finansowane są z Pomocy 

Technicznej. Z jej środków finansowana jest m.in. część etatów, sprzęt niezbędny do 

pracy, szkolenia, kursy i inne wydatki związane z obsługą programu operacyjnego,  

w tym także utrzymywany jest system informatyczny. W opiniach przedstawicieli 

instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO tego typu wsparcie jest niezbędne do 

sprawnego zarządzania programem [8048]. W celu zapewnienia odpowiedniej kadry 

pod względem kwalifikacji (szkolenia, kursy) oraz liczby pracowników potrzebnych do 

sprawnej obsługi PO (zapobieganie fluktuacji kadry) konieczne jest dalsze 

finansowanie tych elementów ze środków PT [8048]. Autorzy raportu zwracają 

szczególną uwagę na konieczność podnoszenia wiedzy w zakresie instrumentów 

zwrotnych, rewitalizacji i ochrony zdrowia oraz podnoszenie kwalifikacji personelu 

księgowego (ze względu na przepisy o udzielaniu pomocy publicznej) i umiejętności 

językowych pracowników. Kładą również nacisk na informatyzację działań 

związanych z wdrażaniem Programów, a co za tym idzie, podnoszenie umiejętności 

informatycznych pracowników oraz finansowanie zaplecza niezbędnego do 

utrzymania systemów informatycznych służących wdrażaniu interwencji [8048]. 

Ewaluatorzy podkreślają także potrzebę wypracowania skutecznego modelu 

komunikacji między IZ RPO a Jednostką Centralną – Ministerstwem. Wyniki raportów 
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wskazują na niewystarczająco skuteczną komunikację między niektórymi 

jednostkami regionalnymi a JC. Adekwatność potencjału administracyjnego instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie RPO do przyjętego rozplanowania naborów została 

oceniona pozytywnie [8046]. 

Kryteria i system wyboru projektów 

W ramach analizowanych raportów kryteria wyboru projektów oceniane były 

najczęściej pozytywnie: jako obiektywne i jednoznaczne (jasne i zrozumiałe). 

Instytucje centralne i regionalne dobrze zaplanowały system wyboru projektów oraz 

katalog kryteriów w zakresie EFS. Ewaluatorzy ocenili, że w ramach systemu wyboru 

projektów zaplanowano rozwiązania zapewniające transparentność systemu wyboru 

projektów [8046]. Jako czynniki przyczyniające się do prawidłowego sformułowania 

kryteriów podawano wieloetapowość i wielowymiarowość działań na każdym etapie 

formułowania kryteriów (opracowywania, konsultacji, zatwierdzania). 

W wyniku analizy organizacji procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oceniono 

go jako prawidłowo uregulowany w przypadku EFRR, jak i EFS. Wyszczególniono 

rozwiązania pozytywnie wpływające na czas oceny takie jak: zastosowanie 

komunikacji elektronicznej; dopuszczanie zmiany składu KOP; dopuszczenie oceny 

w trybie niestacjonarnym; możliwość oceny projektów przy pomocy systemu 

teleinformatycznego; wykorzystanie rozwiązań zgodnych z zasadą „dwóch par oczu”; 

prowadzenie wzajemnej konsultacji członków KOP przed przeprowadzeniem 

rozstrzygającej oceny; brak kontynuacji oceny projektu, jeżeli nie zostały spełnione 

kryteria poprzedzającego etapu [8046].  

Narzędzia wykorzystywane do zapewnienia bezstronności oceniono pozytywnie jako 

potencjalnie skuteczne. Nie zidentyfikowano problemów związanych  

z dyskryminacją.  

W ocenie ewaluatorów wdrażane podejścia zintegrowanego programu w 

województwie mazowieckim w perspektywie 2014-2020 pozwoliło na wybór 

projektów oddziałujących na sytuację społeczno-gospodarczą regionu szczególnie w 

ramach projektów ZIT [8049].  

Beneficjenci projektów realizowanych w ramach ZIT pozytywnie oceniali 

rozplanowanie harmonogramów naborów – nie nakładały się na siebie [8049]. 

Rozplanowanie naborów wniosków w ramach RPO WZ 2014-2020 oceniono jako 

relatywnie równomierne. Kumulacja naborów w II kwartale 2017 roku w przypadku 

RPO WZ 2014-2020 została oceniona pozytywnie, ponieważ dążono do  

zapewnienia realizacji celów śródokresowych Programu [8046]. 

Procedura naboru ekspertów zajmujących się oceną wniosków w ramach RPO WZ 

2014-2020 i sposób jej zaprojektowania oraz zestaw warunków i kryteriów naboru 

oceniono jako adekwatny [8046]. 

Nie zidentyfikowano problemów w zakresie spełniania zasad horyzontalnych [8046]. 

Problem ten nie był zgłaszany także w raportach analizowanych w poprzednich 
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latach. Wydaje się zatem, iż obszar ten został właściwie zaplanowany i jest 

skutecznie realizowany. Nie stwierdzono także brakujących kryteriów. 

Komunikacja i działania informacyjno-promocyjne 

Proces planowania i zarządzania działaniami informacyjno-promocyjnymi zarówno  

w ramach PO KL jak i PO WER został oceniony wysoko. Zachowana jest też 

spójność między dokumentami wyższego i niższego rzędu [8033]. Od czasu 

realizacji PO KL do chwili obecnej zwracana jest uwaga na jakość komunikatów. 

Większość wnioskodawców, którzy wzięli udział w analizowanych badaniach oceniła 

zrozumiałość i jasność komunikatów pozytywnie. 

Wskazywano na potrzebę lepszej segmentacji grup docelowych [8033] oraz 

dostosowanie środków przekazu do potrzeb i preferencji grup docelowych [8038], ale 

też rozróżnienie komunikatów w zależności od potrzeb grup docelowych – 

wnioskodawców, którzy nie posiadają doświadczenia w składaniu wniosków,  

i beneficjentów, którzy posiadają takie doświadczenie [8033]. Zachęcano także do 

stosowania nowych form przekazu, np. audiobook, animatik czy interaktywne wideo 

oraz nawiązywania współpracy z liderami opinii i influenserami [8038], a także 

zwiększenie aktywności w mediach społecznościowych [8033, 8038]. Zauważono 

potrzebę wzmocnienia działań informacyjno-promocyjnych w zakresie realizacji 

projektów w ramach ZIT i RIT [8049] oraz instrumentów finansowych [8033]. 

Ważnym elementem działań informacyjno-promocyjnych, na jaki zaleca się zwrócić 

uwagę w kolejnych latach, jest przedstawienie efektów projektów, przykładów 

realizacji ciekawych przedsięwzięć jako inspiracji dla beneficjentów oraz 

potwierdzenia skuteczności wsparcia ze środków unijnych [8038]. 

Na etapie wdrażania PO KL zalecano zwiększenie liczby spotkań bezpośrednich 

[27]. Mimo raczej pozytywnych ocen spotkań informacyjnych i szkoleń dla 

beneficjentów pod względem ich użyteczności, adekwatności w stosunku do potrzeb 

i spełnienia oczekiwań uczestników [8033, 8038], wskazano na zmniejszającą się 

liczbę uczestników. Sami przedstawiciele grup docelowych tłumaczą to brakiem 

czasu na uczestnictwo w tego typu spotkaniach [8033]. Ważnym czynnikiem 

mającym wpływ na odbiór szkoleń jest dobór prowadzących i szkoleniowców – 

według wniosków z raportów powinno się kłaść duży nacisk na dobór 

wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, dysponującej nie tylko wiedzą, dzięki której 

odpowiedzą na pytania uczestników, ale także posiadającej umiejętności miękkie 

[8033, 8038]. 

Ocena działalności PIFE nie jest wystarczająco wysoka. Beneficjenci zgłaszali 

niezadowolenie z informacji uzyskiwanych w PIFE – z jednej strony funkcjonowanie 

takich miejsc zostało uznana za zaletę, jednak z drugiej nie zawsze uzyskana pomoc 

okazywała się wystarczająca [8033]. Szczególnie problematyczna jest możliwość 

różnej interpretacji wymogów czy kryteriów przez osoby z PIFE i członków KOP, co 

dla beneficjentów może skończyć się odrzuceniem projektu. Z tego względu 
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przejęcie ciężaru udzielania informacji beneficjentom przeszło na IOK, co okazało się 

dodatkowym obciążeniem dla tych instytucji. Ponadto niebezpieczeństwem jest  

w tym wypadku konflikt interesów IOK jako organizatora konkursów, a jednocześnie 

podmiotu udzielającego beneficjentom porad. 

W zakresie dostępu do informacji stwierdzono, że wnioskodawcy i uczestnicy mają 

dostęp do wielu informacji. Czasem jednak można zauważyć przeładowanie 

serwisów ilością informacji, co może prowadzić do wrażenia chaosu informacyjnego 

lub problemu w dotarciu do potrzebnych informacji [8033]. Zwracano także uwagę  

na konieczność uproszczenia języka [8033, 8038], jednak należy mieć na uwadze, 

że tematyka funduszy unijnych wymaga stosowania pewnych specjalistycznych 

zwrotów. 

Wdrażanie projektów zintegrowanych 

Ewaluatorzy zwracali uwagę na istotność instrumentów terytorialnych i zalety 

pozostawienia kwestii ich realizacji w rękach IZ RPO, zamiast przenoszenia tej 

kompetencji na poziom centralny [8048]. Oceniono, że projekty RIT charakteryzują 

się porównywalną skalą efektów z projektami realizowanymi poza podejściem 

zintegrowanym, jednak realizacja projektów RIT zwiększa skłonność beneficjentów 

do zawiązywania partnerstw – w tym partnerstw międzysektorowych [8049]. 

Podział zadań pomiędzy instytucje systemu wdrażania ZIT i RIT w województwie 

mazowieckim oceniono wysoko, dzięki oparciu na wysokim potencjale  

i doświadczeniu pochodzącym z wdrażania perspektywy 2007-2013 oraz wsparciu 

nowej IP w realizacji części zadań. Autorzy raportu nie zidentyfikowali istotnych 

barier wpływających na wdrażanie instrumentów ZIT i RIT wynikających ze sposobu 

organizacji pracy instytucji pośredniczących [8049]. 

Inne aspekty zarządzania i wdrażania 

Ocenie poddano skuteczność działania systemu wyłaniania inkubatorów oraz 

wspierania innowacji społecznych oraz skuteczność i użyteczność ram działania 

inkubatorów i możliwości ich upowszechniania w całym kraju (również po 

zakończeniu dofinansowania). Ewaluatorzy ocenili, iż konkurs na mikroinnowacje jest 

trudny zarówno dla inkubatorów, jak i dla Ministerstwa, co wynika m.in. z problemów 

w komunikacji między stronami, błędnej interpretacji zapisów i rozbieżnych 

oczekiwań. W raporcie [8005] oceniono, że obszary tematyczne określone w 

konkursie odpowiadają na najważniejsze potrzeby zdiagnozowane przez inkubatory 

 i grantobiorców. Pozytywnie oceniono także zaplanowany model inkubacji, jednak 

ze względu na bardzo dużą różnorodność innowatorów (doświadczenie, 

umiejętności, potrzeby) wsparcie zaplanowane we wniosku konkursowym 

niejednokrotnie nie odpowiadało późniejszym faktycznych odbiorcom, co rodziło 

często konieczność przesunięcia kosztów. Jako obciążający oceniono system 

sprawozdawczości niektórych inkubatorów i działania administracyjne obejmujące 

m.in. zbieranie danych uczestników. Zaplanowane w konkursie etapy wdrażania 

innowacji oceniono jako zasadne, jednak zauważono problem polegający na tym, że 
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dotyczą wyłącznie poszczególnych innowacji, a nie działania całego inkubatora.  

Autorzy raportu przedstawili szczegółowe propozycje rozwiązań zidentyfikowanych 

problemów w formie rekomendacji i zaleceń. Wdrożenie wszystkich rekomendacji 

jest uzależnione od terminów zaplanowania i rozpoczęcia następnych konkursów. 

Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO 

Pomoc techniczna zarówno na poziomie PO WER, jak i RPO (EFS) stanowi 

wyodrębnioną oś priorytetową. Logika postępowania zarówno na poziomie 

regionalnym, jak i centralnym jest bardzo zbliżona i stanowi odwzorowanie działań 

planowanych w PO WER. Poszczególne województwa ze względu na inne potrzeby 

kładą czasem większy nacisk na jakiś element, np. działania informacyjno-

promocyjne. W Raporcie cząstkowym z roku 201845 stwierdzono, że w zakresie 

zarządzania i wdrażania komplementarność występuje – wniosek pozostał aktualny. 

4.8.5 Bariery dla interwencji  

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można 

je zniwelować? 

Analizując obszar zarządzania i wdrażania Programów, można zidentyfikować 

przykłady barier (odnoszących się do różnych etapów „życia Programu” oraz 

obejmujących zarówno perspektywę instytucjonalną, jak i perspektywę odbiorców 

wsparcia) mających wpływ na interwencje finansowane z EFS. Należą do nich takie 

elementy jak: 

 Problemy skumulowania naborów. Opóźnienie na początkowym etapie 

ogłaszania naborów powodują ich kumulację, a w rezultacie obciążenia dla 

instytucji na etapie oceny, ale też realizacji projektów. Zmniejszenie tego 

problemu można byłoby osiągnąć poprzez planowanie długoterminowych 

harmonogramów naborów, 

 Czynniki mogące mieć negatywny wpływ na sprawność oceny: 

centralizacja procesu decyzyjnego w wybranych elementach procedury 

oceny; procedura losowego rozdzielania projektów pomiędzy osoby 

oceniające przy wykorzystaniu kopert i papierowych losów; zmiana 

organizacji KOP na etapie oceny strategicznej; występowanie ograniczeń 

dla trafnego oszacowania liczby członków KOP [8046], 

                                                           
 

45
 Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – RAPORT CZĄSTKOWY 

2018, EVALU Sp. z o.o., Warszawa 2018. 
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 Problemy wnioskodawców na etapie aplikowania o środki: zbyt niskie 

limity znaków, brak załączników doprecyzowujących zapisy wniosku. 

Wnioskodawcy nie zawsze są też świadomi czy w ramach realizowanego 

przez nich projektu występowała pomoc de minimis lub jaka była jej 

wysokość – informacja ta jest potrzebna przy aplikowaniu o kolejne środki. 

Karty ocen będące przedmiotem oceny wnioskodawców zostały ocenione 

nieco lepiej przez aplikujących o środki EFRR niż EFS [8046]. Wskazane 

byłoby kontynuowanie przygotowywania przewodników/ informacji „krok po 

kroku” omawiających aplikowanie o środki, 

 Zauważono niejednolity sposób weryfikowania komplementarności  

w różnych obszarach wsparcia [8046]. Na problem ten zwracano także 

uwagę w raportach dotyczących kryteriów oceny analizowanych  

w ubiegłorocznym raporcie cząstkowym. Wskazane byłoby zatem dbanie  

o zapewnienie jasnej interpretacji pojęcia komplementarności, 

 W raportach nadal wybrzmiewa potrzeba upraszczania języka 

komunikatów przekazywanych w przekazach informacyjno-promocyjnych 

[8033]. Na problem ten wskazywano również w raportach z poprzednich 

lat. Zauważa się działania różnych IZ i IP mające na celu jak największe 

uproszczenie komunikatów skierowanych do różnych grup docelowych, 

bez straty z punktu widzenia sensu przekazywanych treści. Należy 

wspomnieć również o podpisanej 3 października 2018 r. deklaracji na 

rzecz prostej komunikacji – pod dokumentem podpis złożyli 

przedstawiciele ministerstw i kilku innych kluczowych instytucji46, 

pozostawiając listę uczestników deklaracji jako otwartą. Upraszczanie 

języka jest procesem, który nadal trwa, instytucje zaangażowane  

we wdrażanie starają się zapewnić jak największą zrozumiałość 

komunikatów, jednak specjalistyczny język FE powoduje, że nie zawsze 

jest to możliwe, 

 Problem niewystarczającego potencjału kadrowego w zakresie 

informacji i promocji w momentach największego obciążenia zadaniami 

[8033]. Ogólnie potencjał kadrowy oceniany jest w raportach jako 

niewystarczający. W systemie realizacji Programów występują 

newralgiczne momenty, związane głównie z procesem oceny wniosków 

oraz niektórymi momentami w czasie realizacji projektów, kiedy wskazuje 

się na duże obciążenie pracowników. Częściowym rozwiązaniem 

problemów jest oddelegowywanie pracowników z innych wydziałów  

do pomocy, 
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 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-

1/deklaracja-na-rzecz-upraszczania-jezyka/ 
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 Badani wnioskodawcy wskazywali także na pewne wady szkoleń, m.in. 

zbyt późne organizowanie szkoleń w stosunku do terminów naborów, 

nieodpowiednią kadrę trenerską, niepraktyczność przekazywanych 

informacji [8033]. Należy dbać o zatrudnianie ekspertów z dużym 

doświadczeniem przy przeprowadzaniu szkoleń. Biorąc pod uwagę 

wcześniejsze zalecenie o długoterminowym ogłaszaniu harmonogramów 

konkursów można byłoby zaplanować z odpowiednio dużym 

wyprzedzeniem szkolenia w zakresie danego naboru, 

 Problemy we wdrażaniu Programu związane ze zmianami prawnymi. 

Częste zmiany prawne i liczne wytyczne wpływają na coraz większe 

skomplikowanie Programu. Rodzi to obciążenia dla Instytucji wdrażających 

Programy poprzez konieczność dopasowania dokumentów oraz dla 

wnioskodawców i beneficjentów, którzy muszą orientować się w zmianach 

i nadążać za nimi [8050].  

4.8.6 Efekty interwencji 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W 

jakim zakresie? W których grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy 

rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do 

kryteriów ewaluacji)?  

 Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach 

publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, 

adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój 

administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia 

bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych 

(stymulowania reform, budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, 

a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do poszczególnych polityk)? 

 Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty 

– np. efekt skali, synergii, substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – 

to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty 

planowanych interwencji w poszczególnych obszarach? 

Poniżej omówiono główne kategorie efektów, jakie zidentyfikowano w analizowanych 

raportach oraz innych źródłach informacji. 



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

166 | S t r o n a  

 

Zasoby systemu realizacji i polityka szkoleniowa 

Dane na temat zaplecza kadrowego dostępne są w sprawozdaniach dotyczących 

potencjału administracyjnego47. Do obsługi wszystkich RPO przeznaczonych zostało 

7862 etatów (8527 pracowników), a do samego PO WER 941 etatów (1788 

pracowników). Największe zasoby kadrowe, tak jak w roku ubiegłym, odnotowano  

w województwie śląskim - 799 etatów (842 osoby). Najmniejszą ilość etatów, tak 

samo jak w poprzednim roku, angażowano w województwie lubuskim – 293 etaty 

(264 osoby). 

Wszystkie instytucje zaangażowane w realizację Umowy Partnerstwa zgłaszały 

zapotrzebowanie kadrowe na 601 etatów, czyli o ponad 100 więcej niż w roku 

poprzednim. Największe potrzeby w tym zakresie były wśród Instytucji 

Zarządzających (nie jest znana liczba etatów przypadających na obsługę EFS). 

Poziom rotacji kadr wzrósł w porównaniu z poprzednim półroczem i wyniósł 5,3%48. 

Ewaluatorzy ocenili, iż w RPO WM brakuje rozwiniętych systemów pozapłacowej 

motywacji pracowników w oparciu o obowiązujący system wartości – jedynie w WUP 

kwestia ta wydała się być lepiej zaplanowana [8050]. Może to wpływać na wysoki 

wskaźnik rotacji kadr. Dane sprawozdawcze49 wskazują, że w przypadku RPO 

średnie wynagrodzenie (liczone wraz z kadrą kierowniczą) wynosi 4933 zł,  

a w przypadku PO WER 5367 zł. Z kolei wynagrodzenia bez kadry kierowniczej 

wynoszą odpowiednio: w przypadku RPO 4276 zł, w przypadku PO WER 4823 zł. 

Warto podkreślić, że podobnie jak w roku ubiegłym, spośród wszystkich KPO, 

najniższe wynagrodzenia mają osoby odpowiadające właśnie za PO WER. 

Jak wynika z raportu, szkolenia realizowane w ramach RPO WM tylko częściowo 

zaspokajają zapotrzebowanie pracowników. Dane sprawozdawcze natomiast 

pokazują, że lepiej pod kątem szkoleń wypada PO WER – 62% pracowników, którzy 

odbyli przynajmniej jedno szkolenie, niż RPO – 54%50. Mając to na uwadze, wydaje 

się iż warto skierować dodatkowe środki na wzrost płac, nagrody i premie (najlepiej 

powiązane z efektami w pracy), co podwyższyłoby motywację pracowników  

i zmniejszyło ryzyko zwolnień oraz przyciągnęło większą liczbę specjalistów  

z zewnątrz. Jak wynika z badań ewaluacyjnych, pracownicy wskazują na 

konieczność dostosowania terminów szkoleń do bieżących obciążeń, aby nie 

powodować sytuacji, gdy są wysyłani na szkolenia w momentach dużych obciążeń. 

                                                           
 

47
 Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie 

polityki spójności, Warszawa, listopad 2018 (stan na 30 czerwca 2018 r.). 
48

 W raporcie obliczono liczbę osób, które zaprzestały pracy w instytucjach w okresie od 31 grudnia 2017 r. do 30 
czerwca 2018 r. 
49

 Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie 
polityki spójności, Warszawa, listopad 2018 (stan na 30 czerwca 2018 r.). 
50

 Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie 
polityki spójności, Warszawa, listopad 2018 (stan na 30 czerwca 2018 r.). 
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Rozpoznawalność Funduszy Europejskich 

Zastosowane narzędzia i kanały komunikacji są skuteczne, na co wskazuje wysoka 

rozpoznawalność Funduszy Europejskich przez mieszkańców, przedsiębiorców  

i uczestników projektów.  

Najczęściej źródłem informacji o FE wśród mieszkańców i przedsiębiorców były: 

telewizja, Internet, prasa oraz radio. Wśród uczestników projektów dominującym 

źródłem informacji były media społecznościowe i telewizja. W grupie badanych 

beneficjentów najczęściej wskazanym źródłem informacji o Funduszach Europejskich 

był Internet, spotkania, konferencje, szkolenia, informacje uzyskiwane w urzędzie lub 

w innej instytucji oraz w punktach informacyjnych przy instytucjach. Najczęściej 

wskazywanym przez uczestników projektów źródłem informacji o projekcie byli 

znajomi i rodzina [8038].  

Różnorodność kanałów komunikacji i bogata zawartość serwisów poświęconych 

funduszom europejskim wpływa na zmniejszenie skali uczestnictwa w spotkaniach 

informacyjnych i szkoleniach [8033]. 

Efekty ZIT 

Ważnym aspektem podejścia zintegrowanego było uzyskanie efektu oddziaływania 

inwestycji na pobudzanie potencjału endogennego subobszaru, czyli jednostek 

administracyjnych wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego. Wsparcie 

podejścia zintegrowanego perspektywy 2014-2020 koncentruje się na poprawie 

jakości istotnych lokalizacji jako miejsca zamieszkania oraz na zwiększeniu 

możliwości mobilności mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych 

rynków pracy. Autorzy analizowanego raportu ocenili, że bilans korzyści dla 

wszystkich partnerów podejścia zintegrowanego w ujęciu subregionalnym jest 

zrównoważony (wszyscy partnerzy osiągnęli znaczące korzyści), a oddziaływanie 

realizowanych interwencji zapewni korzyści nie tylko w skali całego obszaru 

funkcjonalnego i regionu, ale również w skali lokalnej więcej niż jednego czy dwóch 

ośrodków rozwoju [8049]. Można zatem przyjąć, że funkcja zaprojektowanego 

mechanizmu ZIT w województwie mazowieckim została trafnie zrealizowana. 

4.8.7 Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 

2020 oraz SOR 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk 

publicznych? 

 Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 

2020? W jaki sposób? 
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Wszystkie interwencje zostały zaplanowane w sposób spójny z kierunkiem polityk 

publicznych, uwzględniają także spełnianie zasad horyzontalnych, przede wszystkim 

równość szans i niedyskryminację oraz równość szans kobiet i mężczyzn. W ramach 

pomocy technicznej finansowane jest zaplecze techniczne niezbędne do wdrażania 

Programów oraz działania mające na celu doskonalenie procesu wdrażania i bardziej 

skuteczne oraz efektywne (z punktu widzenia osiągania celów Strategii oraz 

kierunków polityk publicznych) realizowanie poszczególnych interwencji.  

Ewaluatorzy podtrzymują, iż działania prowadzone w ramach pomocy technicznej są 

spójne i wpisują się w Strategię Komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020 

oraz w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Działania 

informacyjno-promocyjne wpisują się w założenia i cele Planu Komunikacji, który  

z kolei odpowiada na zapisy Strategii Komunikacji Polityki Spójności. Można więc 

założyć, że efekty prowadzonych działań komunikacyjnych realizują cele 

zaplanowane w Strategii.  

Realizowane działania informacyjno-promocyjne wpisywały się w założenia i cele 

Planu Komunikacji, który z kolei odpowiadał na zapisy Strategii Komunikacji FE. 

Można więc założyć, że efekty prowadzonych działań komunikacyjnych realizowały 

efekty zaplanowane w Strategii. 

4.8.8 Wnioski i rekomendacje 

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z 

badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):  

 Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w 

ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego 

realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS? 

 W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych 

województw mają znaczenie dla osiąganych efektów wsparcia i warunków 

realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i 

rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw? 

Przedstawione wyniki wskazują na niewystarczającą liczbę osób zaangażowanych  

we wdrażanie i zarządzanie Programami. Do tego dochodzą problemy związane  

z niedostatecznym motywowaniem (płacowym i pozapłacowym) pracowników – 

warto przypomnieć, że spośród wszystkich KPO, to pracownicy zajmujący się PO 

WER otrzymują średnio najniższe wynagrodzenia. Niesatysfakcjonujący sposób 

motywowania bezpośrednio przekładać się może na braki kadrowe  

w poszczególnych instytucjach. A pośrednio może też wpływać na jakość nowych 

kadr – specjaliści mogą niechętnie aplikować na stanowiska oferujące zbyt niskie 

względem ich oczekiwań wynagrodzenia.  

Prowadzone działania komunikacyjne oceniono wysoko pod względem użyteczności 

i skuteczności. Odnotowuje się wysoki poziom znajomości funduszy europejskich. 

Zasadne wydaje się dalsze prowadzenie działań promocyjnych wskazujących, w jaki 

sposób FE wpływają na życie codzienne statystycznego mieszkańca oraz jakie 
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korzyści przyniosły beneficjentom instytucjonalnym – pokazanie tzw. case study.  

W wynikach zwrócono także uwagę na potrzebę dalszego upraszczania języka 

stosowanych przekazów. Z uwagi na zmniejszający się udział wnioskodawców  

w szkoleniach sugeruje się przeniesienie części szkoleń do internetu w formie 

webinariów lub nagrań wideo. W przypadku szkoleń osobistych warto położyć nacisk 

na praktyczny charakter szkoleń i spotkań informacyjnych oraz jak najlepsze 

przygotowanie prowadzących. Należy również rozdzielić szkolenia na dwie główne 

grupy ich odbiorców, czyli wnioskodawców z doświadczeniem i tych bez 

doświadczenia – obie grupy wymagają bowiem różnych komunikatów. Ważnym 

kanałem informacji stały się media społecznościowe i podkreśla się wagę stosowania 

tego środka przekazu do informowania odbiorców wsparcia zarówno o szczegółach 

dotyczących aplikowania, jak i efektach zrealizowanych projektów. Odbiorcy 

komunikatów cenią sobie czas, dlatego warto inwestować w krótkie formy 

informacyjne, takie jak broszury, krótkie filmy wideo, spoty, infografiki umieszczone 

na głównych kanałach FE. 

W zakresie kryteriów wyboru projektów w RPO wnioski z badań różniły się nieco 

między województwami. W niektórych regionach stwierdzono występowanie 

zbędnych kryteriów, które generowały obciążenia wnioskodawców, a często nie 

miały bezpośredniego wpływu na jakość interwencji. Konieczność zastosowania 

takich a nie innych zapisów może wynikać ze zobowiązań względem decyzji 

centralnych, które nie mają dostatecznego przełożenia na potrzeby poszczególnych 

regionów. Dlatego istotne wydaje się umożliwianie elastycznego dostosowania 

interwencji przez poszczególne regiony. 
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5 Wnioski na temat ewaluacji w Polsce (lata 2008-2015) 

Sposób prowadzenia analiz  

Niniejszy rozdział opracowany został na podstawie ocen jakości badań 

dokonywanych w ramach przeglądu systematycznego. Dokonano w nim porównania 

jakości badań realizowanych w latach 2008-2015, dotyczących wdrażania PO KL, 

czyli perspektywy finansowej 2007-2013, z badaniami realizowanymi w latach 2015-

2018 dotyczącymi perspektywy finansowej 2014-2020 współfinansowanej z EFS. 

Raporty objęte analizą 

Analizie poddano 345 raportów odnoszących się do perspektywy finansowej 2007-

2013 (badania zrealizowane w latach 2008-2015 w PO KL ), a także 91 raportów 

odnoszących się do perspektywy finansowej 2014-2020 (badania zrealizowane w 

latach 2015-2019 w RPO w części donoszącej się do EFS  i PO WER). 

Patrząc na liczbę raportów, które zaklasyfikowane zostały do poszczególnych 

dziedzin tematycznych, w przypadku perspektywy 2007-2013 wyraźnie widać 

dwie grupy. Do pierwszej z nich należą te dziedziny, w których zrealizowano po 

kilkanaście ewaluacji (np. dobre rządzenie, ochrona zdrowia), zaś do drugiej te, w 

których zrealizowano ponad sto badań (np. edukacja i kształcenie, rynek pracy i 

zatrudnienie). Jedną z głównych przyczyn takiego rozkładu raportów jest to, że 

badania w ramach dominujących dziedzin realizowane były zarówno na poziomie 

regionalnym, jak i centralnym, w pozostałych – niemal wyłącznie na centralnym. 

Wyraźnie pokazuje to dziedziny, w których materiał badawczy był najbardziej 

obszerny.  

Jeśli chodzi o perspektywę finansową 2014-2020 proporcje są bardziej 

wyrównane. Największą liczbę badań zrealizowano w odniesieniu do dziedziny 

wdrażanie i zarządzanie PO (47% raportów). Wynika to z etapu wdrażania 

interwencji EFS – w latach 2015-2018 większość badań ukierunkowana była na 

właściwe przygotowanie programów do wdrażania, dlatego w największym stopniu 

ewaluacje dotyczyły systemu zarządzania i wdrażania oraz systemu wyboru i oceny 

projektów. 
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Rysunek 9. Odsetek raportów z badań ewaluacyjnych odnoszących się do 
poszczególnych dziedzin   

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie matrycy oceny raportów ewaluacyjnych, jeden raport mógł 
zostać przypisany do więcej niż jednej dziedziny tematycznej. 

Ponad połowa analizowanych raportów z perspektywy 2007-2013 obejmowała 

jedną dziedzinę (52%). Do dwóch dziedzin odnosiło się odpowiednio 23%, trzech, 

6%, czterech 10% oraz do 5 i więcej dziedzin 8%. Najczęściej realizowano badania 

skoncentrowane na jednej lub dwóch dziedzinach. Zdecydowanie rzadziej 

realizowane były ewaluacje bardziej przekrojowe. Badanie skoncentrowane na 

jednej, dwóch powiązanych ze sobą dziedzinach pozwalały najczęściej na bardziej 

pogłębione analizy, natomiast badania obejmujące kilka dziedzin na bardziej 

przekrojowe potraktowanie badanych zagadnień.  

Wśród badań dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020 zdecydowana 

większość (77%) objęła jedną dziedzinę – i było to w większości przypadków 

wdrażanie i zarządzanie PO. Badania obejmujące 2 lub 3 dziedziny skupiały się 

przede wszystkim na działaniach z pogranicza edukacji i rynku pracy. Z kolei badania 

obejmujące 5 lub więcej dziedzin były bardzo zróżnicowane – były to zarówno 

badania przekrojowe, jak np. podsumowanie postępów RPO, jak też wąskie 

podmiotowo, ale szerokie pod względem tematycznym, np. ocena funkcjonowania 

Sektorowych Rad ds. Kompetencji.  
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Rysunek 10. Odsetek raportów z badań ewaluacyjnych obejmujących daną liczbę 
dziedzin 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie matrycy oceny raportów ewaluacyjnych, jeden raport mógł 
zostać przypisany do więcej niż jednej dziedziny tematycznej.  

Zarówno wśród badań dotyczących perspektywy finansowej 2007-2013, jak i 2014-

2020, dominują badania dotyczące interwencji lub tematyki skoncentrowanej na 

jednym województwie (w trzech przypadkach na 2 lub maksymalnie 3 

województwach); odpowiednio 70% i 65%. Są to badania w przeważającej 

większości zlecane przez instytucje regionalne – urzędy marszałkowskie lub 

wojewódzkie urzędy pracy. Z kolei zlecającymi badania obejmujące cały kraj są 

instytucje szczebla centralnego.  

Grupy objęte badaniem oraz zastosowane metody badawcze 

Znacznych trudności dostarczyło wyróżnienie i policzenie grup objętych 

badaniem. Wynikało to głównie z braku standardów w ich określaniu przez 

wykonawców. Ta sama grupa mogła być nazwana na wiele różnych sposobów np. 

jako osoby 50+, osoby starsze, uczestnicy projektów itd. Nie przestrzegano też 

zasady rozdzielności i dana osoba mogła być przyporządkowana do kilku grup. 

Uniemożliwiło to przedstawienie danych liczbowych, pokazujących rozkład częstości 

badania poszczególnych grup w ramach analizowanych raportów.  

Możliwe było jednak przeprowadzenie analiz o charakterze jakościowym. Analizy te 

pokazały, że (pomijając te trudności interpretacyjnie) do ewaluacji grupy dobierane 

były najczęściej właściwe. Wniosek ten dotyczy zarówno badań dotyczących 

perspektywy finansowej 2007-2013, jak i kolejnej, 2014-2020.  

Dobrane grupy odpowiadały dziedzinie i celowi badania. W przypadku badań 

dotyczących PO KL dostrzec silną pozycję swoistego „standardu minimum” 

obejmującego beneficjentów i uczestników projektów oraz osoby 

odpowiedzialne za zarządzanie działaniami lub poddziałaniami (czasem 

priorytetami). To właśnie oni – osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z 

projektami stanowiły bardzo często główne lub jedno z głównych źródeł informacji. 
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Poza oczywistymi korzyściami, niosło to też zagrożenie dla jakości i 

wiarygodności ewaluacji. Zdarzało się, że w ramach badania nie starano się 

uzyskać informacji od grup mogący różnić się perspektywami, a co za tym idzie i 

ocenami ewaluowanych zagadnień. Prezentowano więc czasem wyłącznie jedną 

perspektywę, co najczęściej wpływa niekorzystnie na jakość badań. Dlatego tak 

ważne jest, żeby poza (opisaną poniżej) triangulacją na poziomie technik i metod 

badawczych zwracać także uwagę na triangulację na poziomie badanych grup 

interesariuszy, szczególnie jeśli różnią się oczekiwaniami, potrzebami, czy konkurują 

o ograniczone zasoby.  

W przypadku perspektywy 2014-2020 nie stwierdzono takiego problemu. Ze 

względu na dominujący cel badań, tj. jak najlepsze przygotowanie programów do 

wdrażania oraz badanie zapotrzebowania na interwencję, najczęściej źródłami 

informacji byli przedstawiciele instytucji wdrażania systemu, a także wnioskodawcy – 

skuteczni i nieskuteczni. Zwraca też uwagę często występująca grupa, jaką są 

członkowie Komisji Oceniających Projekty oraz eksperci zewnętrzni. Poza 

jednostkowymi przypadkami, kiedy wnioskowanie oparto na zbyt wąskiej liczbie 

źródeł, dobór respondentów był właściwy, a zasada triangulacji na poziomie 

badanych grup interesariuszy była stosowana właściwie. Średnio w jednym badaniu 

wykorzystano 3,4 różne źródła informacji.  

Rysunek 11. Odsetek badań odnoszących się do perspektywy finansowej 2014-
2020, w których zastosowano poszczególne źródła informacji (typy respondentów) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie matrycy oceny raportów ewaluacyjnych, n=86 

Również dobór metod był adekwatny do celów i zakresu badań. Średnio w 

jednym badaniu zastosowano 5,3 metody zbierania danych. W niemal 

wszystkich badaniach stosowano analizę danych zastanych (98% badań). Wśród 

metod jakościowych dominowały bezpośrednie wywiady pogłębione (91%). Na 

dalszym miejscu znalazły się zogniskowane wywiady grupowe (46%) oraz wywiady 

telefoniczne ITI (37%). Wśród metod ilościowych po równo ułożyły się proporcje 

między CAWI i CATI (po 51%). Technikę CAWI wykorzystywano głównie do badania 
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wnioskodawców oraz samorządów. Technika jest skuteczna w przypadku takich 

grup, gdyż zazwyczaj dostępne są aktualne i kompletne bazy mailowe. Jest to też 

technika wygodna i efektywna ekonomicznie, gdyż pozwala respondentowi na 

wypełnienie ankiety w dowolnym momencie, przygotowanie potrzebnych 

dokumentów i informacji, a także na udział w ankiecie więcej niż jednej osoby, jeśli 

wiedza np. o projekcie jest rozproszona w danym podmiocie. Jest to też technika 

wygodna dla wykonawcy badania, gdyż pozwala na bieżący podgląd stanu 

wypełniania ankiet. W sytuacji, kiedy poziom realizacji zakładanych prób nie jest 

satysfakcjonujący, dobrym rozwiązaniem jest włączenie do badania techniki CATI, tj. 

udziału ankieterów, którzy podejmą próbę skontaktowania się z tymi respondentami, 

którzy są ważni ze względu na realizację prób. Tzw. mixed-mode był stosowany w 

analizowanych badaniach w 24% przypadków. CATI powszechnie stosowano w tych 

przypadkach, kiedy niemożliwe byłoby skorzystanie z adresów mailowych, np. 

mieszkańcy, lub też w przypadkach grup „trudniejszych”, np. przedsiębiorców i 

instytucji zrzeszających przedsiębiorców, przedstawicieli III sektora, członków KOP. 

Pozostałe techniki ilościowe również były dobrane trafnie do typów rozmówców. 

Takie techniki, jak PAPI czy CAPI, były stosowane rzadko i wyłącznie w sytuacjach, 

gdy dotarcie do respondentów byłoby w inny sposób zbyt utrudnione, np. pacjenci 

Dziennych Domów Opieki, lub gdy badani są dostępni w jednym miejscu, np. 

uczestnicy wydarzeń promocyjnych, uczniowie (tu korzystano też z ankiety 

audytoryjnej), nauczyciele, rodzice, przedsiębiorcy zlokalizowani na danym terenie.  

Rysunek 12. Odsetek badań odnoszących się do perspektywy finansowej 2014-
2020, w których zastosowano poszczególne metody badawcze 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie matrycy oceny raportów ewaluacyjnych, n=91; pokazano 
wartości ≥4% 

Uwagę zwraca dość częste stosowanie benchmarkingu, czyli analiz porównawczych 
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tego samego powodu licznie wykorzystywano wiedzę ekspercką, organizując panele 

ekspertów oraz warsztaty rekomendacyjne.  

Poziomy metodologiczne raportów 

Oceniając jakość prowadzonych ewaluacji odniesiono się do poziomów 

metodologicznych. W niniejszym badaniu wyróżniono następujące poziomy 

metodologiczne: 

Tabela 11. Opis poziomów metodologicznych  

L.p. Nazwa poziomu Opis poziomu 

1.  Badania eksperymentalne 

Badanie dotyczy dwóch porównywalnych ze sobą grup: 

eksperymentalnej i kontrolnej. Grupa eksperymentalna poddawana 

jest ocenianej interwencji, a grupa kontrfaktyczna nie. Wpływ 

innych czynników jest kontrolowany.  

2.  
Kontrfaktyczne badania quasi-

eksperymentalne 

Badania dotyczy dwóch porównywalnych ze sobą grup: 

eksperymentalnej i kontrolnej. Rozdział jednostek między grupy nie 

jest losowy. Pierwsza z grup poddana jest interwencji, natomiast 

druga nie. Zastosowane są statystyczne/ekonometryczne techniki 

analizy danych, które mają za zadanie wyeliminować efekt selekcji i 

pozwolić na nieobciążone oszacowanie stanu kontrfaktycznego, 

czyli sytuacji jaka panowałaby w grupie eksperymentalnej, gdyby 

nie dokonano interwencji.      

3.  

Analiza danych urzędowych - z 

rejestrów, baz lub statystyk 

publicznych 

Wtórna analiza danych wytworzonych w innych celach niż 

prowadzone badanie, ale możliwych do wykorzystania zgodnie z 

celami badania.  

4.  
Badania obserwacyjne nie 

oparte na deklaracjach 

Badanie nie należące do poziomów 1-3, w którym zbiera się 

informacje dotyczące badanej grupy, nie przeprowadzając 

wywiadów z jej członkami. 

5.  

Badanie oparte na 

deklaracjach/wypowiedziach 

respondentów, wykorzystujące 

triangulację 

Badanie oparte na interakcji z badanym, podczas którego udziela 

on odpowiedzi na zadawane pytania. W celu formułowania 

wniosków zestawiane są ze sobą wypowiedzi uzyskane różnymi 

technikami badawczymi i/lub od różnych grup interesariuszy. 

6.  

Badanie oparte na 
deklaracjach/wypowiedziach 
respondentów, nie 
wykorzystujące triangulacji 

Badanie oparte na interakcji z badanym, podczas którego udziela 

on odpowiedzi na zadawane pytania. Wnioski formułowane są na 

podstawie zastosowania pojedynczych technik badawczych. 

Źródło: opracowanie własne 

Przeprowadzone analizy pokazują, że zarówno w badaniach dotyczących 

perspektywy finansowej 2007-2013, jak też 2014-2020, dominują wyraźnie dwa 

poziomy. Są to: badania oparte na deklaracjach wykorzystujące triangulację 

oraz analizy wykorzystujące różnego rodzaju dane o charakterze urzędowym 

(np. zbierające dane o uczestnikach jak PEFS czy SL2014, czy o projektach w SIMIK 

lub SL2014 oraz odnoszących się do danych zbieranych przez GUS, najczęściej 

BDL).  
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Rysunek 13. Odsetek raportów, w których stosowano określone poziomy 
metodologiczne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie matrycy oceny raportów ewaluacyjnych 

Należy zwrócić uwagę na niewielki odsetek badań wykorzystujących techniki 

kontrfaktyczne, służące wyliczeniu efektu netto realizowanych interwencji. W 

raporcie z metaanalizy opracowanym w 2016 roku stwierdzono, iż biorąc jednak pod 

uwagę ówczesne oczekiwania zamawiających oraz patrząc na daty ewaluacji 

prowadzonych z wykorzystaniem tego poziomu metodologicznego, oceniono, że 

udział tego poziomu w ewaluacjach będzie coraz większy. W momencie 

opracowywania niniejszego raportu (rok 2019), nie zaobserwowano jednak tej 

prognozowanej zmiany. Nie jest to jednak niepokojące biorąc pod uwagę, iż 

przeważająca większość raportów odnoszących się do perspektywy 2014-2020 nie 

miała dotychczas charakteru ewaluacji oceniających efekty interwencji. Można 

oczekiwać, iż liczba badań, w których zastosowane zostaną metody kontrfaktyczne, 

zwiększy się w kolejnych latach, gdy będą realizowane ewaluacje podsumowujące 

efekty programów na lata 2014-2020. 

Pozytywnym zjawiskiem jest znaczny spadek odsetka raportów opartych na 

deklaracjach nie wykorzystujących triangulacji (25% w okresie 2007-2013 oraz 

8% w okresie 2014-2020). Realizacja badań wyłącznie na tym poziomie prowadzi 

bardzo często do sytuacji, w których ważne wnioski i rekomendacje formułowane są 

w oparciu o bardzo wąską podstawę empiryczną, np. odpowiedzi na jedno pytanie w 

kwestionariuszu. Rezultatem może być przedstawienie niepełnego (a przez to 

potencjalnie prowadzącego do nietrafnych interpretacji) opisu danego zjawiska lub 

wnioskowanie na podstawie niewystarczających przesłanek. Należy zatem dążyć do 

sytuacji, w których w ewaluacjach stosowana jest triangulacja na poziomie metod i 
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technik badawczych. Istotny jest również sposób, w jaki dane gromadzone z 

wykorzystaniem różnych technik są przetwarzane (tj. we wzajemnej relacji, 

weryfikacji). W perspektywie 2014-2020 nie uniknięto jednakże raportów, w których 

mimo zastosowania czasem szerokiego wachlarza metod i źródeł informacji, część 

wniosków i rekomendacji oparto na pojedynczych źródłach, nie zawsze trafnie 

dobranych do danego zagadnienia, np. w dziedzinie ochrony zdrowia. Zdarzają się 

również raporty, prezentujące wyniki poszczególnych metod badawczych w 

oddzielnych rozdziałach, bez powiązania i bez wypracowania wspólnych wniosków.  

Porównując raporty z obu perspektyw finansowych, zwraca też uwagę 

podobny odsetek badań, w którym zbiera się informacje dotyczące badanej 

grupy, nie przeprowadzając wywiadów z jej członkami. Szczegółowa analiza 

wskazuje, że w badaniach dotyczących perspektywy 2014-2020 takie podejście 

zastosowano w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy pośrednio badaną 

grupą byli „trudni uczestnicy”, szczególnie pod względem dotarcia do nich, np. osoby 

dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, czy też odbiorcy usług 

zdrowotnych (osoby starsze i niedołężne). Po drugie, podejście to zastosowano w 

badaniach, których celem była ocena systemu wyboru projektów, w szczególności 

kryteriów wyboru projektów. W części badań pominięto przy wnioskowaniu 

deklaracje beneficjentów i wnioskodawców nieskutecznych (mogących z oczywistych 

względów zbyt subiektywnie oceniać zastosowany system) na rzecz metody 

polegającej na walidacji kryteriów oceny projektów, tj. bazującej na wynikach oceny 

merytorycznej wybranych wniosków o dofinansowanie. Nie oznacza to, iż w każdym 

z tych badań pominięto opinie wnioskodawców, ale akurat tę część oceny dotyczącej 

tego, czy kryteria są narzędziem obiektywnej i powtarzalnej oceny, oparto o analizy 

eksperckie a nie deklaracje.  

Ocena jakości ewaluacji 

W ramach prowadzonych analiz dokonana została też ocena jakości 

metodologii stosowanej w ewaluacjach, tj. wiarygodności formułowanych 

wniosków. Znaczenie dla tak rozumianej jakości badania ma wiele czynników, 

takich jak adekwatność zastosowanej metodyki do postawionych pytań badawczych, 

zgodność realizowanej metodyki z zakładaną, wolność od błędów metodologicznych, 

precyzja oszacowań związana w przypadku badań ilościowych z wielkością próby i 

sposobem jej doboru, czy logiczne powiązane wniosków z wynikami analiz. Kryteria 

oceny jakości badań różnią się w zależności od zastosowanej metodyki, co 

szczegółowo omawiają opracowania dotyczące metody przeglądu systematycznego 

(Petticrew i Roberts, 2006; Gough, Oliver i Thomas, 2012). Zastosowana została 

następująca syntetyczna skala jakości badania: 

0.  badanie nie spełnia kryteriów włączenia do metaewaluacji ze względu na 

nieprawidłową metodologię, 
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1.  badanie budzi poważne zastrzeżenia metodologiczne, jedynie cześć wyników 

badań można uznać za uzyskane w rzetelny sposób, 

2.  badanie budzi pewne zastrzeżenia metodologiczne, jednak większość 

wyników można uznać za uzyskane w rzetelny sposób, 

3.  badanie nie budzi zastrzeżeń metodologicznych. 

Wyniki pokazują, że w przypadku perspektywy finansowej 2007-2013 co prawda 

większość badań (70%) nie budzi zastrzeżeń51 na poziomie metodyki badania, 

ale istnieje znaczna grupa, co do których takie zastrzeżenia się pojawiły. Na 10 

raportów średnio do trzech zgłoszono zastrzeżenia metodologiczne. Dotyczyły one 

głównie: formułowania wniosków na podstawie pojedynczych metod badawczych, 

wyciągania wniosków z badań opartych na małych próbach respondentów czy 

nieuwzględniania perspektyw interesariuszy istotnych z punktu widzenia celów 

badań. Mimo poprawy sytuacji w perspektywie finansowej 2014-2020, instytucje 

stanowiące punkt odniesienia (np. KJE) powinny nadal promować znaczenie jakości 

metodologii w raportach ewaluacyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest formułowanie 

wytycznych do prowadzenia konkretnych typów ewaluacji, np. ex-ante czy mid-term.  

Rysunek 14. Ocena jakości ewaluacji  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie matrycy oceny raportów ewaluacyjnych 

Kluczowe dla jakości i użyteczności badań jest sposób wypracowywania wniosków i 

rekomendacji z badań. O ile powszechnie stosowany jest przez zamawiających 

wymóg, polegający na połączeniu na etapie oferty lub raportu 

metodologicznego pytań badawczych z metodami i technikami, o tyle już 

sporadycznie pojawia się oczekiwanie pokazania sposobów wnioskowania. 

Efektem tego jest znaczna dowolność, a co niestety za tym idzie i często 

niewystarczająca rzetelność wypracowywania wniosków. Dlatego obserwowany jest 

różny ich zakres przydatności i szczegółowości.  

                                                           
 

51
 Należy podkreślić, że nie oceniano jakości badań (np. trafność dobru, realizację próby, trafność i rzetelność 

badań) a jedynie założenia metodologiczne. 
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Innym obserwowanym zjawiskiem w badanych raportach było to, że część 

rekomendacji ograniczała się do powtórzenia opinii wygłoszonej w jednej z kategorii 

interesariuszy. Brak szerszej perspektywy (uzyskiwanej np. dzięki wykorzystaniu 

literatury, realnemu udziałowi ekspertów) prowadził najczęściej do proponowania 

wniosków jedynie powielających stosowane rozwiązania. A w efekcie do milczącej 

reprodukcji działań, które niekoniecznie muszą być prorozwojowe. Dobrą praktyką 

w tym zakresie są różnego rodzaju warsztaty i panele z odpowiednio 

dobranymi ekspertami spoza zespołu badawczego i z udziałem osób z IZ / IP 

mających wpływ na wdrożenie wypracowanych rekomendacji. W ramce 

przedstawiono opis interesującej, partycypacyjnej techniki tego rodzaju o nazwie 

data party, która nie była dotychczas stosowana w badaniach ewaluacyjnych w 

Polsce, natomiast wydaje się warta uwagi. Od kilku lat jest stosowana w dziedzinie 

ewaluacji w Stanach Zjednoczonych i ostatnio można zaobserwować wzrost jej 

popularności. 

Ekspertami muszą być osoby, reprezentujące różne punkty widzenia, ale dobrze 

znające się na temacie. W perspektywie finansowej 2014-2020 zauważyć można 

pozytywną zmianę polegającą na znacznym udziale ekspertów w wypracowywaniu 

wniosków i rekomendacji, a także częstym stosowaniem warsztatów 

rekomendacyjnych. Zauważyć można też, iż w poszczególnych instytucjach 

zlecających ewaluację wypracowane i sformalizowane zostały ścieżki konsultowania 

wniosków i rekomendacji wśród ich adresatów, w taki sposób, aby ostateczny kształt 

zaleceń uwzględniał ich opinie.  

Formułowanie rekomendacji na zbyt ogólnym poziomie nie wynika jedynie z 

ograniczeń metodologicznych i procesowych ewaluacji. Zdarza się, iż takie 

rozwiązanie jest zgodne z intencją zamawiających ewaluację. Proces wdrażania 

programów operacyjnych jest dynamiczny, co powoduje, iż zbyt „precyzyjne” i 

„konkretne” rekomendacje mogą okazać się utrudnieniem, a nie usprawnieniem dla 

tego procesu. Dlatego instytucje zlecające ewaluację wolą mniej precyzyjne 

sformułowania, takie jak „należy rozważyć”, „zaleca się weryfikację”, bez podawania 

szczegółowych kierunków, czy rozwiązań.  Nadal jednak niska użyteczność i 

operacyjność rekomendacji pozostaje słabością badań ewaluacyjnych.  

Porównanie jakości raportów oraz całego systemu ewaluacji w perspektywie 

finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 wskazuje na pozytywne zmiany w innych 

aspektach. Poniższe wnioski i spostrzeżenia wynikają w głównej mierze z 

doświadczeń ekspertów zaangażowanych w niniejszą metaewaluację i są efektem 

przeprowadzonej w zespole badawczym burzy mózgów.   
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Data party 

Data party to trwające kilka godzin spotkanie, w ramach którego zebrani interesariusze, z 

udziałem facylitatora (lub facylitatorów) grupowo analizują zebrane dane. Interpretują 

zaprezentowane im dane, również pod kątem znaczenia dla własnej działalności. Specyfiką 

techniki jest celowe wprowadzenie elementów przyjęcia, czy też spotkania towarzyskiego – 

takich jak poczęstunek czy swoboda poruszania się. Odpowiednio dobrane do takiej formy 

spotkania są nośniki prezentacji danych – np. rozwieszane na ścianach plakaty, flipcharty 

czy kartki ustawiane „w namiot” na stolikach.  

Nancy K. Franz na podstawie zebranych doświadczeń przedstawiła listę kroków przy 

organizacji data party52. Podała również „najlepsze praktyki” w tym zakresie53: 

1) Zaangażowanie kluczowych partnerów w planowanie, realizację i ocenę data party. 

2) Rozesłanie materiałów do uczestników przed wydarzeniem. 

3) Podział uczestników na grupy, jeśli ich liczba przekracza 10. 

4) Wykroczenie poza czystą analizę danych, w kierunku interpretacji i wniosków 

interesariuszy. 

5) Przedstawianie danych w postaci podsumowania, a nie danych surowych. 

6) Tworzenie nastroju przyjęcia za pomocą takich środków, jak zaproszenia, balony itp. 

7) Rezygnacja z data party w sytuacji braku odpowiedniego facylitatora lub uczestników.  

Data party jest z reguły opisywana jako technika analizy danych, która pozwala uwzględnić 

perspektywę interesariuszy, a nie tylko badacza. Jest to cenne, gdyż sprzyja poprawnej 

interpretacji zebranych danych i może być źródłem cennych inspiracji przy formułowaniu 

wniosków i rekomendacji. 

Można jednak spojrzeć na data party również jako na technikę angażowania interesariuszy 

w proces ewaluacji, upowszechniania jej wyników i zwiększania prawdopodobieństwa ich 

wykorzystania w praktyce. Jak stwierdziła w przeprowadzonym wywiadzie Morgan Buras 

Finlay, ewaluatorka mająca doświadczenie w stosowaniu tej techniki, jest to elastyczne 

narzędzie i bardzo dobry sposób na sprawienie, by interesariusze stali się zaangażowanymi, 

aktywnymi konsumentami i użytkownikami informacji. Szczególnie dobrze sprawdza się jako 

wstęp do spotkania, na którym powinny zostać podjęte decyzje oparte na dostępnych 

danych. Respondentka podkreśliła równocześnie, że, dla osiągnięcia dobrych efektów, 

wyniki powinny zostać zaprezentowane w możliwie prosty sposób, nie powinny zawierać 

wiele liczb, a uczestnikom powinien zostać zapewniony dostateczny czas na ich 

przemyślenie (około 3-5 minut na jeden wynik). Ogranicza to oczywiście obszerność 

informacji, które można przekazać. Ograniczona jest również liczba uczestników, choć 

rozmówczyni donosiła o udanym przeprowadzeniu data party z udziałem 30 osób (w 

parach).        

                                                           
 

52 
Franz, R. K. (2013). The Data Party: Involving Stakeholders in Meaningful Data Analysis. Journal of Extension. 

Vol. 51, No. 1 
53

 Franz, R. K. (2018). Data Parties I Have Known: Lessons Learned and Best Practices for Success. Journal of 
Extension. Vol. 56, No. 4 
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Pozytywną zmianą jest odejście od cenowych kryteriów oceny ofert na badania 

ewaluacyjne na rzecz zwiększenia znaczenia kryteriów merytorycznych. Rzadko 

zdarza się, aby cena była decydującym kryterium – zazwyczaj ma wagę nie niższą 

niż 40%. W sytuacjach, kiedy cena nadal ma dominującą wagę, częściej zdarza się, 

że jest to spowodowane tym, iż zamawiający precyzują bardzo dokładnie swoje 

oczekiwania i zakres zadań, łącznie z liczebnościami prób badawczych, sposobem 

dotarcia do respondentów, aż po kwestie techniczne związane z lokalizacją i 

standardem sal na badania fokusowe i ofertą cateringu. Zmniejszenie znaczenia 

ceny jest ważne dla jakości badania, pozwala na zaproponowanie przez wykonawcę 

metodologii zbierania i analizy danych adekwatnej do zakresu badania, a także na 

zaangażowanie większej liczby i wyższej klasy ekspertów, pod warunkiem, że 

umożliwia to przewidziany budżet na badanie. Z kolei zamawiający ma możliwość 

weryfikacji opisanej przez oferentów koncepcji badania, zaproponowanych sposobów 

analizy danych i ścieżek dojścia do wniosków i rekomendacji.   

Biorąc pod uwagę bardzo restrykcyjne prawo zamówień publicznych i dyscyplinę 

finansów publicznych, warto w SOPZ formułować zapisy pozwalające na 

modyfikowanie metodologii badania w trakcie jego realizacji. Proces wdrażania 

interwencji, która jest poddawana ewaluacji, jest dynamiczny, a specyfikacje 

tworzone są czasem z dużym wyprzedzeniem. Mogą pojawić się sytuacje, kiedy dla 

zwiększenia użyteczności badania warto jest zmodyfikować zaproponowane w SOPZ 

i ofercie podejście badawcze, np. modyfikując technikę badawczą, lub rezygnując z 

określonej liczby wywiadów na rzecz zbadania dodatkowej grupy respondentów. 

Wydaje się, iż zbytnia „sztywność” SOPZ może działać na niekorzyść jakości 

badania.  

Pozytywną zmianą jest zwiększenie oczekiwań zamawiających co do użyteczności 

badań ewaluacyjnych w procesie decyzyjnym. Coraz mniej zlecanych jest badań, 

których celem jest wypełnienie zapisów planu ewaluacji, lub obowiązku narzuconego 

przez dokumenty nadrzędne. To podejście przejawia się między innymi 

zwiększeniem zaangażowania komórek merytorycznych w instytucjach w tworzenie 

specyfikacji – szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia. Niedostateczna 

koordynacja tego procesu może mieć jednak negatywne skutki w postaci niespójnych 

zapisów SOPZ, braku powiązania celów badania z jego zakresem i pytaniami 

badawczymi, a także z wymaganym minimum metodologicznym. Może to 

powodować, że niektóre zagadnienia badawcze zostaną zbadane w mniejszym 

stopniu niż inne, ze względu na brak wystarczających danych, nieprzewidzianych w 

specyfikacji. W sytuacji, kiedy punktowane na etapie ofert są dodatkowe metody 

badawcze, oferent ma możliwość uzupełnienia metodologii o brakujące źródła 

informacji. Ale w sytuacji, kiedy nie jest to punktowane, wykonawcy rzadko się na to 

decydują, biorąc pod uwagę, że wzrost ceny badania przy braku korzyści w postaci 

dodatkowych punktów zmniejsza szanse na wygraną. Niespójny SOPZ może 

przełożyć się na niespójny raport z badania, szczególnie w sytuacji, kiedy w SOPZ 
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znajdą się zapisy o konieczności przedstawienia wyników badania np. w podziale na 

zagadnienia badawcze. 

Należy jednak podkreślić, iż angażowanie w proces przygotowania zakresu badania 

nie tylko komórek ewaluacyjnych, ale też pracowników komórek merytorycznych jest 

kluczowe, gdyż to najczęściej te osoby są potem odbiorcami badania i konsultują 

jego wyniki. Udział w sformułowaniu pytań badawczych i określeniu metodologii 

badawczej zmniejsza ryzyko, że na etapie odbioru raportu pojawi się niedosyt co do 

szczegółowości analiz i wykorzystanych źródeł informacji.  

Pozytywne zmiany widać również w sposobach upowszechniania wyników badań. 

Ma to powiązanie z elementem omówionym wcześniej – coraz większych oczekiwań, 

aby wykorzystywać wyniki w procesach decyzyjnych, a także informować opinię 

publiczną o efektach prowadzonych interwencji. Instytucje zlecające ewaluacje 

wypracowały więc rozwiązania, które pozwalają dotrzeć z wynikami badań do 

szerszego grona odbiorców. W tym wypadku często stosowane są inne formy 

prezentacji wyników badania, niż sam raport. Jest to szczególnie ważne, gdyż w 

samym raporcie trudno jest o pogodzenie takich elementów jak prosty język i 

ograniczona liczba stron, z oczekiwaniem przedstawienia pogłębionych, 

zaawansowanych analiz i udokumentowania wniosków wieloma danymi, zgodnie z 

zasadą triangulacji. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest opracowanie produktów 

dodatkowych w stosunku do raportów ewaluacyjnych – broszur, infografik, 

prezentacji. Stanowią one dodatkowe wydatki w badaniu, ale koszty te są 

niewspółmierne do korzyści.  

Wykorzystanie wniosków i rekomendacji z badań ewaluacyjnych – wpływ na 

proces programowania 

Na potrzeby odpowiedzi na pytanie badawcze o wpływ wniosków i rekomendacji 

płynących z ewaluacji (perspektywa 2014-2020) na proces programowania 

Programów operacyjnych współfinansowanych z EFS, analizie poddano 

rekomendacje umieszczone w zbiorczej bazie rekomendacji, administrowanej przez 

MIiR. Do analizy wybrano badania dotyczące PO WER oraz RPO, przy czym w 

przypadku RPO nie brano pod uwagę rekomendacji odnoszących się wyłącznie do 

EFRR. Analiza objęła 681 rekomendacji w ramach 67 badań. Ponadto 

przeprowadzono rozmowy z dwiema osobami z jednostek ewaluacyjnych, które 

mogły wypowiedzieć się na temat wpływu ewaluacji na proces programowania. 

Rekomendacje podzielono na grupy, w zależności od tego, czego dotyczą: 

 Rekomendacje ukierunkowane na podniesienie skuteczności wdrażania 

programów poprzez działania „merytoryczne”, np. właściwe formułowanie 

kryteriów oceny, warunków konkursowych, przesuwania środków, 

prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, mających na celu wzrost 

zainteresowania aplikowaniem o wsparcie (symbol rekomendacji „S”), 

 Rekomendacje ukierunkowane na podniesienie skuteczności wdrażania 

programów poprzez działania związane z systemem wdrażania i zarządzania, 
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potencjałem technicznym, instytucjonalnym, kadrowym, a także związane ze 

sprawnością i funkcjonalnością systemów informatycznych i wspomagające 

potencjał wnioskodawców, np. szkoleniowe (symbol rekomendacji „T”),  

 Rekomendacje ukierunkowane na poprawę trafności wsparcia, właściwe 

zaprogramowanie interwencji poprzez wskazanie kierunków, obszarów lub 

grup docelowych wymagających wsparcia (symbol rekomendacji „P”),  

 Rekomendacje ukierunkowane na właściwe zaprogramowanie interwencji 

poprzez wskazanie kierunków, obszarów lub grup docelowych wymagających 

wsparcia w okresie programowania 2021+ (symbol rekomendacji „PP”),  

 Rekomendacje dotyczące działań „zewnętrznych” wobec systemu wdrażania 

funduszy europejskich, głównie dotyczące zmian legislacyjnych (symbol 

rekomendacji „Z”), 

 Rekomendacje inne, głównie ukierunkowane na przeprowadzenie 

dodatkowych analiz, zlecenia badań lub ekspertyz (symbol rekomendacji „I”), 

 Rekomendacje niejasne, zbyt skrótowe, wyrwane z kontekstu, odwołujące się 

do zapisów niedostępnych w tabeli zbiorczej rekomendacji (np. rozdziałów w 

raporcie, lub strony w raporcie) (symbol rekomendacji „N”).  

Najwięcej rekomendacji mieści się w kategorii „S” oraz „T”, co wynika ze specyfiki 

analizowanych badań i oczekiwań zamawiających. Zdecydowana większość badań 

ukierunkowana jest na usprawnienie i podniesienie skuteczności wdrażania 

programów poprzez działania bieżące i doraźne, zarówno modyfikujące warunki 

wsparcia (np. kryteria oceny wniosków), jak też podnoszące potencjał instytucjonalny 

i techniczny. Na dużą liczbę rekomendacji tego typu ma wpływ to, że są to zalecenia 

często bardzo szczegółowe, np. odnoszące się do poszczególnych funkcji systemów 

informatycznych, czy zapisów dokumentów wdrożeniowych.  

Wykres 1. Liczba rekomendacji danego typu w badaniach poświęconych EFS (2014-2020) 

 

Źródło: analizy własne na podstawie bazy zbiorczej rekomendacji administrowanej przez MIiR 
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Rekomendacje tzw. programowe, ukierunkowane na właściwe zaprogramowanie 

interwencji, stanowią jedynie 5% wszystkich, przy czym 17 spośród 35 takich 

rekomendacji odnosi się już do kolejnej perspektywy finansowej, po 2020 roku. 

Należy jednocześnie mieć na uwadze, że w pewnym stopniu na właściwe 

ukierunkowanie wsparcia mają też wpływ rekomendacje ukierunkowane na 

podniesienie skuteczności wdrażania programów poprzez właściwe sformułowanie 

warunków wsparcia, np. kryteria. Rekomendacje programowe zostały sformułowane 

w 11 analizowanych badaniach i dotyczą w największym stopniu obszaru edukacji, 

włączenia społecznego i rozwoju regionalnego i lokalnego. Połowa z nich została 

zatwierdzona w całości, a połowa częściowo. Wdrożono 8 spośród 18 zaleceń. 

Pozostałe są w trakcie wdrażania lub oczekują na podjęcie działań. Żadna z 

rekomendacji nie została odrzucona.  

Rekomendacje dotyczące kolejnego okresu programowania zostały w całości 

zatwierdzone do wdrożenia (poza 3 zatwierdzonymi tylko w części) i mają termin 

wdrożenia najpóźniej do końca 2020 roku. Zostały sformułowane przede wszystkim 

w obszarze edukacji (8 na 17).  

Większość rekomendacji dotyczy interwencji wdrażanej w ramach RPO. Jedynie 5 

na 35 zaleceń dotyczy PO WER, co wynika z przewagi badań zlecanych na poziomie 

regionalnym.  

Podsumowując, wnioski i rekomendacje sformułowane w dotychczas 

przeprowadzonych badaniach ewaluacyjnych są w niewielkim stopniu 

ukierunkowane na wsparcie procesu programowania Programów operacyjnych 

współfinansowanych z EFS. Skupiają się głównie na poprawie skuteczności już 

zaplanowanej i realizowanej interwencji. Nie oznacza to jednak, że badania nie są 

przydatne dla zespołów zajmujących się programowaniem. Zarówno rekomendacje 

„nieprogramowe”, jak i inne treści w raportach objętych metaanalizą, mogą być 

wykorzystane na potrzeby projektowania wsparcia, natomiast informacje te 

wymagają dodatkowego przetworzenia na te właśnie potrzeby.  

Z wypowiedzi rozmówców wynika, że okres tworzenia nowych dokumentów 

programowych i strategicznych jest momentem, w którym ewaluacja może wywrzeć 

wpływ na kierunek prowadzonych polityk publicznych. Istnieje bowiem wówczas 

szansa na zaistnienie dwóch koniecznych warunków dla zaistnienia takiego wpływu: 

dostępności wiarygodnych wyników badań oraz zapotrzebowania, czy też otwarcia 

decydentów na takie wyniki. Występowały zatem przypadki, w których wnioski i 

rekomendacje z ewaluacji miały wpływ na proces programowania, natomiast wpływ 

ten nie ma stałego, systematycznego charakteru.    

Niewielka część rekomendacji wykracza poza obszar wdrażania funduszy i dotyczy 

np. koniecznych zmian prawnych (przykład: opracowanie projektu ustawy o ekonomii 

społecznej, wpisanie Dziennych Domów Opieki do koszyka świadczeń 

gwarantowanych, nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 29 
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sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe w 

zakresie rozszerzenia odniesienia do kwalifikacji w ZRK). Jest to zrozumiałe – 

instytucje zlecające badania niechętnie włączają do kluczowych rekomendacji te, 

których wdrożenie nie jest od nich zależne i których nie są adresatami. Jednocześnie 

instytucje te są „rozliczane” ze skuteczności wdrożenia rekomendacji, a 

rekomendacje niezrealizowane „psują statystyki”.   

Większość analizowanych rekomendacji jest przyjmowana do realizacji w całości 

(58% wszystkich) lub w części (26%). Jedynie 16% rekomendacji zostało 

odrzuconych. Są to głównie rekomendacje związane z działaniami ukierunkowanymi 

na poprawę skuteczności wdrażania interwencji lub systemu wdrażania i potencjału 

instytucjonalnego, czyli o umiarkowanym znaczenie dla programowania interwencji. 

Taki wynik jest oczywiście skutkiem tego, że rekomendacje typów S i T stanowią 

przeważającą większość ogółu rekomendacji. Nie stoi w sprzeczności z konstatacją, 

że rekomendacje tego typu są zazwyczaj wdrażane (potwierdzaną przez wyniki 

analizy bazy rekomendacji oraz wypowiedzi rozmówców). 

Na koniec warto także przytoczyć sposób upowszechniania i konsultacji wyników 

badań stosowany przed Jednostkę Ewaluacyjna RPO Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  

 

Model upowszechniania i konsultacji wyników badań stosowany przez 

Jednostkę Ewaluacyjną RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 

Model upowszechniania i konsultacji wyników badań ewaluacyjnych stosowany 

przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-

2020 (RPO WK-P) został wypracowany w wyniku refleksji nad ewaluacją w trakcie 

poprzedniej perspektywy oraz badaniu wewnętrznych potrzeb Instytucji 

Zarządzającej Programem. Model ten charakteryzuje się zbiorem elementów, które, 

rozważane wspólnie, zaprezentować można jako dobrą praktykę w zakresie 

upowszechniania wyników ewaluacji. Do najważniejszych elementów należą: 

 forma produktów prezentujących rezultaty badań ewaluacyjnych, 

 sposób prezentowania wyników badań ewaluacyjnych w trakcie 

dedykowanych spotkań, 

 stopień angażowania interesariuszy wewnętrznych w proces konsultacji 

rekomendacji wypracowanych w trakcie badań, 

 organizacja spotkań międzyregionalnych dotyczących ewaluacji. 

Na podstawie prowadzonych badań i obserwacji dotyczących wykorzystywania 

produktów wcześniejszych badań ewaluacyjnych Jednostka Ewaluacyjna RPO WK-

P 2014-2020 postanowiła zmienić formę, w której prezentowane są wyniki badań. 
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Zrezygnowano z druku i dystrybucji pełnych wersji raportów ewaluacyjnych, których 

objętość wynosi zwykle kilkaset stron. Pełne wersje wciąż są dostępne do pobrania 

na stronie internetowej RPO. Jednakże do dystrybucji elektronicznej (np. za pomocą 

newslettera) lub kolportowania w papierowej formie, stosuje się wersje skrócone, 

których objętość nie przekracza kilkudziesięciu stron. Są to wiec teksty o objętości 

pozwalającej na szybsze zapoznanie się z treścią raportu i nie zniechęcające 

potencjalnego czytelnika swoją długością. 

Ponadto najważniejsze wnioski z raportów prezentowane są i udostępniane na 

stronie internetowej w postaci ikonografik, broszur, filmików oraz tzw. dashboard. 

Formy te pozwalają na przyjazne dla odbiorcy oraz atrakcyjne wizualnie 

zaprezentowanie wyników badań. Dzięki stosowaniu takiej formy poszerzane jest 

grono odbiorców, a wyniki badań są łatwiejsze do zapamiętania. Taka forma 

prezentacji bardziej skłania decydentów do zapoznania się z wynikami. Ponadto 

Jednostka Ewaluacyjna dba o widoczność zakładki dotyczącej ewaluacji na stronie 

głównej internetowej witryny Programu. 

Innymi działaniami upowszechniającymi, stosowanymi przez Jednostkę Ewaluacyjną 

w kujawsko-pomorskim jest organizacja spotkań, na których prezentowane są wyniki 

badań ewaluacyjnych. W regionie położony jest nacisk na możliwość 

bezpośredniego spotkania realizatorów badania oraz jego odbiorców i stworzenie 

przestrzeni na wymianę wniosków. Dlatego po każdym badaniu odbywają się 2 lub 3 

spotkania prowadzone przez ewaluatorów. To właśnie ewaluatorzy są w stanie 

udzielić najbardziej wyczerpującej i szczegółowej odpowiedzi na pytania 

interesariuszy. Inne spotkania z interesariuszami, w trakcie których prezentowane są 

wyniki ewaluacji, prowadzone są przez opiekunów merytorycznych poszczególnych 

badań, którzy najlepiej znają ich szczegóły. 

Jednostka Ewaluacyjna RPO WK-P 2014-2020 stara się dotrzeć do jak 

najszerszego grona interesariuszy. W zależności od tematu badań na spotkania 

zapraszani są przedstawiciele różnych grup (np. NGO), które mogą być 

zainteresowani danymi kwestiami. W miarę możliwości też wyniki badań 

ewaluacyjnych prezentowane są w trakcie spotkań Zarządu Województwa, a także 

komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Ważnym aspektem modelu upowszechniania wyników ewaluacji stosowanego w 

województwie kujawsko-pomorskim są konsultacje wewnętrzne projektów raportów 

końcowych. Konsultacje te odbywają się w ostatnim etapie badań ewaluacyjnych, 

kiedy już zakończony jest etap gromadzenia danych i przedstawione są 

rekomendacje. Wówczas raport z badania konsultowany jest adresatami 

rekomendacji. Osoby te są najbardziej predysponowane do przedstawienia sugestii 

zmian, aktualizacji danych czy zwrócenia uwagi na zasadność proponowanych 

rozwiązań. Z osobami tymi, adekwatnie do ich specjalizacji, konsultowane są też 

założenia badań przed ogłoszeniem przetargu na nie. 
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Ostatnim elementem opisywanego modelu, na który należy zwrócić uwagę, jest 

organizacja międzyregionalnych konferencji poświęconych ewaluacji. Konferencje 

takie organizowane są co roku, a udział w nich biorą osoby zajmujące się ewaluacją 

regionalnych programów operacyjnych ze wszystkich województw. W trakcie 

spotkań prezentowane są wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych w regionach. 

Wówczas ma też miejsce wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie 

zarządzania ewaluacją programów europejskich i promowania ich wyników. 
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6 Synteza raportów zbiorczych dotyczących realizacji Konwencji 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały  wyniki przeglądu systematycznego 

raportów wojewódzkich dotyczących działań jednostek administracji pod kątem 

realizacji praw osób z niepełnosprawnościami (w kontekście Konwencji ONZ o 

prawach osób z niepełnosprawnościami z 2006 roku) oraz Raportu zbiorczego z 

monitoringu działań jednostek administracji centralnej na rzecz wdrażania Konwencji 

ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Analizie poddano wszystkie raporty 

dostępne w momencie dokonywania przeglądu. Były to raporty z następujących 

województw54: 

 województwo mazowieckie, 

 województwo kujawsko-pomorskie, 

 województwo małopolskie, 

 województwo dolnośląskie, 

 województwo opolskie, 

 województwo świętokrzyskie, 

 województwo lubelskie, 

 województwo śląskie, 

 województwo zachodniopomorskie, 

 województwo podkarpackie, 

 województwo pomorskie. 

Monitoringi przeprowadzono w ramach Działania 2.6 PO WER Wysoka jakość 

polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. 

Celem przeprowadzonych monitoringów było sprawdzenie stanu wdrażania 

Konwencji oraz wypracowanie rekomendacji dla jednostek administracji w celu 

poprawienia tego stanu. 

6.1 Problemy, jakie napotkały zespoły monitoringowe w trakcie 

monitoringów  

Podczas przeglądu systematycznego raportów wojewódzkich oraz raportu 

centralnego większość problemów, jakie napotkały zespoły monitoringowe, była 

bardzo podobna. 

                                                           
 

54
 Dobór raportów do analizy wynikał z ich dostępności w momencie przeprowadzania badania ewaluacyjnego. W 

momencie sporządzania raportu nie wszystkie raporty z monitoringów wojewódzkich były gotowe. 
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Na pierwszym miejscu autorzy raportów monitoringowych stawiają problemy 

komunikacyjne, takie jak opóźnienia, trudności z kontaktem z osobami decyzyjnymi, 

niski priorytet zadań związanych z wypełnianiem kwestionariuszy i udzielaniem 

informacji koniecznych dla monitoringu, przekładający się na opóźnienia. Przyczyną 

pojawiania się takich sytuacji praktycznie w przypadku wszystkich monitoringów było 

duże obciążenie pracą osób zajmujących się sprawami osób z 

niepełnosprawnościami w badanych jednostkach. Dodatkową przeszkodą dla 

skutecznej i efektywnej współpracy zespołów monitorujących z monitorowanymi 

jednostkami był brak dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników badanych 

jednostek za udział w monitoringu, który wiązał się dla nich ze znacznym 

obciążeniem czasowym. 

Inną przeszkodą komunikacyjną był czas potrzebny na obieg informacji i 

dokumentów, szczególnie w jednostkach szczebla wojewódzkiego,  

o skomplikowanej strukturze administracyjnej.  

Kolejną przeszkodą opisywaną przez zespoły monitoringowe, bezpośrednio 

związaną z opisywaną powyżej, była skomplikowana metodologia monitoringu 

wymagająca od badanych jednostek dużego zaangażowania i dużych nakładów 

pracy. Innym czynnikiem zniechęcającym instytucje do poddania się monitoringowi 

(wpływającym na wiele odmów) był również brak wsparcia finansowego  

na wdrażanie opracowanych w ramach monitoringu rekomendacji. 

Wśród innych barier napotkanych przez zespoły monitoringowe bardzo istotną 

barierą, jak się okazało, były wybory samorządowe na jesieni 2018 roku. Był to okres 

obciążający dla administracji, dodatkowo w wielu samorządach nastąpiła zmiana 

władzy. W związku z czym nastąpiły kolejne trudności z dotarciem do osób 

decyzyjnych/odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian związanych z prawami osób 

niepełnosprawnych. Przyczyniły się do tego między innymi zmiany na stanowiskach 

osób odpowiedzialnych za kwestie związane z osobami niepełnosprawnymi. 

Autorzy raportów monitoringowych zwracali również uwagę na bariery 

świadomościowe monitorowanych jednostek – nieznajomość Konwencji czy 

przekonanie o braku konieczności przeprowadzania monitoringu. Ta ostatnia 

sytuacja pojawiała się w większych ośrodkach miejskich, gdzie urzędnicy przekonani 

byli, że działania na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami są 

rozbudowane i wystarczające. Inną często podawaną przyczyną przeszkód, 

związaną ze stanem wiedzy, na etapie przeprowadzania monitoringu (będącą 

jednocześnie przyczyną przeszkód na drodze do wdrażania Konwencji – o czym  

w dalszej części) jest brak zrozumienia i brak świadomości potrzeb osób 

niepełnosprawnych a także nieznajomości samej Konwencji. Kwestie związane  

ze świadomością i stanem wiedzy miały wpływ nie tylko na sam proces 

przeprowadzania badań, lecz także na badane w ramach monitoringu wdrażanie 

postanowień Konwencji. 
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6.2 Wskazanie i opis najważniejszych barier we wdrażaniu Konwencji, 

jakie zidentyfikowano podczas monitoringu oraz przyczyn 

występowania tych barier 

Co istotne, bariery zdiagnozowane podczas analizowanych monitoringów na 

poziomie wojewódzkim oraz centralnym, są ze sobą bardzo powiązane. 

Jak wspomniano powyżej jedną z podstawowych barier wskazywanych przez 

autorów monitoringów jest nieznajomość praw osób z niepełnosprawnościami,  

a także nieznajomość samej Konwencji. Mimo że Konwencja została ratyfikowana 6 

lat temu, nigdy nie przeprowadzono szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej na jej 

temat. Brak wystarczającej znajomości Konwencji występuje zarówno po stronie 

badanych instytucji jak i samych osób z niepełnosprawnościami. Jak piszą autorzy 

jednego z raportów (województwo małopolskie) „W Konwencji czytamy ‘Niniejsza 

Konwencja ma na celu promowanie, ochronę oraz umożliwienie wszystkim osobom 

niepełnosprawnym nieograniczonego korzystania z wszystkich fundamentalnych 

swobód i praw człowieka, oraz promowanie poszanowania dla ich godności 

osobistej. W sytuacji, gdy informacja nie dociera do odbiorcy, nie ma on możliwości  

i wiedzy jak skorzystać ze swoich praw. Przyczynami występowania tej bariery są:  

 brak pracownika odpowiedzialnego za rozpowszechnienie wiadomości, 

 niedostosowanie stron Internetowych, ograniczające osobom np.  

z niepełnosprawnością wzroku skorzystanie z powszechnie dostępnych 

wiadomości, 

 brak świadomości pracowników, co do dostępności cyfrowej oraz możliwości 

korzystania z takich narzędzi jak alfabet Braille'a czy Polski Język Migowy, 

 brak środków finansowych np. na tłumaczenia na język łatwy do czytania  

i zrozumienia. W wielu monitorowanych Instytucjach wyraźnie było widać brak 

świadomości oraz wiedzy dotyczącej języka łatwego.” (Raport z monitoringu, 

województwo małopolskie, s. 93).  

Poza brakiem świadomości praw osób z niepełnosprawnościami, autorzy raportów 

wskazywali również na brak świadomości wagi pewnych barier. Częstym powodem 

nie wdrażania pewnych rozwiązań jest brak codziennego kontaktu z osobami z 

niepełnosprawnościami. W instytucjach częściej mających styczność z ww. osobami 

(np. w OPS) bariery tego typu występowały znacznie rzadziej niż w instytucjach 

mających znacznie rzadszy kontakt, takich jak Urzędy Marszałkowskie czy Urzędy 

Wojewódzkie. Na powyższą nieznajomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 

badanych instytucjach przekłada się także brak monitorowania aktualnej sytuacji 

osób z niepełnosprawnościami w regionach a także brak ujednoliconego systemu 

wsparcia (często gminy nie mają informacji, jakie wsparcie dostępne jest w gminach 

sąsiednich). W połączeniu z brakiem diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz 

brakiem planowania działań szkoleniowych i edukacyjnych przekłada się to na 

fragmentaryczność wsparcia dostępnego dla ww. osób. Innym efektem braku 

wystarczającej świadomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na który 
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zwracają uwagę autorzy raportów, jest częsta koncentracja działań ukierunkowanych 

tylko na jeden typ niepełnosprawności – np. związanej z poruszaniem się. Często 

wpływ na taką koncentrację ma też aktywność lokalnych organizacji pozarządowych, 

zazwyczaj również skupiających się wokół jednego typu niepełnosprawności. 

Brak szkoleń wynika również z ograniczonego budżetu wielu jednostek samorządu,  

o czym w dalszej części przeglądu. 

Na wspomnianą fragmentaryczność wsparcia wpływ ma także brak ogólnokrajowej 

strategii dotyczącej wdrażania Konwencji, brak ustawy w horyzontalny sposób 

nakładającej na różne podmioty obowiązku wdrażania postanowień Konwencji. Jest 

to jedna z istotnych barier na drodze wdrażania Konwencji. Przekłada się to na 

wyrywkowe stosowanie postanowień Konwencji oraz pewną dowolność interpretacji 

jej zapisów. Brak jest jednoznacznych wytycznych dotyczących tego, jak 

dostosowywać budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przekłada się to 

na częste rozwiązania z kategorii „dostępności pozornej”, czyli takiej, kiedy 

wprowadzone ułatwienia nie są de facto rzeczywistymi ułatwieniami dla osób  

z niepełnosprawnościami. Jak piszą autorzy jednego z raportów wojewódzkich 

strategia taka „określałaby cele, priorytety, działania, harmonogram, zasoby, ale  

i gwarantowała spójność i komplementarność definicji kluczowych pojęć.(…) Taki 

dokument w sposób pozytywny ograniczałby przestrzeń do interpretacji i zawężania 

rozumienia oraz wdrażania rozwiązań zapewniających dostęp i realizację 

określonych w dokumencie praw.” (Raport z monitoringu, województwo 

podkarpackie, s. 21). Jak zauważają autorzy analizowanych monitoringów zdarzają 

się również sytuacje niezgodności prawa krajowego z postanowieniami Konwencji. 

Badane instytucje stosują się głównie do prawa krajowego. Z drugiej strony w wielu 

monitoringach pojawiała się informacja o uchybieniach w stosunku do rozwiązań 

obligatoryjnych na podstawie polskiego prawodawstwa, takich jak dostępność 

cyfrowa stron administracji publicznej, czy prawidłowe oznakowanie miejsc 

postojowych dla osób niepełnosprawnych. Mimo teoretycznego obowiązku 

stosowania tego typu rozwiązań we wszystkich analizowanych raportach kwestie te 

pojawiają się na jednym z pierwszych miejsc.  

Jak wspomniano powyżej drugą niezwykle istotną barierą stojącą na przeszkodzie 

wprowadzania postanowień Konwencji są niewystarczające środki finansowe  

w dyspozycji badanych podmiotów. Niewystarczająca ilość środków przekłada się na 

niemożność likwidowania barier na wszystkich poziomach – zarówno barier 

architektonicznych, jak i informacyjnych. Ograniczone budżety jednostek 

samorządowych przekładały się na fakt, że „jednostki administracji są bardzo często 

stawiane w sytuacji dramatycznych wyborów, którym towarzyszy deficyt finansów 

publicznych. Z relacji partnerów projektu wynika, iż w takich sytuacjach potrzeby  

i działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami „przegrywają” z potrzebami 

innych grup, które są bardziej „powszechne” lub „pilne”.” (Raport z monitoringu, 

województwo opolskie, s. 14). Brak wystarczających środków finansowych przekłada 



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

192 | S t r o n a  

 

się na częstą zależność realizacji postanowień Konwencji od działalności lokalnych 

organizacji pozarządowych. 

W wielu raportach autorzy monitoringów wskazują, że problemy z wdrażaniem 

Konwencji wynikają z szerszych problemów w społeczeństwie polskim, takich jak 

ogólna słabość społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W opinii autorów raportów 

monitoringowych przekłada się ona na słabość NGO zrzeszających osoby 

niepełnosprawne lub działających na rzecz tych praw (organizacje te robią dużo na 

rzecz osób z niepełnosprawnościami, lecz jest ich relatywnie niewiele i skupione są 

głównie w stolicy) oraz na brak partycypacji samych osób niepełnosprawnych w 

tworzeniu strategii regionalnych czy po prostu w życiu publicznym/społecznym. Jest 

to jeden z czynników utrudniających szersze wdrażanie Konwencji. Wskazywanym,  

w większości województw, był również problem z niskim poziomem uwzględnienia 

głosu osób niepełnosprawnych w konsultacjach społecznych, co również związane 

jest z wciąż niską świadomością konieczności przeprowadzania takich konsultacji – 

zarówno po stronie administracji jak i po stronie obywateli. 

Zespoły monitoringowe zwracają również uwagę na wiele barier systemowych 

ograniczających poziom wdrożenia Konwencji. Między innymi są to: 

 brak systemowych rozwiązań w zakresie dostępności, 

 brak systemowych rozwiązań w zakresie asystencji osobistej, zatrudnienia 

wspomaganego, a także brak krajowego programu deinstytucjonalizacji, 

 luki w przepisach, szczególnie dotyczące koordynowania pracy różnych 

jednostek i różnych szczebli, 

 wskaźniki i wytyczne związane z realizacją projektów UE, 

 zakaz dofinansowywania realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu,  

 formalności związane z uzyskiwaniem zgody konserwatora zabytków na 

remonty budynków wpisanych do rejestru zabytków, 

 brak jednolitego systemu orzekania o niepełnosprawności, 

 skoncentrowanie systemu orzekania na określaniu deficytów nie zaś  

na potrzebach osób z niepełnosprawnościami, 

 wsparcie osób z niepełnosprawnościami skoncentrowane na pomocy socjalnej 

i zapewnieniu usług opiekuńczych – niewystarczająca dostępność usług 

wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnościami, takich jak 

asystenci osobiści czy system mieszkalnictwa wspomaganego. 

Oprócz wspominanych braków dotyczących wdrażania postanowień Konwencji 

zespoły monitoringowe często napotykały także problemy techniczne związane  

z obsługą istniejących już rozwiązań. Przytaczano sytuacje takie jak awarie windy, 

czy problemy z funkcjonowaniem tłumacza elektronicznego. Jeżeli chodzi  

o dostępność informacji, urzędy zazwyczaj udostępniają na wniosek osoby 

niepełnosprawnej dokumenty przystosowane do ich potrzeb -  w druku 



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

193 | S t r o n a  

  
 

powiększonym, zgodne ze standardami WCAG lub w języku łatwym do czytania  

i zrozumienia. Problemem jest jednak bieżące udostępnianie materiałów 

informacyjnych w dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami formatach. 

Dostosowanie stron internetowych do standardów jest bardzo zróżnicowane i 

zależne od opisywanych powyżej kwestii budżetowych. Obok barier 

architektonicznych były to jednak bariery najczęściej pojawiające się w 

analizowanych raportach. 

W zakresie działań zatrudnieniowych barierą wskazywaną przez autorów raportów 

jest także brak myślenia o osobach z niepełnosprawnościami jako o potencjalnych 

pracownikach monitorowanych instytucji, głównie zaś jako petentach/klientach.  

Jak zwracają uwagę autorzy jednego z raportów wojewódzkich 

(zachodniopomorskie, s. 59), kwestia zatrudnienia jest o tyle kompleksowa, że wpływ 

mają na nie także kompetencje osób z niepełnosprawnościami, te zaś zależą między 

innymi od dostępności edukacji. Z innej strony często zgłaszanym problemem jest 

fakt, że osoby z niepełnosprawnościami nie zgłaszają się do pracy, mimo ofert 

kierowanych lub dostosowanych do nich.  

6.3 Stopień wykorzystania rekomendacji 

Nie we wszystkich analizowanych raportach przeprowadzono (w momencie 

sporządzania niniejszego przeglądu) audyty dotyczące stopnia wykorzystania 

rekomendacji z przeprowadzonego monitoringu. Podobnie jak w przypadku oceny 

liczby pojawiających się rekomendacji, różne sposoby przedstawiania rekomendacji 

oraz różne metody liczenia poziomu ich wykorzystania uniemożliwiają pełną analizę 

porównawczą. W raportach wojewódzkich, w których posłużono się skalą 

procentową wykorzystania rekomendacji sytuacja wygląda następująco:  

w województwie kujawsko-pomorskim wykorzystanie rekomendacji oceniono na 26% 

przy czym najwięcej rekomendacji wykorzystały OPS (39%), administracja zespolona 

(38%) i PCPR (32%). W województwie małopolskim nie podano skali wykorzystania 

rekomendacji, jednak z informacji jakościowych zawartych w raporcie można 

wnioskować, że największy stopień wykorzystania rekomendacji miał miejsce  

w PCPR, MOPS i GOPS. W województwie mazowieckim ogólny stopień 

wykorzystania rekomendacji oceniono na 50%, najwyższy stopień wykorzystania 

miał miejsce w administracji zespolonej (81%), mazowieckim urzędzie wojewódzkim 

(68%), PUP (57%) oraz w starostwach powiatowych/urzędach miast (55%). 

Najmniejszy stopień wykorzystania rekomendacji miał miejsce w gminach, które 

jednocześnie otrzymały najwięcej rekomendacji. W województwie dolnośląskim nie 

przeprowadzono jeszcze (w momencie sporządzania niniejszego przeglądu) 

monitoringu stanu wdrażania rekomendacji. W raporcie z województwa opolskiego 

zawarto jedynie informację, że w gminach 75% rekomendacji nie zostało wdrożonych 

podczas trwania projektu, na poziomie powiatów 87,7% rekomendacji nie zostało 

wdrożonych, co świadczy o bardzo niskim stopniu wykorzystania rekomendacji.  

W województwie opolskim w obszarach dostępności budynków wykorzystano 82,3% 
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rekomendacji, w pozostałych obszarach zaś 50,9%. W powiatach i gminach procent 

wykorzystanych rekomendacji jest niższy niż w pozostałych jednostkach 

administracyjnych. W województwie lubelskim zastosowano podział rekomendacji  

na te do wdrożenia w trakcie trwania projektu oraz te do wdrożenia po jego 

zakończeniu. W sumie zrealizowano 65,8% wszystkich rekomendacji wyznaczonych 

do realizacji do końca stycznia 2019 r, co stanowi 11,6% wszystkich 

zaproponowanych rekomendacji. W przypadku instytucji prowadzących działalność  

w zakresie pomocy społecznej (OPS-y) poziom wdrożonych rekomendacji 

wyznaczonych do końca 2019 roku kształtuje się na poziomie 70,8%. Jeszcze 

wyższy jest on w przypadku instytucji prowadzących działalność w zakresie polityki 

rynku pracy (PUP i WUP) (83,9%), czy wśród instytucji zajmujących się pomocą 

społeczną i rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych (PCPR, WTZ, ŚDS), 

czy polityką społeczną na poziomie regionu (ROPS) (87%). W województwie 

zachodniopomorskim w przypadku rekomendacji możliwych do weryfikacji w czasie 

trwania projektu blisko 95% rekomendowanych rozwiązań zostało wdrożonych  

w założonym terminie.  

Najwięcej zrobiono w zakresie dostępności architektonicznej, szczególnie  

w jednostkach, gdzie przeprowadzone były remonty dofinansowywane ze środków 

Unii Europejskiej. Przeprowadzane były również szkolenia dotyczące potrzeb i praw 

osób z niepełnosprawnościami. Stopniowo dopasowywane są również strony 

internetowe urzędów a także dostępność innych informacji (np. oznakowanie 

wewnątrz budynków). Ważnymi podejmowanymi działaniami są również te mające 

na celu zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. 

6.4 Analiza porównawcza stanu przestrzegania Konwencji w 

monitorowanych instytucjach 

Jak wskazują autorzy raportów wojewódzkich, na stopień wdrażania Konwencji  

w monitorowanych jednostkach wpływ mają czynniki makro, często niezależne  

od monitorowanych jednostek, takie jak zamożność mieszkańców gminy (średni 

dochód gospodarstw domowych), czy typ gminy (gmina miejska, wiejska, miejsko-

wiejska). Dochody gminy przekładają się na budżety, które – jak wspomniano  

w podrozdziale dotyczącym barier – mają znaczący wpływ na wdrażanie rozwiązań 

gwarantujących przestrzeganie praw osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie  

w przypadku mniejszych gmin bariery związane z niewystarczającym budżetem są 

znaczące. W małych gminach w związku z koniecznością racjonalnego planowania 

wydatków jednocześnie przy niewielkiej liczbie niepełnosprawnych mieszkańców 

często priorytet wprowadzania usprawnień jest niski. W większości raportów 

wojewódzkich to właśnie jednostki na poziomie gminnym otrzymywały największą 

liczbę rekomendacji. 

Na stopień wdrażania Konwencji wpływ ma także lokalizacja badanej jednostki – 

urzędy zlokalizowane w budynkach zabytkowych często borykają się z większymi 

przeszkodami na drodze do likwidacji barier architektonicznych. W wielu raportach 

wojewódzkich zauważono, że ogólny poziom dostępności monitorowanych instytucji 
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wyższy jest w większych ośrodkach miejskich, co związane jest ze wspomnianymi 

powyżej kwestiami finansowymi, przekładającymi się na możliwość podejmowania 

działań w większej skali. Co więcej, w większych ośrodkach liczba osób  

z niepełnosprawnościami jest większa, co przekłada się na wyższy priorytet 

podejmowania działań na ich rzecz. 

Na stopień realizacji Konwencji ma wpływ także aktywność organizacji 

pozarządowych w danym regionie oraz dostępność usług wspierających osoby  

z niepełnosprawnościami w sąsiednich jednostkach (gminach), a także stopień 

komunikacji między tymi jednostkami (który formalnie nie jest zapewniony, o czym 

pisano we wcześniejszej części przeglądu). 

Dostępność stron internetowych na poziomie gminnym często zależna jest od 

kompetencji osób zatrudnionych w gminie i braku dostępu do specjalistów 

zajmujących się programowaniem przy jednoczesnej trudności we wgrywaniu 

dokumentów spełniających standardy dostępności w używane szablony – co również 

związane jest ze wspomnianą na samym początku kwestią finansowania. 

Na poziom wdrażania Konwencji ma również wpływ stopień realizacji innych 

inwestycji infrastrukturalnych i poziom dofinansowania tych inwestycji – w jednym  

z raportów regionalnych (dolnośląskie) zauważono, że często uwzględnianie praw 

osób z niepełnosprawnościami ma miejsce przy okazji innych inwestycji (remontów, 

inwestycji drogowych). W lokalizacjach gdzie w ostatnich latach dokonywano 

remontów lub budowano nowe budynki użyteczności publicznej (między innymi, ale 

nie tylko z funduszy UE) dostępność – szczególnie architektoniczna jest 

zdecydowanie na wyższym poziomie. 

Zróżnicowanie w stopniu wdrażania Konwencji w zależności od typu monitorowanych 

placówek nierozerwalnie związane jest również z zadaniami tych placówek 

związanymi z realizacją potrzeb osób niepełnosprawnych – inny zakres tych zadań 

powierzany jest na poziomie gminnym, powiatowym, czy wojewódzkim. Jednostki 

takie jak OPS czy PCPR charakteryzują się większą znajomością czy świadomością 

potrzeb i praw osób z niepełnosprawnościami, jednak często ze względu na niskie 

budżety nie są w stanie wdrażać w życie udogodnień. Dużym stopniem wdrożenia 

postanowień Konwencji charakteryzują się jednostki administracji zespolonej, 

jednocześnie instytucje te zazwyczaj w niewielkim stopniu stykają się z osobami  

z niepełnosprawnościami. Wydaje się, że wynika to z kwestii różnicy ilościowej: 

monitoringowi poddano znacznie mniej jednostek administracji zespolonej niż np. 

administracji na poziomie gminnym. Jednocześnie jednostki gminne często posiadają 

znacznie mniejszy budżet (o czym pisano powyżej), co przekłada się na większe 

trudności oraz dłuższy czas konieczny do wdrażania postanowień Konwencji. Co 

więcej, ze względu na mniejszą liczbę jednostek administracji zespolonej łatwiej nimi 

zarządzać, co przekłada się na większe prawdopodobieństwo wprowadzania zmian. 
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Jak wspominano we wcześniejszej części analizy, wpływ na stopień wdrażania 

Konwencji ma też aktywność lokalnych organizacji pozarządowych – w regionach, 

gdzie są one bardziej aktywne, stopień wdrożenia Konwencji jest wyższy. 

6.5 Najczęściej pojawiające się rekomendacje 

Na podstawie analizowanych raportów wojewódzkich dotyczących wdrażania 

Konwencji można stwierdzić, że najczęściej pojawiające się rekomendacje dotyczą 

likwidacji barier architektonicznych, kwestii dostosowania komunikacji i dostępu 

informacji – zarówno na poziomie urzędów jak i stron internetowych (wprowadzanie 

standardów WCAG2) a także udogodnień wymaganych prawem takich jak 

wyodrębnienie miejsc parkingowych przed budynkami administracji publicznej.  

Rekomendacje odnoszące się do dostępu do informacji związane były z brakiem 

czytelnej numeracji pięter oraz z brakiem świetlnego systemu powiadamiania 

alarmowego, brakiem oznaczenia dróg ewakuacji za pomocą pisma Brajla lub 

systemu wypukłych znaków, brakiem informacji umieszczanych w gablotach większą 

czcionką, a także brakiem piktogramów z podstawowymi funkcjami obiektu  

i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. Jak zauważali autorzy 

raportów konieczne jest uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

wzroku, słuchu czy intelektualnymi, nie tylko zaś z dysfunkcjami motoryki. 

Najważniejsze rekomendacje wskazywane przez autorów analizowanych 

monitoringów dotyczą kwestii takich jak: 

 budownictwo (likwidacja barier architektonicznych), 

 dostosowanie form informacji do potrzeb ON, 

 działania na rzecz zatrudnienia ON,  

 działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, 

 konsultacje społeczne w instytucji, 

 kompetencje pracowników instytucji, 

 wypełnianie obowiązków ogólnych wynikających z Konwencji ONZ. 

Powyżej wymieniono rekomendacje, które pojawiały się w stosunku do praktycznie 

wszystkich monitorowanych instytucji. Kwestia ilości wskazanych w raportach 

rekomendacji trudna jest do porównania metodą ilościową, ponieważ w niektórych 

raportach zastosowano metodę polegającą na wypisaniu wszystkich pojawiających 

się w monitoringu rekomendacji, natomiast w innych raportach zdecydowano się na 

przedstawienie rekomendacji w formie zbiorczych kategorii. W związku z powyższym 

w niektórych województwach liczba przytaczanych rekomendacji wynosiła ponad 

tysiąc (województwo kujawsko-pomorskie) podczas gdy w innych stosowano 8 

kategorii (województwo opolskie). W niektórych raportach zaś (zachodniopomorskie) 

zdecydowano się jedynie na jakościowy opis zalecanych rekomendacji bez 

podawania ich liczby (co wydaje się być zasadne zwłaszcza w sytuacji, kiedy 

występowały znaczne różnice pomiędzy liczbą monitorowanych instytucji różnych 
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kategorii, co przekłada się na niemożność porównania bezwzględnych liczb 

rekomendacji podawanych w niektórych raportach). 
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7 Wnioski dotyczące usług społecznych 

W ostatnim etapie badania pogłębiono wątek wspierania ze środków EFS usług 

społecznych. Skoncentrowano się na usługach świadczonych w ramach Priorytetu 

inwestycyjnego 9iv, czyli na: 

 usługach opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, 

 usługach asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, 

 mieszkaniach o charakterze wspomaganym, 

 usługach wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (czyli 
profilaktyce rozdzielenia dziecka z rodziną biologiczną), 

 usługach pieczy zastępczej, 

 innych usługach, wspieranych w ramach PI 9iv w innych krajach Unii 
Europejskiej niż Polska. 

Szczególną uwagę poświęcono usługom opiekuńczym dla niesamodzielnych osób 

starszych, a także mieszkalnictwu wspomaganemu. Usługom tym, a także 

standardom ich jakości i narzędziom umożliwiającym ocenę tej jakości, poświęcono 

studia przypadku. W przypadku usług opiekuńczych studium to dotyczyło 

kontraktowanych usług sąsiedzkich w gminie Skwierzyna oraz inspirowanych nimi 

standardów jakości usług. Natomiast studium z zakresu mieszkalnictwa 

wspomaganego objęło praktyki stosowane w Australii oraz oparte na nich narzędzia 

do oceny jakości tego typu praktyk wraz z podręcznikiem (Individual Supported 

Living framework). 

Szerzej kwestię usług społecznych, w tym potencjalnych dobrych praktyk z tego 

zakresu, omówiono w trakcie zogniskowanego wywiadu grupowego  

z przedstawicielami publicznych instytucji z poziomu centralnego i regionalnego, 

samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i ekspertów dziedzinowych.  

W rezultacie sformułowano wnioski przedstawione niżej. 

Zapotrzebowanie 

Dostęp do usług społecznych jest jednym z ważniejszych wyzwań, stojących przed 

polską polityką społeczną. Rosnący popyt na usługi społeczne dostrzegają niemal 

wszyscy uczestnicy badania, choć patrzą na tę kwestię z różnych perspektyw.  

Źródła tej wiedzy są zróżnicowane. Wymienić tu można duże zainteresowanie 

podmiotów świadczących tego typu usługi możliwościami uzyskania dofinansowania, 

potrzeby zgłaszane przez samych odbiorców tych usług do placówek i duże 

zainteresowanie ofertą projektów, informacje pochodzące od organizacji 

pozarządowych, badania prowadzone na poziomie regionalnym i krajowym, w tym 

ocena zasobów pomocy społecznej. Wyzwaniem pozostaje systematyzacja wiedzy 

na temat zapotrzebowania na usługi społeczne (w niektórych przypadkach bazuje 

ona na zbieranych opiniach, liczbie projektów itd.), a także lepsza koordynacja  

w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu tej wiedzy pomiędzy różnymi poziomami 
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(zidentyfikowano słaby przepływ informacji pomiędzy poziomem krajowym  

i regionalnym).  

W trakcie badania uczestnicy wskazywali również obszary usług, które ich zdaniem 

są najbardziej deficytowe i powinny być traktowane priorytetowo. Wskazywano 

m.in.:  

 mieszkania wspomagane (poniżej znajduje się opis studium przypadku 

schematu Individual Supported Living, stosowanego w Australii, w ramach 

którego wypracowano szereg interesujących schematów funkcjonowania 

mieszkań wspomaganych dla osób indywidualnych z niepełnosprawnością 

intelektualną),  

 usługi dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi,  

 opieka wytchnieniowa dla opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych,  

 usługi dla rodzin z problemami wychowawczymi, które jednak nie kwalifikują 

się do pomocy społecznej.  

Rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne jest identyfikowane na każdym 

poziomie: lokalnym, regionalnym i krajowym. Wynika to ze zmieniającej się sytuacji 

demograficznej, zmiany modelu rodziny, ale wydaje się, że również rosnąca podaż 

tego typu usług staje się niejako czynnikiem pobudzającym popyt na te usługi.  

W kontekście EFS istotne znaczenie ma również poprawa sytuacji na rynku pracy, co 

naturalnie sprzyja przesuwaniu punktu ciężkości z działań aktywizacyjnych na usługi 

społeczne.  

Dobre praktyki 

W trakcie badania zidentyfikowano kilka dobrych przedsięwzięć, które można uznać 

za dobrą praktykę, zarówno w kraju, jak i za granicą. Spośród rozwiązań krajowych 

wskazywano np.: 

 Centra usług społecznych – jest to nowy sposób organizacji świadczenia 

usług społecznych, który polega na integracji w jednym miejscu różnego 

rodzaju usług społecznych. Takie podejście umożliwia lepsze dopasowanie 

zakresu świadczonych usług do potrzeb użytkownika. W trakcie badania 

zidentyfikowano zarówno CUS finansowany ze środków EFS, jak i CUS 

finansowany ze środków samorządowych. Przykładem pierwszego może być 

CUS w Skierniewicach, prowadzone przez Stowarzyszenie JA-Ty-My oraz 

Miasto Skierniewice. W placówce tej świadczone są usługi opiekuńcze 

(podstawowe i specjalistyczne), asystenckie, praca socjalna, a także usługi 

wytchnieniowe dla opiekunów osób zależnych. Co ważne, usługi te są 

świadczone w formie zdeinstytucjonalizowanej. Przykładem drugiego typu 

CUS jest Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, które jest 

jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Centrum zajmuje się 
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organizowaniem i koordynacją usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, asystenckich dla 

osób niepełnosprawnych itd. Co istotne, Centrum zajmuje się też 

zapewnianiem jakości usług społecznych świadczonych na terenie Warszawy 

(np.: oceną i aktualizacją standardów świadczenia usług).  

Zaletą CUS jest integracja rozproszonych dotychczas usług społecznych i ich 

lepsza koordynacja. Dzięki temu instytucje te są w stanie zaproponować 

klientowi usługi zdecydowanie lepiej dopasowane do jego potrzeb. Pozwala to 

podchodzić do usług z perspektywy klienta, a nie z perspektywy sektorowej 

lub specyfiki usług, co umożliwia przekraczanie tradycyjnych, 

administracyjnych ograniczeń. Pozwalają również elastycznie rozwijać 

i dostosowywać zakres usług do potrzeb użytkowników.  

Ciekawym rozwiązaniem są centra usług działające w formie partnerstwa 

terytorialnego (na terenie jednego powiatu). Jednak w tym przypadku 

wyzwaniem okazuje się gotowość do zaangażowania się w funkcjonowanie 

centrum włodarzy niektórych gmin.  

Należy zaznaczyć, że w listopadzie 2018 r. Prezydent RP skierował do Sejmu 

projekt Ustawy o centrach usług społecznych. Jest to rozwiązanie, które ma 

ułatwić samorządom integrację i koordynację rozproszonych często usług 

społecznych.  

 Dom wytchnieniowy – placówka prowadzona przez jedną z organizacji 

pozarządowych w Poznaniu, oferująca usługi osobom dorosłym  

z niepełnosprawnościami: możliwość krótkich pobytów całodobowych (do 21 

dni) oraz usługi dziennego pobytu. Okazuje się, że oferta ta spotkała się  

z bardzo dużym zainteresowaniem, co pokazuje olbrzymi popyt na tego typu 

usługi. Placówka ta jest finansowana ze środków samorządowych Poznania.  

 Usługi sąsiedzkie – stanowią ważne uzupełnienie usług środowiskowych  

i spotykają się z dużym zainteresowaniem. Obejmują zwykle pomoc  

w sprawach podstawowych, jednak ich zaletą jest wzmacnianie więzi 

społecznych (podtrzymywanie relacji towarzyskich), jak również elastyczność 

przy ich świadczeniu (mogą być świadczone poza tradycyjnymi godzinami 

świadczenia usług społecznych, np. w godzinach wieczornych lub  

w weekendy). Poniżej znajduje się opis studium przypadku usług sąsiedzkich, 

funkcjonujących od lat w Skwierzynie. 

 Usługi asystenckie – pozwalają na większą samodzielność osób  

z niepełnosprawnościami czy też osób starszych. Szczególnie istotne jest 

wzmacnianie przez te usługi samodzielności osób korzystających z tych usług 

(w przypadku tych usług nie ma mowy o wykonywaniu jakiś czynności zamiast 

użytkownika, lecz podkreśla się wspieranie użytkownika w realizacji tego typu 

zadań – czyli np. asystent nie robi zakupów, lecz pomaga użytkownikowi przy 

zakupach). Efektem tych usług jest widoczna, rosnąca potrzeba 
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samodzielności użytkowników, choć czasami niezbędne jest stawianie 

twardych granic przy określaniu zakresu takiej usługi. Usługi tego typu 

świadczone są np. przez przywołane tu wcześniej Centrum Usług 

Społecznych „Społeczna Warszawa”.  

Są to tylko przykłady ciekawych, inspirujących rozwiązań. Według opinii zebranych  

w trakcie wywiadu grupowego, przedsięwzięcia z zakresu usług społecznych są 

bardzo dobrze oceniane przez użytkowników, jako odpowiadające na szczególnie 

ważne potrzeby społeczne. Dotyczy to zarówno przedsięwzięć finansowanych ze 

środków EFS, jak i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych. Wydaje się, że w 

tym przypadku źródło finansowania ma mniejsze znaczenie, a istotniejsze jest 

dopasowanie zakresu i jakości usług do potrzeb odbiorców.  

Na podstawie dyskusji w trakcie wywiadu grupowego wskazać można kilka 

czynników, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia wysokiej użyteczności 

tego wsparcia:  

 Zachowanie dużej elastyczności przepisów prawa, zasad finansowania 

projektów z EFS, jak i samych projektów, tak aby możliwe było optymalne 

dopasowanie rodzaju, zakresu i skali usług do potrzeb indywidualnej osoby 

lub rodziny. Ramy prawne powinny być jak „szeroka płachta”, z której można 

dowolnie wykrajać potrzebne usługi,  

 Projekty EFS powinny dopuszczać możliwość realizacji przedsięwzięć 

niestandardowych (w stosunku do dotychczasowej praktyki), wykraczających 

poza dotychczasową praktykę, utarte ścieżki, a nawet przepisy prawa, tak aby 

zmieniać praktykę instytucji świadczących tego typu usługi. Nie oznacza to 

tylko projektów innowacyjnych. Wiele standardowych projektów 

finansowanych z EFS jest równocześnie bardzo niestandardowych  

w porównaniu do dotychczasowej praktyki wielu instytucji. Równocześnie nie 

powinno to wykluczać możliwości realizacji projektów rutynowych, które 

również w tym obszarze są bardzo potrzebne, często bowiem odpowiadają  

na ważną potrzebę społeczną,   

 Niezbędne jest znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy naciskiem  

na zwiększanie skali świadczonych usług, a poprawianiem jakości tych usług. 

Zasada dodatkowości nie powinna być interpretowana wąsko, tylko jako 

zwiększanie skali świadczonych usług,  

 Usługi powinny być kierowane do szerszego grona odbiorców niż 

gospodarstwa domowe kwalifikujące się do korzystania z pomocy społecznej. 

Szczególne znaczenie mają tu działania profilaktyczne lub działania 

podejmowane w pierwszym okresie występowania kryzysów lub problemów 

(takich jak np. problemy wychowawcze), 
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 Niezbędne jest stałe inwestowanie w kadrę świadczącą te usługi, co wiąże się 

z oferowaniem atrakcyjnych wynagrodzeń, a także szerokich możliwości 

podnoszenia kompetencji i nabywania nowych kwalifikacji,  

 Niezbędny jest wysiłek służący upowszechnianiu i szerszemu zastosowaniu 

innowacji społecznych, wypracowanych w PO WER, ale także innowacji 

stosowanych w innych krajach.  

Studium przypadku – usługi sąsiedzkie 

Na gruncie polskim jako dobrą praktykę w usługach społecznych można uznać usługi opieki 

sąsiedzkiej prowadzone w 2004 roku w gminie Skwierzyna, w województwie lubuskim. 

Skwierzyna jest gminą miejsko-wiejską, której obszar charakteryzuje się dużym zalesieniem 

(67%55) i niską gęstością zaludnienia (43 os./km²). Gmina obejmuje tereny popegeerowskie, 

przez lata odznaczające się relatywnie wysoką stopą bezrobocia. 80% mieszkańców gminy 

mieszka w mieście Skwierzyna, a pozostali w 17 innych miejscowościach. Usługi sąsiedzkie 

zostały wprowadzone w celu objęcia usługami opiekuńczymi osób zamieszkałych na 

terenach wiejskich, gdzie nie było opiekunek środowiskowych. Inną przesłanką 

wprowadzenia usług sąsiedzkich była chęć aktywizacji zawodowej osób, które wcześniej 

pomagały sąsiadom, ale jednocześnie były beneficjentami pomocy społecznej. 

Usługi sąsiedzkie zostały wprowadzone w 2004 uchwałą rady miejskiej przewidującą 

świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej. Są one częścią gminnego 

systemu opieki społecznej (są budżetowane w ramach zadań obowiązkowych OPS) i mają 

charakter uzupełniający. Są wykorzystywane tam, gdzie świadczenie usług przez etatowych 

pracowników OPS jest niemożliwe lub byłoby nieefektywne (np. ze względu na konieczność 

dojazdów poza godzinami pracy). Konieczność wprowadzenia usług sąsiedzkich wynikała  

w części ze skromnych zasobów OPS w Skwierzynie. W połowie 2015 roku zatrudniał on 6 

pracowników socjalnych oraz 4 etatowe opiekunki środowiskowe, a na każdą z tych osób 

przypadało około 100 gospodarstw domowych56. 

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczony prawie pełen katalog usług 

opiekuńczych, związany z opieką nad osobami leżącymi i obejmujący: 

- czynności pielęgnacyjne (związane z utrzymaniem higieny), 

- czynności gospodarcze (zakupy, sprzątanie oraz karmienie chorego, jeśli jego stan tego 

wymaga),  

- pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,  

- załatwianie spraw (np. wizyt u lekarza). 

                                                           
 

55
 Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018. Portrety Gmin. Gmina Miejsko-Wiejska Skwierzyna. Urząd 

Statystyczny w Zielonej Górze 2018. 
56

 Paulina Sobiesiak-Penszko, Małgorzata Koziarek Jak dobrze mieć sąsiada. Od Pomocy Sąsiedzkiej Do 
Sąsiedzkich Usług Opiekuńczych, Instytut Spraw Publicznych 2016. 
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Z usług wyłączone są ciężkie prace porządkowe oraz usługi specjalistyczne. Zakres usług  

i ich wymiar czasowy jest ustalany indywidualnie i określany w umowie. Przy ustalaniu tego 

zakresu uwzględniane są wskazania lekarskie dotyczące zakresu czynności, których 

podopieczny nie może wykonywać samodzielnie ze względu na stan zdrowia. Usługi 

sąsiedzkie osobom mieszkającym w miastach świadczone są wieczorami, w weekendy i w 

święta, a osobom mieszkającym na wsi – niezależnie od dnia i pory (zgodnie z założeniem, 

że usługi sąsiedzkie kompensują niższą dostępność usług świadczonych przez instytucje 

pomocy i integracji społecznej). Usługi opiekuńcze świadczone w ramach pomocy 

sąsiedzkiej są odpłatne dla korzystających. Istnieje jednak możliwość zwolnienia  

z całości lub części odpłatności, zgodnie z kryterium dochodowym.  

Pomoc świadczona jest przez uprzednio przygotowane osoby z najbliższego otoczenia 

osoby potrzebującej, np. zaufana osoba z sąsiedztwa, wskazana przez samą osobę 

potrzebującą lub jej rodzinę.  

W przypadku rezygnacji sąsiada lub niewłaściwego wywiązywania się przez niego  

z obowiązków, na jego miejsce zrekrutowana zostaje inna osoba z najbliższego otoczenia 

lub, jeśli to nie jest możliwe, usługi opiekuńcze przejmuje opiekunka środowiskowa. 

Osoby świadczące pomoc sąsiedzką są zatrudnione na umowę zlecenie. Ich czas pracy 

dokumentowany jest za pomocą karty czasu pracy i dziennika czynności. Sąsiedzi-

opiekunowie pozostają w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi. Zgłaszają oni 

wszelkie pojawiające się problemy oraz konsultują się z etatowymi opiekunkami 

środowiskowymi. 

Co najmniej raz w miesiącu pracownicy socjalni obsługujący dany rejon lub koordynator 

usług opiekuńczych odwiedzają podopiecznych. Ponadto praktykowane są 

niezapowiedziane wizyty kierownika OPS w terenie. 

Usługi opiekuńcze świadczone przez sąsiadów w gminie Skwierzyna nigdy nie przybrały 

masowego charakteru. Zwykle z pomocy w charakterze usług sąsiedzkich korzysta kilka 

osób. Jednakże to innowacyjne (na gruncie polskim) rozwiązanie stało się trwałym 

elementem świadczenia usług opiekuńczych w gminie i z powodzeniem funkcjonuje już 15 

lat. Sąsiedzka formuła usług opiekuńczych pozwala efektywnie wykorzystać czas opiekuna 

(brak konieczności codziennych dojazdów) oraz środki samorządu (brak konieczności 

zapłaty za nadgodziny pracowników OPS, niższe koszty usług sąsiedzkich niż innych form 

pomocy). 

Standaryzacja i możliwość upowszechnienia rozwiązań zastosowanych w gminie Skwierzyna 

Badania literatury przedmiotu oraz wywiady z ekspertami sugerują, że usługi sąsiedzkie 

powinny pełnić rolę uzupełniającą wobec innych usług społecznych, a sensowność ich 

zastosowania zależy od konkretnych, lokalnych warunków. Jednakże pole do wprowadzania 

w Polsce usług, polegających na zlecaniu sąsiadom opieki nad starszymi osobami 

niesamodzielnymi, zwiększa się na skutek: 

a) Zmian społecznych sprawiających, że rodzina, dotychczas dominująca w świadczeniu 

usług opiekuńczych, w coraz mniejszym stopniu jest w stanie zapewniać tego rodzaju 

wsparcie z powodu rosnącej mobilności geograficznej, rosnącej aktywności zawodowej 
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kobiet oraz zwiększającej się liczby osób wymagających opieki (starzenie się 

społeczeństwa), 

b) Niewystarczającej podaży usług świadczonych przez instytucje publiczne i wysokiego 

kosztu takich usług świadczonych przez podmioty prywatne (przekraczającego możliwości 

finansowe wielu rodzin), 

c) Tendencji do deinstytucjonalizacji, przejścia od całodobowych form instytucjonalnych 

do opieki środowiskowej. 

Usługi sąsiedzkie mogą być także stosowane na szerszą skalę w charakterze wsparcia 

wytchnieniowego dla stałych opiekunów rodzinnych. 

Celowość zastosowania usług sąsiedzkich zależy od konkretnych, lokalnych warunków  

(na przykład rozproszenia sieci osadniczej, jak w gminie Skwierzyna) oraz potrzeb 

konkretnej osoby. Konkretna instytucja na poziomie lokalnym powinna mieć swobodę decyzji 

o zastosowaniu lub nie tej formy wsparcia. W środowiskach społecznych, gdzie silne są 

jeszcze więzi sąsiedzkie i dobrze funkcjonuje wzajemna pomoc sąsiedzka, należy uważać, 

żeby nie zniszczyć istniejących relacji sąsiedzkich, przez ich formalizowanie i wprowadzenie 

elementu finansowego wynagrodzenia. Usługi świadczone przez instytucje publiczne 

powinny w takich przypadkach tylko uzupełniać istniejące wsparcie rodzinne i sąsiedzkie.  

Potencjalnym ograniczeniem dla realizacji usług sąsiedzkich w ramach projektów EFS może 

się okazać konieczność zachowania elastyczności co do zakresu stosowania usług 

sąsiedzkich. Zapotrzebowanie na tą formę wsparcia jest bowiem nieprzewidywalne, zależne 

np. od pogorszenia się stanu zdrowia odbiorcy usług. Może to stanowić poważne wyzwanie 

przy opracowaniu i budżetowaniu projektów EFS, w których widoczna jest tendencja do 

usztywniania zakresu świadczonego wsparcia przez przyjmowanie budżetu i wskaźników  

ze znacznym wyprzedzeniem. 

 

 

Studium przypadku – mieszkalnictwo wspomagane 

Individual Supported Living (ISL) jako zorganizowana forma wsparcia dla dorosłych osób  

z niepełnosprawnością intelektualną rozwija się od trzech dekad. ISL jest formą trójstronnego 

porozumienia między osobą niepełnosprawną, jego najbliższymi a organizacją świadczącą 

pomoc (z sektora publicznego lub pozarządowego), dotyczącego warunków zamieszkania. 

Celem nie jest zapewnienie domu rozumianego jako zakwaterowanie, lecz domu jako 

miejsca, w którym osoba wsparta czuje się dobrze, może realizować swoje potrzeby  

i preferencje, nawiązywać relacje społeczne i wieść godne życie. Warunki ISL są całkowicie 

elastyczne i uwzględniają indywidualne preferencje beneficjenta oraz jego zapotrzebowanie 

na wsparcie (badania australijskie odnotowały od 1 do 233 godzin wsparcia tygodniowo). 

Wsparcia mogą udzielać: rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, członkowie społeczności, 

współlokatorzy, rodziny goszczące, specjaliści, organizacje pozarządowe i instytucje 

publiczne.  



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

205 | S t r o n a  

  
 

W 2011 r. środowisko akademickie wydało podręcznik, prezentujący model ISL (ISL 

framework)57 oparty na trzech założeniach zgodnych z art. 19 Konwencji ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych: 

1) Wszyscy dorośli z niepełnosprawnościami mogą korzystać z ISL, jeżeli tylko zostanie im 

zapewnione odpowiednie wsparcie, 

2) Osoby z niepełnosprawnościami nie muszą mieszkać razem (w modelu ISL osoby  

z niepełnosprawnościami mieszkają razem tylko z własnej woli), 

3) Osoby z niepełnosprawnościami korzystające z ISL nie muszą mieszkać samotnie ani być 

samodzielne.  

Przyjęte założenia oznaczają, że osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość wyboru,  

z kim chcą mieszkać, i możliwe są różne rozwiązania w tym zakresie. Autorzy podręcznika, 

omawiając rzeczywiste przykłady funkcjonowania ISL, wyróżnili cztery typy gospodarstw 

domowych osób z niepełnosprawnościami: mieszkający samotnie, korezydencja (w takim 

układzie osoba z niepełnosprawnością mieszka we własnym mieszkaniu z osobami, które 

pomagają jej w zamian za obniżony czynsz), mieszkający u rodzin przyjmujących (z którymi 

zawarta jest zwykle formalna umowa zapewniająca im finansowanie kosztów utrzymania 

osoby z niepełnosprawnością) oraz mieszkający z przyjaciółmi lub partnerami.  

W latach 2015-2018 uniwersytet Curtin w Perth we współpracy z dwoma innymi uczelniami 

(z Melbourne i Sydney) i sześcioma organizacjami wspierającymi osoby  

z niepełnosprawnościami przeprowadzili ewaluację funkcjonowania 130 ISL w Australii.  

Na podstawie obserwacji istniejących ISL stworzono system oceny ISL, uwzględniający stan 

beneficjenta i jego otoczenia. Review Scoring Booklet stanowi narzędzie do oceny jakości 

mieszkalnictwa wspomaganego, które może być podstawą do jego doskonalenia  

i dopasowania do indywidualnych potrzeb. Może również dostarczać wskazówek przy 

ustanawianiu nowych ISL.  

Poza Australią podręcznik znalazł zastosowanie w Irlandii. Stian Thoresen, współautor 

modelu ISL, w przeprowadzonym wywiadzie ocenił, że wypracowane narzędzie może 

posłużyć do standardowej – w tym obowiązkowej – oceny usług mieszkalnictwa 

wspomaganego (np. w ramach projektów EFS). Może wymagać adaptacji do innego 

otoczenia kulturowego lub innego typu niepełnosprawności. Jego zastosowanie wymaga 

jednak znacznych środków i zaangażowania osób realizujących, a także facylitacji i szkoleń. 

  

                                                           
 

57
 Cocks, E., Thoresen, S. (2017). Individual Supported Living Manual. 2nd edition. School of Occupational 

Therapy and Social Work, Curtin University. 
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Wyzwania 

W trakcie badania zidentyfikowano szereg wyzwań związanych ze świadczeniem 

usług społecznych.  

 Kadra – świadczenie wysokiej jakości usług wymaga dobrze przygotowanej  

i stabilnej kadry. Niestety, stawki stosowane w projektach finansowanych  

z EFS (na podstawie katalogu kosztów jednostkowych) są bardzo niskie, co 

utrudnia zatrudnienie i utrzymanie odpowiednich osób. Równocześnie IZ i IP, 

choć świadome tych problemów, mają problemy z wypracowaniem, na 

zasadach wskazanych przez MIiR, stawek adekwatnych do potrzeb rynku,  

 Niezwykle istotne jest również tworzenie możliwości stałego podnoszenia 

kompetencji przez osoby świadczące te usługi. Aktualnie działania służące 

temu finansowane są głównie na poziomie krajowym, co zwiększa ryzyko ich 

niskiej trafności – należy w większym stopniu zaangażować tu instytucje 

regionalne. W tym kontekście istotne znaczenie mają również standardy 

świadczenia usług społecznych, które jednak nie będą ograniczać 

elastyczności tych usług. W tym kontekście wskazano na zbyt niski poziom 

wykorzystania dorobku PO KL,  

 Wyzwaniem jest również kadra projektów – zbyt niskie wynagrodzenia 

powodują, że widoczna jest coraz większa rotacja a także, niestety, 

negatywna selekcja pracowników zajmujących się EFS w projektach. 

Dodatkowo, czynnikiem zwiększającym rotację kadry jest rosnące 

skomplikowanie i złożoność systemu wdrażania, narastająca biurokracja, niski 

poziom przyjazności istniejących rozwiązań (np. informatycznych). Powoduje 

to coraz większe trudności przy realizacji i rozliczaniu projektów, zarówno dla 

projektodawców, jak i dla IZ / IP, 

 Trwałość projektów – jest to jedno z kluczowych wyzwań dla przedsięwzięć  

z obszaru usług społecznych. Szczególnie istotne są tutaj dwa czynniki: 

przekonania osób decyzyjnych w samorządach na temat znaczenia usług 

społecznych oraz możliwości finansowe. Część samorządów niechętnie 

angażuje się w przedsięwzięcia z zakresu usług społecznych, obawiając się  

w przyszłości kosztów ich utrzymania,  

 Słabe znaczenie strategiczne usług społecznych – na poziomie lokalnym 

usługi społeczne nie są postrzegane jako kwestia priorytetowa, a powierzenie 

ich realizacji organizacjom pozarządowym traktowane jest czasami jako 

„pozbycie się problemu”. Odpowiedzią na to ma być projekt realizowany  

z inspiracji Departamentu Pomocy Społecznej MRPiPS, który ma wzmocnić 

kompetencje strategiczne instytucji lokalnych w zakresie przygotowywania 

planów rozwiązywania problemów społecznych, 

 Zlecanie usług społecznych przedsiębiorstwom społecznym – choć temat 

jest obecny, to jednak istotną barierą okazuje się niewystarczająca podaż  

podmiotów świadczących tego typu usługi,  
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 Brak koordynacji pomiędzy podobnymi usługami, kierowanymi do tej samej 

grupy osób, a realizowanymi w ramach różnych polityk sektorowych: pomocy 

społecznej, zdrowia i edukacji (Młodzieżowy Ośrodek Wychowania - MOW i 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii- MOS), 

 Olbrzymim wyzwaniem są usługi wsparcia dla młodzieży opuszczającej 

MOW i MOS – aktualnie obserwowany jest bardzo wysoki odsetek recydywy 

wśród osób opuszczających MOW, co wynika m.in. z braku oferty kierowanej 

do tych osób po opuszczeniu placówek,  

 Brak strategii deinstytucjonalizacji – pomimo wielu inicjatyw, 

finansowanych zarówno ze środków europejskich jak i krajowych, nadal brak 

jest strategii deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych dla osób starszych  

i z niepełnosprawnościami, co ogranicza przechodzenie z usług stacjonarnych 

w kierunku usług świadczonych w miejscu zamieszkania. Aktualnie rząd 

przygotowuje strategię deinstytucjonalizacji, która ma być jednym z warunków 

uruchomienia i funkcjonowania w Polsce środków EFS w kolejnej 

perspektywie,  

 Słaba integracja środków EFS i EFRR na poziomie regionalnym – środki 

EFRR w niewystarczającym stopniu są kierowane na wspieranie najbardziej 

potrzebnych usług społecznych.  

Priorytety na kolejną perspektywę 

Wspieranie usług społecznych powinno być jednym z priorytetów EFS w kolejnej 

perspektywie. Planując to wsparcie, należy brać pod uwagę następujące kwestie:  

 wzmacnianie współpracy różnych instytucji,  

 wzmocnienie deinstytucjonalizacji usług społecznych (podejście strategiczne), 

 indywidualizacja usług społecznych, gotowość do odpowiadania  

na specyficzne potrzeby odbiorców tych usług, 

 koordynacja na wszelkich możliwych poziomach: pozioma (różne obszary)  

i pionowa (różne poziomy zarządzania tą sferą), 

 wykorzystanie tego, co zostało już wypracowane, szczególnie na poziomie 

systemowym, 

 zwiększenie możliwości aplikowania o środki dla podmiotów działających 

lokalnie,  

 inwestowanie w kadrę świadczącą usługi społeczne,  

 zdecydowanie większy nacisk na jakość świadczonych usług – w tym rozwój 

standardów jakości i narzędzi służących do oceny tej jakości,   
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 upowszechnienie planowania strategicznego, bazującego na rzetelnej 

diagnozie potrzeb.  

Należy podkreślić, że usługi społeczne są tematem niezwykle obszernym, bardzo 

zróżnicowanym wewnętrznie i złożonym. Dlatego też przygotowując się do nowej 

perspektywy należy dokonać pogłębionej analizy potrzeb w każdym z obszarów 

usług społecznych.  
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8 Wskaźniki rezultatu długoterminowego 

8.1 Statystyczny opis populacji uczestników 

Zgodnie z zakresem raportu opracowanego w ramach niniejszego etapu badania, 

pogłębionej analizie poddano dane uczestników pozyskane z bazy SL2014 z okresu 

sprawozdawczego 01.07.2017-30.06.2018 r.58 dot. uczestników projektów o ściśle 

zdefiniowanym statusie na rynku pracy – uwzględniono jedynie osoby bezrobotne  

lub bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Przedstawiono 

ponadto zestawienia obejmujące okres od początku okresu programowania do 20 

czerwca 2018 roku. Uczestnik wchodził w skład analiz, jeżeli, zgodnie z informacją 

zapisaną w dostępnych bazach danych, zakończył udział w projekcie w okresie 

sprawozdawczym.  

                                                           
 

58. 
Dalej w rozdziale używano sformułowania „analizowany okres sprawozdawczy”. 
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Rysunek 15. Liczba uczestników projektów w ramach EFS, którzy zakończyli udział 
od początku wdrażania do 30.06.2018 r. na 10 tys. mieszkańców powiatu. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 oraz GUS BDL. 

Z analizy bazy SL201459 wynika, że od początku wdrażania EFS udział  

w projektach zakończyło 1 051 479 osób, niepracujących w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie. Zróżnicowanie w zakresie liczby uczestników 

wsparcia w projektach współfinansowanych z EFS (w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców) w skali powiatu zostało zaprezentowane na mapie powyżej. 

Średnia liczba uczestników w przeliczeniu na 10 tys. ludności powiatu wynosi 274. 

Wyróżniającymi się województwami pod względem niskiej liczby uczestników  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatów są mazowieckie (176) oraz śląskie 

(214). Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w woj. pomorskim  (447), 

świętokrzyskim (434) oraz podkarpackim (412). Wartości wyższe od średniej mają 

również region warmińsko-mazurski (350), lubuski (339), opolski (333) oraz lubelski 

(322).  

Na potrzeby badania obliczono współczynnik Florence'a60, który informuje, czy 

przestrzenne rozmieszczenie osób objętych wsparciem odpowiada przestrzennemu 

rozmieszczeniu grup docelowych. W rezultacie pośrednio zdaje sprawę  

                                                           
 

59 
Stan na 30.06.2018 r. 

60
 Jest to współczynnik wykorzystywany przy ocenie rozmieszczenia przestrzennego zjawisk. 
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ze zróżnicowania w dostępie do wsparcia EFS. Analiza wykazała, że w przypadku 

liczby uczestników projektów w ramach EFS w większości kraju nie występuje 

koncentracja przestrzenna w skali powiatu czy województwa. Oznacza to, że 

opisane wcześniej różnice między województwami, a także różnice wewnątrz 

województw, pod względem tego, jaka część grup docelowych została objęta 

wsparciem, można ocenić jako niewielkie. Jedynym wyjątkiem jest województwo 

mazowieckie, gdzie analizy wykazały zależność, która jednakże nie jest silna 

(0,286761). 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, liczba uczestników projektów w ramach EFS 

jest skorelowana z wartością PKB per capita (uniwersalny wskaźnik obrazujący 

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego). Związek pomiędzy tymi dwoma 

zmiennymi jest istotny statystycznie, a korelacja jest ujemna w stopniu wysokim62 - 

co oznacza, że wraz ze wzrostem liczby uczestników, w przeliczeniu na 10 tys. 

ludności danego województwa, spada wartość wskaźnika PKB per capita. 

Można więc zakładać, że wsparcie jest właściwie adresowane, skoro trafia w 

większym stopniu do regionów o niższym poziomie rozwoju społeczno-

gospodarczego. Idąc dalej, zbadano zależność liczby uczestników w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców danego powiatu od zmiany stopy bezrobocia w powiatach (w 

latach 2014-2018). Obliczona korelacja okazała się co prawda istotna statystycznie, 

ale jej intensywność jest przeciętna – co pozwala wnioskować, że wraz ze wzrostem 

liczby uczestników w przeliczeniu na 10 tys. ludności powiatu w umiarkowanym 

stopniu maleje wartość wskaźnika bezrobocia. Analizie poddano również związek 

liczby uczestników w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców danego powiatu z 

wartością dofinansowania projektów realizowanych w ramach EFS przypadającą na 

1 mieszkańca powiatu. Obie zmienne są ze sobą istotnie statystycznie powiązane, a 

korelacja jest dodatnia w stopniu wysokim, co oznacza, że wraz ze wzrostem liczby 

uczestników w przeliczeniu na 10 tys. ludności danego powiatu wzrasta wartość 

dofinansowania na 1 mieszkańca. 

Wszyscy bezrobotni lub bierni zawodowo uczestnicy, którzy zakończyli udział  

w projektach współfinansowanych z EFS stanowili 7,51% bezrobotnych lub biernych 

zawodowo mieszkańców Polski63. Wśród bezrobotnych lub biernych zawodowo 

uczestników nieznacznie przeważały kobiety (56%). Wśród tej populacji uczestników 

bardzo licznie reprezentowane były osoby młode, do 24 r. ż., stanowiące 53% 

populacji. Zdecydowanie najmniej było zaś uczestników w wieku 40-49 lat – 7,4%. 

                                                           
 

61
 Współczynnik Florence'a przyjmuje wartość z przedziału 0-1. Dla wartości poniżej 0,25 oznacza, że zjawisko 

charakteryzuje wysoki stopień rozmieszczenia (brak koncentracji w wybranych obszarach terytorialnych), a dla 
wartości 0,25-0,49 średni stopień rozmieszczenia (można zaobserwować koncentrację w wybranych obszarach 
terytorialnych). 
62

 Według klasyfikacji J.Guilford'a. 
63 Dane GUS BDL dla 2018 r.  
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Równocześnie analiza danych pokazała, że w okresie 1.07.2017-30.06.2018 r.  

(dla którego obliczano wartości wskaźników w niniejszym etapie) w projektach 

zakończyło udział 591 381 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, co stanowiło 

51% odbiorców wsparcia oraz 4% bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców 

Polski. 

Zarówno w analizowanym okresie sprawozdawczym, jak i od początku wdrażania 

EFS przeważającą liczbę niepracujących odbiorców wsparcia stanowią kobiety          

(w obydwu przypadkach 56%). Jest to wynik zbliżony do wyniku dla całej populacji  

w skali kraju, w której 61% osób bezrobotnych lub biernych zawodowo stanowią 

kobiety (Rysunek 16). 

Rysunek 16. Bezrobotni lub bierni zawodowo uczestnicy projektów 
współfinansowanych w ramach EFS w analizowanym okresie sprawozdawczym, 
uczestnicy projektów współfinansowanych z EFS od początku wdrażania EFS 2014-
2020 oraz bezrobotni lub bierni zawodowo mieszkańcy Polski – ze względu na płeć 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SL2014, analiza dla danych z okresu 

01.07.2017-30.06.2018 r. oraz analiza dla danych od początku wdrażania EFS 2014-2020 oraz GUS 

BDL (dane dla 2017 r.). 

Przeprowadzona analiza pokazała, że bezrobotni i bierni zawodowo uczestnicy 

projektów w analizowanym okresie sprawozdawczym stanowili 2,12 % kobiet i 1,80 

% mężczyzn w wieku powyżej 15. r.ż. mieszkających w Polsce. Z kolei w odniesieniu 

do całego okresu wdrażania wskaźnik pokrycia wyniósł odpowiednio – 3,80%  

i 3,27%.  

  

61,16% 
55,91% 56,27% 

38,84% 
44,09% 43,73% 

Polska EFS od początku wdrażania EFS okres sprawozdawczy

kobiety

mężczyźni
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Rysunek 17. Wskaźniki pokrycia dot. struktury płci – udział bezrobotnych lub 
biernych zawodowo uczestników projektów współfinansowanych z EFS w 
analizowanym okresie sprawozdawczym w ogóle mieszkańców oraz udział 
wszystkich uczestników projektów współfinansowanych z EFS od początku 
wdrażania perspektywy 2014-2020 w ogóle mieszkańców powyżej 15 r. ż. 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SL2014, analiza dla danych z okresu 
01.07.2017-30.06.2018 oraz analiza dla danych od początku wdrażania EFS 2014-2020 oraz GUS 
BDL (dane dla 2017 r.). 

Z EFS współfinansowano działania realizowane w ramach programu krajowego PO 

WER i 16 programów wdrażanych na poziomie regionów – RPO. Dostępne dane 

pokazały, że w okresie 01.07.2017-30.06.2018 r. ponad ¼  bezrobotnych lub 

biernych zawodowo uczestników projektów skorzystało ze wsparcia 

oferowanego w ramach PO WER – 174 tys. osób, co stanowiło 27,2% 

uczestników. Wsparcie w ramach RPO otrzymała większość (72,8%) bezrobotnych 

lub biernych zawodowo uczestników (około 467 tys. osób) – największy udział w 

ogólnej liczbie uczestników projektów mieli odbiorcy wsparcia RPO woj. pomorskiego 

(11%) oraz podkarpackiego (7%), mazowieckiego i małopolskiego (po 6%)64. 

Wziąwszy pod uwagę cały okres wdrażania EFS sytuacja prezentuje się podobnie. 

Niecałe 40% uczestników (458 tys.) skorzystało ze wsparcia w ramach POWER, 

natomiast większość bezrobotnych lub biernych zawodowo osób otrzymała pomoc 

ze środków RPO (698 tys.). Największy udział w ogólnej liczbie uczestników 

projektów mieli odbiorcy wsparcia RPO woj. pomorskiego (7,5%), śląskiego (5,9%) 

oraz mazowieckiego (5,1%). 

Struktura bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów z okresu 

sprawozdawczego pod względem stopnia urbanizacji obszaru zamieszkania była 

zróżnicowana – najliczniej reprezentowaną grupą byli mieszkańcy terenów słabo 

zaludnionych, tj. terenów, gdzie co najmniej 50% ludności zamieszkuje obszary 

wiejskie – mieszkańcy terenów wiejskich stanowili 51% populacji bezrobotnych  

lub biernych zawodowo uczestników projektów. Beneficjenci z terenów gęsto 

                                                           
 

64
 Podstawą procentowania byli uczestnicy PO WER i RPO łącznie. Dane przedstawiają wartości na podstawie 

liczby uczestników poszczególnych programów operacyjnych. 

3,27% 
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zaludnionych oraz pośrednich byli zbliżeni pod względem liczebności – ich udział  

w całej populacji stanowił odpowiednio 23% oraz 26%. 

Niemal tożsama była struktura uczestników projektów realizowanych od początku 

wdrażania EFS 2014-2020. Z kolei porównując dane dla uczestników ze 

zróżnicowaniem na poziomie kraju można zauważyć, że udział mieszkańców 

terenów gęsto zaludnionych jest wyższy niż w populacji uczestników projektów  

i równocześnie udział mieszkańców terenów słabo zaludnionych jest niższy. 

Rozkład mieszkańców poszczególnych terenów wśród uczestników projektów jest 

pochodną ukierunkowania wsparcia na grupy defaworyzowane, w tym osoby 

zamieszkujące tereny wiejskie.  

Rysunek 18. Klasyfikacja DEGURBA dla bezrobotnych lub biernych zawodowo 
uczestników projektów współfinansowanych w ramach EFS w analizowanym okresie 
sprawozdawczym, dla wszystkich uczestników projektów współfinansowanych w 
ramach EFS od początku wdrażania EFS 2014-2020 oraz dla mieszkańców Polski 
(ogółem) 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (analiza dla danych z okresu 01.07.2017-
30.06.2018 oraz analiza dla danych od początku wdrażania EFS 2014-2020) oraz Eurostat (dane dla 
2018 r.). 

W okresie sprawozdawczym najwięcej osób uczestniczyło w projektach wdrażanych 

w ramach PO WER w PI 10i „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 

wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych  

i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia 

i szkolenia”. Interwencją w tym zakresie objęto blisko 192 tys. osób, co 

stanowiło 30% bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników. Drugim pod 

względem liczby osób objętych wsparciem był PI 8ii „Trwała integracja na rynku 

pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie 

szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych 

wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie 

gwarancji dla młodzieży” – wsparciem objęto blisko 125 tys. osób (19% bezrobotnych 

lub biernych zawodowo uczestników). 

Rozkład projektów w ramach PI przekłada się bezpośrednio na strukturę wieku 

uczestników projektów – w okresie sprawozdawczym wsparciem objęto 425,8 
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tys. osób do 29. roku życia (w tym 365,3 tys. do 24. roku życia), co stanowiło 

67% ogółu uczestników. Struktura wieku uczestników projektów nie odpowiada 

strukturze wieku mieszkańców kraju. W ramach projektów wspartych z EFS zarówno 

w całym okresie wdrażania jak i w okresie sprawozdawczym udział osób młodych 

jest zdecydowanie wyższy niż na poziomie Polski, a udział osób po 50. r.ż. – 

zdecydowanie niższy. Wynika to z ukierunkowania wsparcia oferowanego w ramach 

EFS na osoby młode. 

Rysunek 19. Struktura wieku bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników 
projektów współfinansowanych z EFS w analizowanym okresie sprawozdawczym, 
wszystkich uczestników projektów współfinansowanych w ramach EFS od początku 
wdrażania EFS 2014-2020 oraz mieszkańców Polski (ogółem powyżej 15 r. ż.) 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (analiza dla danych z okresu 01.07.2017-
30.06.2018 oraz analiza dla danych od początku wdrażania EFS 2014-2020) i GUS BDL (dane dla 
2017 r.). 

Wśród bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników projektów 

współfinansowanych z EFS (PO WER i RPO) były osoby o zróżnicowanym statusie. 

Wśród osób które zakończyły udział w projekcie w okresie 1.07.2017-30.06.2018 r. 

33% stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji urzędów (214 tys. 

osób) z czego 39% (83 tys. osób) stanowili długotrwale bezrobotni. Najbardziej liczną 

pod względem liczebności grupę stanowiły osoby bierne zawodowo – wsparciem 

objęto 376,9 tys. osób, co stanowiło 59% uczestników.  

Rysunek 20. Bezrobotni lub bierni zawodowo uczestnicy projektów 
współfinansowanych w ramach EFS (ze względu na aktywność zawodową) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (analiza dla danych z okresu 01.07.2017-
30.06.2018). 

Z kolei pod względem wykształcenia wsparcie najczęściej trafiało do osób 

z wykształceniem ponadgimnazjalnym (35%). Osoby kończące jedynie najniższe 
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szczeble edukacji (wyksztalcenie gimnazjalne, wykształcenie podstawowe i niższe) 

stanowiły w sumie 49% osób objętych wsparciem. Warto zaznaczyć, że wśród 

bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów były osoby 

z wykształceniem wyższym – stanowiły one 11%.  

Rysunek 21. Bezrobotni lub bierni zawodowo uczestnicy projektów 
współfinansowanych w ramach EFS (ze względu na wykształcenie) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (analiza dla danych z okresu 01.07.2017-
30.06.2018). 

Podobnie jak w przypadku PO KL, projekty realizowane w ramach EFS  

w perspektywie finansowej 2014-2020 przewidywały działania ukierunkowane  

na grupy defaworyzowane lub o szczególnej sytuacji na rynku pracy – można 

do nich zaliczyć osoby należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, osoby 

bezdomne, osoby z niepełnosprawnościami, oraz osoby w innych niekorzystnych 

sytuacjach niż zdefiniowane65.  

Najliczniej reprezentowaną grupą wśród bezrobotnych lub biernych zawodowo 

uczestników projektów w okresie sprawozdawczym były osoby w innych 

niekorzystnych sytuacjach niż zdefiniowane (do tej kategorii zaklasyfikowano m.in. 

osoby zamieszkujące obszary wiejskie) – 42,1% oraz osoby z 

niepełnosprawnościami – stanowiły one niecałe 8% uczestników projektów. Osoby 

należące do mniejszości narodowej oraz osoby bezdomne stanowiły łącznie jedynie 

1,4% wszystkich uczestników projektów EFS. Tożsamo prezentują się dane od 

początku wdrażania okresu programowania 2014-2020, gdzie 39,5% bezrobotnych 

lub biernych zawodowo uczestników stanowiły osoby w innych niekorzystnych 

sytuacjach niż zdefiniowane. Osoby z niepełnosprawnościami obejmowały niecałe 

7% beneficjentów wsparcia, a do pozostałej części zaliczały się osoby należące do 

mniejszości narodowej oraz osoby bezdomne. 

Najczęściej odnotowanym w bazie SL2014 efektem uczestnictwa w projekcie było 

nabycie kompetencji oraz podjęcie pracy lub rozpoczęcie prowadzenia 

działalności na własny rachunek – w takiej sytuacji znalazło się odpowiednio 

33% oraz 22% uczestników projektów w okresie sprawozdawczym. Równocześnie 

trzeba zauważyć, że 9% uczestników działań nie podjęło żadnej dodatkowej 

aktywności po zakończeniu udziału w projekcie. Biorąc pod uwagę cały okres 

                                                           
 

65
 Kategoria w bazie SL – „Osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej”. 
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wdrażania należy zauważyć pewną różnicę – najczęstszym efektem uczestnictwa 

było podjęcie pracy lub rozpoczęcie działalności na własny rachunek (32%), 

natomiast nabycie kompetencji odnotowano w 27% przypadków. Analogicznie  

do okresu sprawozdawczego 10% osób nie podjęło żadnej nowej aktywności  

po zakończeniu udziału w projekcie.  

Rysunek 22. Status osób po zakończeniu udziału we wsparciu (rezultaty, które 
bezrobotni lub bierni zawodowo uczestnicy projektów uzyskali do 4 tygodni od 
zakończenia udziału w projekcie) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (analiza dla danych z okresu 01.07.2017-
30.06.2018 oraz dla całego okresu wdrażania). 
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Rysunek 23. Odsetek osób, które nie podjęły żadnej nowej aktywności po 
zakończeniu udziału w projekcie wśród osób bezrobotnych lub biernych zawodowo 
objętych wsparciem EFS 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014. 

Zamieszczona wyżej mapa (  
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Rysunek 23) prezentuje powiatowy rozkład odsetka osób, które nie podjęły żadnej 

nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie wśród osób bezrobotnych lub 

biernych zawodowo objętych wsparciem EFS (analizie poddano dane od początku 

wdrażania do 30.06.2018 r.). Najmniej takich osób jest  

w powiecie augustowskim w woj. podlaskim (6 osób – 0,4%), natomiast najwyższy 

odsetek wskaźnika odnotowano w powiecie lipnowskim (800 osób – 31,6%) w woj. 

kujawsko-pomorskim. Średnio w skali kraju odsetek ten wynosi 12,9%. Większość 

powiatów (68,9%) cechuje się wysokością wskaźnika w przedziale 0-13,9% (w tym 

37,4% powiatów przyjmuje wartość wskaźnika 8,2 – 13,9% a 31,6% 04 – 8,1%).  

Do województw o najniższej wartości omawianego odsetka zalicza się wielkopolskie 

(6%), opolskie (7%), mazowieckie (8%) oraz podlaskie, dolnośląskie i lubuskie  

(po 9%). Natomiast najwyższy poziom wskaźnika odnotowano w regionie kujawsko-

pomorskim (23%). 

 

 

Rysunek 24. Odsetek osób, które podjęły pracę lub rozpoczęły prowadzenie 
działalności na własny rachunek wśród osób bezrobotnych lub biernych zawodowo 
objętych wsparciem EFS 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014. 

Powyższa mapa (Rysunek 24) prezentuje powiatowy rozkład odsetka osób, które 

podjęły pracę lub rozpoczęły prowadzenie działalności na własny rachunek wśród 

osób bezrobotnych lub biernych zawodowo objętych wsparciem EFS (analizie 

poddano dane od początku wdrażania do 30.06.2018 r.). Najniższy odsetek takich 

osób znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim (11,4%), natomiast najwyższe odsetki 

wskaźnika koncentrują się w dwóch powiatach województwa zachodniopomorskiego 

(sławieńskim – 66,1% i kamieńskim 64,6%) i trzech kujawsko-pomorskiego 

(Grudziądzu – 65,9%, świeckim – 65,4% oraz grudziądzkim – 64,9%). Średnio 

odsetek w skali Polski wynosi 38%. Ponad połowa powiatów (53%) cechuje się 

wysokością wskaźnika w przedziale 11,4-41,5%. Województwem o najniższej 

wartości omawianego odsetka jest pomorskie (26%). Natomiast względnie najwyższy 

poziom wskaźnika odnotowano w regionie kujawsko-pomorskim (54%), oraz 

zachodniopomorskim (45%). 

Na podstawie liczby bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników wsparcia 

EFS w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu oraz zmiany stopy bezrobocia 

(w latach 2014-2018) opracowano typologię powiatów celem zbadania 

przestrzennego rozkładu uczestników wsparcia EFS w powiązaniu z intensywnością 

zmiany stopy bezrobocia. Wartości wskaźnika dotyczącego liczby uczestników 

podzielono na 2 kategorie. Pierwszą, w której wartości wskaźnika przewyższały 300 

osób/10 tys. mieszkańców oraz drugą, w której wartości były mniejsze bądź równe 

300 osobom/10 tys. mieszkańców. Wartości wskaźnika zmiany stopy bezrobocia 

również podzielono na 2 kategorie: pierwszą, w której zmiana stopy była wyższa niż -

6 p.p., oraz drugą, w której zmiana stopy bezrobocia była mniejsza bądź równa -6 

p.p. Następnie stworzono 4 typy, krzyżując ze sobą 4 powyżej wymienione części. 

Tabela 12. Klasyfikacja typologii powiatów 
 Liczba bezrobotnych lub 

biernych zawodowo uczestników 

wsparcia EFS w przeliczeniu na 

10 tys. Mieszkańców powiatu 

Zmiana stopy bezrobocia 
Liczebność 

danego typu 

Typ 1 >300 > -6 60 

Typ 2 >300 ≤ -6 117 

Typ 3 ≤300 > -6 121 

Typ 4 ≤300 ≤ -6 82 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014. 
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Rysunek 25. Typologia powiatów na podstawie analizy liczby bezrobotnych lub 
biernych zawodowo uczestników wsparcia EFS w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców powiatu oraz zmiany stopy bezrobocia z roku 2014 na 2018. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, istnieje duże zróżnicowanie typologiczne  

w aspekcie przestrzennych zależności obu zmiennych. Biorąc pod uwagę rozkład 

regionalny dominującymi typami są Typ 2 i 3. Typ 2, cechujący się wyższą wartością 

liczby bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów w przeliczeniu  

na 10 tys. mieszkańców oraz większym spadkiem stopy bezrobocia dominował w 7 

województwach, w tym w warmińsko-mazurskim stanowił aż 71%, a w pomorskim 

70%. Na Podkarpaciu 48% powiatów odpowiadało temu Typowi, na Dolnym Śląsku 

stanowił on 37% (ex aequo z Typem 3), w woj. świętokrzyskim 36% (ex aequo  

z Typem 1), opolskim 33% (ex aequo z Typem 3) oraz lubuskim 29% (ex aequo  

z Typem 4). Typ 3 natomiast charakteryzuje się małą liczbą uczestników wraz  

z brakiem silnego spadku bezrobocia. Również był on dominujący pod względem 

liczby w 7 województwach, w tym na Śląsku i w Wielkopolsce stanowił ponad połowę 

powiatów (odpowiednio 56% i 54%). Połowa powiatów zakwalifikowała się do Typu 3 

w Małopolsce, natomiast w łódzkim 46% powiatów odpowiadało temu Typowi, 40%  

w woj. opolskim, oraz na Dolnym Śląsku 37% i 33% w woj. opolskim (obydwa ex 

aequo z Typem 2). Typ 1 odnoszący się do wyższych wartości wskaźnika liczby 

bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników projektów w przeliczeniu na 10 tys. 
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mieszkańców oraz mniejszej zmiany stopy bezrobocia przeważał w woj. lubelskim 

(57%), podlaskim (41%) oraz świętokrzyskim (ex aequo z Typem 2). Należy 

zaznaczyć, że w przypadku woj. kujawsko-pomorskiego nie było powiatów 

należących do tego Typu. W tym regionie dominował Typ 4, cechujący się niższą 

liczbą bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów w przeliczeniu  

na 10 tys. mieszkańców oraz wyższym spadkiem stopy bezrobocia (57%). 

Dodatkowo stanowił on większość w woj. zachodniopomorskim - 48% oraz lubuskim 

- 29% (ex aequo z Typem 2). Natomiast nie było powiatów należących do Typu 4  

w woj. pomorskim. 

Biorąc pod uwagę czas od początku wdrażania okresu programowania 2014-2020 

największą popularnością cieszyły się formy wsparcia takie jak: pośrednictwo pracy 

(wsparcie w tej formie otrzymało 39% odbiorców), doradztwo/poradnictwo zawodowe 

(30%) oraz staż/ praktyka dla osoby bezrobotnej (28%). 
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Tabela 13. Formy wsparcia oferowane osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo 
w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS66 

Forma wsparcia 

Liczba 

uczestników 

objętych 

wsparciem 

Forma wsparcia 

Liczba 

uczestników 

objętych 

wsparciem 

pośrednictwo pracy  456 740  wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy 

 26 419  

doradztwo/poradnictwo zawodowe  350 551  usługa zdrowotna/medyczna  26 187  

staż/ praktyka dla osoby bezrobotnej  326 727  program mobilności ponadnarodowej: 

staż/ praktyka w zagranicznym 

przedsiębiorstwie 

 23 700  

szkolenie/ kurs  271 554  prace interwencyjne  23 550  

zajęcia dodatkowe dla uczniów  195 066  usługa aktywnej integracji: usługa o 

charakterze społecznym 

 21 923  

inne  109 111  bon: na zasiedlenie  18 235  

dotacja na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej: 

 95 992  staż/ praktyka: dla ucznia technikum  17 435  

doradztwo edukacyjne-zawodowe  55 036  staż/ praktyka: dla studenta  12 240  

staż/ praktyka: inne  44 390  zwrot kosztów przejazdu, 

zakwaterowania 

 9 893  

doradztwo: inne  37 078  wizyta studyjna  9 371  

doradztwo psychologiczne  35 309  usługa aktywnej integracji: usługa o 

charakterze zawodowym 

 9 190  

zajęcia dodatkowe: w przedszkolu  33 374  usługa społeczna świadczona w interesie 

ogólnym: usługa wsparcia rodziny 

 8 438  

stypendium  30 615  bon: szkoleniowy  8 020  

program zdrowotny  26 979  doradztwo/ pomoc prawna  6 477  

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (analiza dla danych z okresu 01.07.2017-
30.06.208). 

Na potrzeby niniejszego badania obliczono wskaźnik pokazujący udział osób, które 

otrzymały wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w ogóle osób, 

które otrzymały wsparcie w obszarze polityki rynku pracy. W analizowanym okresie 

sprawozdawczym miernik ten osiągnął wartość ponad 12%, natomiast z perspektywy 

całego okresu wdrażania jego wartość wyniosła ponad 14%. Zwraca uwagę wysoki 

udział odbiorców tego rodzaju wsparcia wśród uczestników, którzy zakończyli udział 

w projektach przed 1.07.2015 r. – prawie 50%. W kolejnych okresach 

sprawozdawczych udział ten stopniowo malał. Taki odsetek może wynikać z tego, że 

pomoc skierowana na podjęcie działalności gospodarczej jest jedną z łatwiej 

                                                           
 

66
 W tabeli przedstawiono jedynie te formy wsparcia, których udział wśród bezrobotnych i biernych zawodowo 

uczestników projektów współfinansowanych ze środków EFS był wyższy niż 0,5%. 
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wdrażalnych form, a co z tego wynika – istnieje możliwość jej szybkiego 

uruchomienia wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej. 

Tabela 14. Udział osób, które otrzymały wsparcie finansowe na podjęcie działalności 
gospodarczej w ogóle osób, które otrzymały wsparcie w obszarze polityki rynku 
pracy 

 Ogółem 

(n=670147) 

1.07.2017-

30.06.2018 

(n=276340) 

1.07.2016-

30.06.2017 

(n=202372) 

1.07.2015-

30.06.2016 

(n=183196) 

przed 

1.07.2015 

(n=8239) 

Udział osób, które 

otrzymały wsparcie 

finansowe na podjęcie 

działalności gospodarczej 

14,3% 12,1% 13,0% 17,7% 47,7% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014. 

8.2 Wartości osiągnięte wskaźników rezultatu 

Dodatkowym zadaniem niniejszego badania, w ramach ewaluacji dotychczas 

wdrażanych interwencji w okresie programowania 2014-2020, było obliczenie 

wartości niektórych wskaźników rezultatu długoterminowego. Zaliczały się do nich 

wybrane wskaźniki wspólne określone w wytycznych Komisji Europejskiej67 

(oznaczone kodem KE oraz numerem wskaźnika na liście zamieszczonej  

w wytycznych), wśród których wyodrębniono grupę wskaźników Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych (oznaczonych kodem YE oraz numerem wskaźnika na 

liście zamieszczonej w wytycznych), a także wskaźniki zdefiniowane w dokumentach 

krajowych (oznaczone kodem PL i kolejnym numerem) oraz dwa wskaźniki 

odpowiadające na potrzeby informacyjne Ministerstwa 

Inwestycji i  Rozwoju, ale nie wyznaczone w żadnych oficjalnych dokumentach (kod 

DO i kolejne numery 01 i 02). Listę wskaźników objętych niniejszym badaniem 

przedstawia Tabela 15. 

Tabela 15. Wskaźniki rezultatu długoterminowego objęte badaniem 

Kod Nazwa wskaźnika Populacja odniesienia CT, PI EFS/YEI 

KE29 Liczba osób pracujących, łącznie 

z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Uczestnicy bezrobotni lub bierni 

zawodowo 

CT 8-11 EFS, YEI 

oraz łącznie 

KE31 Liczba osób w wieku powyżej 54 lat, 

pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, sześć 

miesięcy po opuszczeniu programu 

Uczestnicy bezrobotni lub bierni 

zawodowo w wieku powyżej 54 lat 

CT 8-11 EFS 

                                                           
 

67 European Commission, DG EMPL.. Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European 
Social Fund. Guidance document. June 2015. European Commission. 
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Kod Nazwa wskaźnika Populacja odniesienia CT, PI EFS/YEI 

KE32 Liczba osób w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu 

Uczestnicy bezrobotni lub bierni 

zawodowo, należący do co najmniej 

jednej z poniższych kategorii: 

- Osoba należąca do mniejszości 

etnicznej lub imigrant 

- Osoba z niepełnosprawnością 

- Osoba w innej niekorzystnej 

sytuacji społecznej 

CT 8-11 EFS, YEI 
oraz łącznie 

PL01 Liczba utworzonych 

mikroprzedsiębiorstw działających 30 

miesięcy po uzyskaniu wsparcia 

finansowego 

Uczestnicy pozostający bez pracy, 

którzy otrzymali bezzwrotne lub 

zwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie 

8(i), 8(iii) EFS 

DO02 Liczba utworzonych 

mikroprzedsiębiorstw działających 30 

miesięcy po uzyskaniu wsparcia 

finansowego 

Uczestnicy pozostający bez pracy, 

którzy otrzymali bezzwrotne lub 

zwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie 

8(ii) EFS, YEI 
oraz łącznie 

YE11 Liczba osób pracujących 6 miesięcy po 

zakończeniu udziału w programie 

Wszyscy uczestnicy YEI 8(ii) YEI 

YE12 Liczba osób pracujących na własny 

rachunek 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w programie 

Wszyscy uczestnicy YEI 8(ii) YEI 

DO01 Liczba osób pracujących na własny 

rachunek 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w programie 

Uczestnicy bezrobotni lub bierni 

zawodowo 

CT 8-11 EFS, YEI 
oraz łącznie 

PL02 Liczba osób w wieku poniżej 30 lat, 

pracujących sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu, w tym 

prowadzących działalność na własny 

rachunek 

Uczestnicy bezrobotni lub bierni 

zawodowo w wieku poniżej 30 lat 

8(ii) EFS oraz 

łącznie 

EFS+YEI 

PL03 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących 6 

miesięcy po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny 

rachunek) 

Bezrobotni lub bierni zawodowo 

uczestnicy PI 9(i) w wieku 18 lat lub 

więcej 

9(i) EFS 

Dzięki połączeniu danych z systemu SL2014, gromadzącego informacje o wszystkich 

uczestnikach projektów finansowanych ze środków EFS, oraz danych przekazanych 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (za pośrednictwem Ministerstwa Inwestycji  

i Rozwoju) na podstawie kodów tytułu ubezpieczenia możliwe było ustalenie sytuacji 

zawodowej uczestników projektów 6 miesięcy od zakończenia udziału w interwencji. 

W szczególności sprawdzono, czy dany uczestnik pracował oraz czy prowadził 
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działalność na własny rachunek, co pozwoliło obliczyć wartości wskazanych 

wskaźników68.  

Tabela 16. Wartości wskaźników rezultatu długoterminowego wyrażone jako liczby 
bezwzględne 

Kod Nazwa wskaźnika EFS/YEI Okres 

zakończenia 

udziału  

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

KE29 Liczba osób pracujących, łącznie 

z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

EFS do 30.06.2018 286 423 157 349 129 074 

KE31 Liczba osób powyżej 54. roku życia, 

pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, sześć 

miesięcy po opuszczeniu programu 

EFS do 30.06.2018 24 509 11 142 13 367 

KE32 Liczba osób w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

EFS+YEI do 30.06.2018 209 746 111 895 97 851 

EFS do 30.06.2018 135 852 71 495 64 357 

PL01 Liczba utworzonych 

mikroprzedsiębiorstw działających 30 

miesięcy po uzyskaniu wsparcia 

finansowego 

EFS do 30.06.2016 9 064 4 066 4 998 

DO02 Liczba utworzonych 

mikroprzedsiębiorstw działających 30 

miesięcy po uzyskaniu wsparcia 

finansowego 

EFS+YEI do 30.06.2016 11 845 4 309 7 536 

YE11 Liczba osób pracujących 6 miesięcy po 

zakończeniu udziału w programie 
YEI do 30.06.2018 146 953 79 126 67 827 

YE12 Liczba osób pracujących na własny 

rachunek 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w programie 
YEI do 30.06.2018 33 047 12 750 20 297 

                                                           
 

68
 Brano pod uwagę tylko tych uczestników odnotowanych w bazie SL2014, których dane znajdowały się w 

formularzach mających status zatwierdzonych.  
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Kod Nazwa wskaźnika EFS/YEI Okres 

zakończenia 

udziału  

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

DO01 Liczba osób pracujących na własny 

rachunek 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w programie 
EFS do 30.06.2018 72 049 32 264 39 785 

PL02 Liczba osób poniżej 30 lat, pracujących 

sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu, w tym prowadzących 

działalność na własny rachunek 

EFS do 30.06.2018 92 682 49 597 43 085 

PL03 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących 

6 miesięcy po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny 

rachunek) 

EFS do 30.06.2018 13 525 6 193 7 332 

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL2014 i danych przekazanych przez ZUS.  

Wartości wskaźników rezultatu długoterminowego przedstawia Tabela 16. Natomiast 

Tabela 17 przedstawia te wartości wyrażone jako odsetek populacji odniesienia.  

W obecnym etapie badania obliczono wartości wskaźników dla populacji 

uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie w okresie do 30 czerwca 2018 

roku. Wyjątkiem są wskaźniki mierzone 30 miesięcy po zakończeniu udziału  

w projekcie. W ich przypadku uwzględniono uczestników, którzy zakończyli udział  

w projekcie w okresie do 30 czerwca 2016 roku. 

Jak wynika z wartości wskaźników, do 2018 roku po udziale w projektach YEI69 

pracę podjęło około 150 tys. osób, a w projektach EFS (bez YEI) – około 300 

tys. Analogiczne dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej wynoszą 

33 tys. (YEI) i 72 tys. (EFS) osób, a więc łącznie już ponad 100 tysięcy.  

Sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie EFS pracowała co trzecia 

osoba, która rozpoczęła w nim udział jako bezrobotna lub bierna zawodowo. 

Jest to niższa wartość niż notowana w poprzednich etapach badania. Jak 

wspominano już w rozdziale 4, projektodawcy przy rekrutacji są zmuszeni sięgać po 

coraz trudniejsze grupy docelowe i prawdopodobnie temu należy przypisać malejącą 

wartość wskaźnika. Sytuacja na rynku pracy ułatwia znalezienie zatrudnienia, więc 

teoretycznie powinna sprzyjać wyższej wartości wskaźnika, ale w praktyce mocniej 

odczuwalnym jej efektem jest, jak widać, zawężenia grona potencjalnych 

uczestników. Na tym tle wysokim  - blisko dwukrotnie większym - 

prawdopodobieństwem podjęcia pracy wyróżniają się osoby młode (niezależnie od 

                                                           
 

69
 Biorąc pod uwagę moment następujący sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 
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tego, czy zostały wsparte w ramach YEI, czy EFS),  a niskim – osoby w wieku 

powyżej 54 lat. Są to prawidłowości obserwowane już w poprzednich etapach 

badania. Osoby młode mają dobre perspektywy wejścia na rynek pracy, natomiast 

uczestnicy w wieku produkcyjnym niemobilnym ulegają prawdopodobnie łatwo 

dezaktywizacji zawodowej. 

Warto zauważyć, że zgodnie z definicją populacji odniesienia dla wielu wskaźników 

rezultatu, do podstawy procentowania wchodzą również osoby bierne zawodowe, 

uczące się i niepełnoletnie. W przypadku części takich osób trudno oczekiwać 

efektów zatrudnieniowych 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Przekłada 

się to na niższą wartość wskaźnika wyrażonego jako odsetek populacji odniesienia.   

Jak się okazało, dane gromadzone przez ZUS potwierdzają dalsze istnienie  

po 30 miesiącach 55% mikroprzedsiębiorstw powstałych przy udziale środków 

EFS lub YEI. Jest to wartość bardzo zbliżona do opublikowanej przez GUS wartości 

odsetka przedsiębiorstw osób fizycznych, które powstały w roku 2012 roku  

i przetrwały do końca roku 2014, a więc również około 30 miesięcy – 54,2%70.    

Tabela 17. Wartości wskaźników rezultatu długoterminowego wyrażone jako odsetki 

Kod Nazwa wskaźnika EFS/YEI Okres 

zakończenia 

udziału  

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

KE29 Liczba osób pracujących, łącznie 

z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

EFS do 30.06.2018 33% 33% 34% 

KE31 Liczba osób powyżej 54. roku życia, 

pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, sześć 

miesięcy po opuszczeniu programu 

EFS do 30.06.2018 23% 16% 36% 

KE32 Liczba osób w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

EFS+YEI do 30.06.2018 41% 40% 43% 

EFS do 30.06.2018 36% 34% 37% 

PL01 Liczba utworzonych 

mikroprzedsiębiorstw działających 30 

miesięcy po uzyskaniu wsparcia 

finansowego 

EFS do 30.06.2016 54% 51% 57% 

                                                           
 

70
 Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 

2009–2013, GUS, Warszawa 2015. 
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Kod Nazwa wskaźnika EFS/YEI Okres 

zakończenia 

udziału  

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

DO02 Liczba utworzonych 

mikroprzedsiębiorstw działających 30 

miesięcy po uzyskaniu wsparcia 

finansowego 

EFS+YEI do 30.06.2016 53% 49% 55% 

YE11 Liczba osób pracujących 6 miesięcy po 

zakończeniu udziału w programie 
YEI do 30.06.2018 63% 61% 66% 

YE12 Liczba osób pracujących na własny 

rachunek 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w programie 
YEI do 30.06.2018 14% 10% 20% 

DO01 Liczba osób pracujących na własny 

rachunek 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w programie 
EFS do 30.06.2018 8% 7% 11% 

PL02 Liczba osób poniżej 30 lat, pracujących 

sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu, w tym prowadzących 

działalność na własny rachunek 

EFS do 30.06.2018 65% 63% 67% 

PL03 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących 

6 miesięcy po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny 

rachunek) 

EFS do 30.06.2018 26% 27% 26% 

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL2014 i danych przekazanych przez ZUS.  

Nadal występuje prawidłowość, zgodnie z którą wartości wskaźników dla kobiet były 

nieco niższe niż dla mężczyzn. Interesującym wyjątkiem są jednak osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wskaźnik PL03). 

Więcej informacji o wartościach wskaźników rezultatu długoterminowego, wraz z ich 

zróżnicowania według źródła finansowania, płci, priorytetu inwestycyjnego, programu 

operacyjnego, kategorii regionu, województwa zamieszkania i grupy docelowej 

zawiera załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 

8.3 Efektywność kosztowa interwencji 

Odniesienie wartości wskaźników rezultatów długoterminowego do nakładów 

publicznych przeznaczonych na interwencję umożliwiło obliczenie wartości 

wskaźników efektywności kosztowej – wydatków kwalifikowalnych przypadających 

na jedną osobę, która pracowała 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 

Wydatki kwalifikowalne ustalono na podstawie publicznie dostępnych list projektów 

EFS (wg stanu na dzień 31 marca 2019), zaś informacje o liczbie uczestników  
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i rezultatach interwencji zaczerpnięto z bazy danych łączącej dane z systemu SL 

2014 i systemów informatycznych ZUS, która została opisana w poprzednim 

rozdziale, dotyczącym wartości wskaźników rezultatu długoterminowego (przy czym 

w przypadku efektywności kosztowej wzięto pod uwagę okres od rozpoczęcia 

interwencji do 30 czerwca 2018 roku). Analizy tego typu przeprowadzono dla 

projektów dofinansowanych ze środków EFS, które zostały zakończone do dnia 30 

czerwca 2018 roku, kierując się założeniem, że pełne i wiarygodne porównanie 

nakładów do rezultatów jest możliwe dopiero wtedy, gdy znana jest ich kompletna  

i ostateczna wartość.  Ponadto starając się unikać wykorzystania wskaźnika podjęcia 

pracy po zakończeniu uczestnictwa w sytuacjach, kiedy nie ma on merytorycznego 

zastosowania (np. gdy grupą wspartą są pracownicy albo uczniowie szkół 

podstawowych), z analiz wyłączono projekty:  

a) realizowane w priorytetach inwestycyjnych, w których ponad 5% uczestników 

stanowiły osoby pracujące w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie,  

b) realizowane w (pod)działaniach, w których ponad 5% uczestników stanowiły osoby 

pracujące w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, 

c) w których ponad 5% uczestników stanowiły osoby pracujące w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie, 

d) w których ponad 5% uczestników miało mniej niż 18 lat w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie, 

e) w których zidentyfikowano mniej niż 10 uczestników niepracujących w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie, 

f) realizowane w (pod)działaniach, w których żadna osoba nie pracowała 6 miesięcy 

po projekcie.  

W rezultacie analizą objęto 2705 projektów. 

Jak się okazało, na jednego uczestnika przypadało w nich średnio 12 tys. 

złotych wydatków kwalifikowalnych. Natomiast nakłady przypadające  

na uczestnika, w przypadku którego osiągnięto pożądany rezultat w postaci 

zatrudnienia 6 miesięcy po projekcie, wynosiły blisko 20 tys. złotych. Te wskaźniki 

efektywności kosztowej były bardzo zbliżone dla projektów YEI i dla pozostałych 

projektów. Podobnie niewielkie różnice uzyskano w analizach zaprezentowanych  

w poprzednim raporcie cząstkowym, przeprowadzonych na mniejszej próbce 

projektów, przy czym projekty YEI cechowały się zgodnie z ich wynikami nieco 

większą efektywnością kosztową (tj. mniejszymi nakładami). W aktualnych analizach 

było odwrotnie – efektywność kosztowa projektów YEI była nieznacznie mniejsza. 

Jest to prawdopodobnie przejawem tego, że różnica w średniej efektywności 

kosztowej jest bardzo zbliżona w projektach YEI i pozostałych i to, dla których z nich 

wartość wskaźników przybierze mniejszą wartość, jest dziełem przypadku.    



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

231 | S t r o n a  

  
 

Tabela 18. Wartości wskaźników efektywności kosztowej dla określonych źródeł 
finansowania 

Źródła 

finansowania 

Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną 

osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

Ogółem EFS i YEI 460070 284472 5 585 148 964 zł 12 140 zł 19 633 zł 

Ogółem EFS bez 

YEI 
307240 191634 3 690 158 455 zł 12 011 zł 19 256 zł 

Ogółem YEI 152830 92838 1 894 990 510 zł 12 399 zł 20 412 zł 

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL2014 i danych przekazanych przez ZUS. 

Porównując wyniki prezentowane w tym raporcie z raportem cząstkowym można też zauważyć, że 
podawane średnie nakłady przypadające na uczestnika wzrosły. Sugeruje to, że nakłady te rosną wraz 
z postępem czasu. Wyniki analiz częściowo potwierdzają tę intuicję.   



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

232 | S t r o n a  

 

Tabela 19 zawiera wskaźniki efektywności kosztowej dla 1140 projektów, których 

wszyscy uczestnicy zakończyli udział w tym samym okresie sprawozdawczym. 

Wyniki sugerują, że pierwsze, wcześniej zakończone projekty cechowały się bardzo 

wysokimi wydatkami przy niewielkiej liczbie uczestników. Wiąże się to z tym, że, jak 

pokazano w rozdziale 8.1, niemal połowa tych uczestników otrzymała dotację na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, a więc bardzo kosztowną formę wsparcia. 

Następnie nakłady przypadające na uczestnika spadły o rząd wielkości. Następnie 

jednak ponownie wzrosły. Z biegiem czasu stopniowo malał przy tym odsetek 

uczestników, którzy podejmowali pracę po projekcie, co było przyczyną 

znacznego wzrostu nakładów przypadających na osobę pracującą 6 miesięcy po 

projekcie. Prawdopodobnie za malejącym odsetkiem uczestników podejmujących 

pracę stał zaobserwowany w ewaluacji proces prowadzący do tego, że coraz 

większą część grona uczestników stanowili członkowie trudnych grup docelowych, 

słabo rokujący na rynku pracy. Więcej informacji na temat tego zjawiska 

przedstawiono w rozdziale 4.  

  



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

233 | S t r o n a  

  
 

Tabela 19. Wartości wskaźników efektywności kosztowej w zależności od okresu 
zakończenia udziału w projekcie 

Czas zakończenia 

udziału 

Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną 

osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

do VI 2015 7794 5838 663 794 788 zł 85 167 zł 113 702 zł 

VII 2015 –  

VI 2016 
153277 95652 1 524 104 721 zł 9 943 zł 15 934 zł 

VII 2016 –  

VI 2017 
11000 5365 175 356 936 zł 15 942 zł 32 685 zł 

VII 2017 –  

VI 2018 
9621 3114 162 810 853 zł 16 922 zł 52 284 zł 

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL2014 i danych przekazanych przez ZUS. 

Dalsze analizy pokazują, że występują niewielkie różnice w efektywności 

kosztowej wsparcia osób młodych w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8ii  

oraz innych osób w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8i. Potwierdzają się 

również znane już z poprzednich badań prawidłowości: wsparcie zakładania 

działalności gospodarczych (PI 8iii) wymaga znacznych nakładów (około 

czterokrotnie większych niż średnie); natomiast w działaniach z zakresu 

aktywnego włączenia nakłady na uczestnika są tylko nieco większe od 

średnich, jednak na skutek trudnej grupy docelowej i związanego z tym niskiego 

odsetka uczestników podejmujących pracę po projekcie wskaźnik efektywności 

kosztowej odnoszący się do sukcesu zatrudnieniowego osiąga wysokie wartości.      

Tabela 20. Wartości wskaźników efektywności kosztowej w zależności od priorytetu 
inwestycyjnego. 

Priorytet 

inwestycyjny 

Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną 

osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

Ogółem 460070 284472 5 585 148 964 zł 12 140 zł 19 633 zł 

08(i) 179616 115591 2 004 933 144 zł 11 162 zł 17 345 zł 

08(ii) 262220 162785 3 149 915 400 zł 12 012 zł 19 350 zł 

08(iii) 4894 3112 242 227 616 zł 49 495 zł 77 837 zł 
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Priorytet 

inwestycyjny 

Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną 

osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

09(i) 13340 2984 188 072 804 zł 14 098 zł 63 027 zł 

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL2014 i danych przekazanych przez ZUS. 

Wskaźniki efektywności kosztowej można zaprezentować również w bardziej 

szczegółowym podziale – na programy operacyjne, a nawet na poszczególne 

działania i poddziałania. Jak się okazuje, nakłady przypadające na jednego 

uczestnika pracującego 6 miesięcy po projekcie wahają się od 13,2 tys. do 33,9 tys. 

zł w zależności od programu operacyjnego (Tabela 21) oraz od 11,9 tys. do 386,3 

tys. zł w zależności od (pod)działania (Tabela 22). Zestawienia te należy opatrzeć 

zastrzeżeniem, że zaobserwowane różnice wynikają nie tylko ze skuteczności  

i efektywności wsparcia, ale również z różnego składu grup uczestników, czasu 

udzielenia wsparcia i innych czynników zewnętrznych. 

Tabela 21. Wartości wskaźników efektywności kosztowej w zależności od programu 
operacyjnego. 

Program operacyjny Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną 

osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

Ogółem 460070 284472 5 585 148 964 zł 12 140 zł 19 633 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Opolskiego 2014-2020 

9090 5724 75 792 402 zł 8 338 zł 13 241 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny - Lubuskie 2020 
5073 3647 57 216 580 zł 11 279 zł 15 689 zł 

Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny na lata 

2014 - 2020 

17753 11429 184 087 709 zł 10 369 zł 16 107 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014-2020 

11202 7425 127 556 163 zł 11 387 zł 17 179 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-

6344 3864 66 476 654 zł 10 479 zł 17 204 zł 
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Program operacyjny Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną 

osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

2020 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020 

14112 9400 164 319 189 zł 11 644 zł 17 481 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-

2020 

9586 6588 115 266 617 zł 12 024 zł 17 496 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

9723 5496 97 259 230 zł 10 003 zł 17 696 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-

2020 

16642 10103 187 462 902 zł 11 264 zł 18 555 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 

17228 10910 206 374 573 zł 11 979 zł 18 916 zł 

Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 
262440 162810 3 152 755 741 zł 12 013 zł 19 365 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

9385 6310 129 810 942 zł 13 832 zł 20 572 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-

2020 

16109 8055 175 038 921 zł 10 866 zł 21 730 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

14192 9144 207 328 415 zł 14 609 zł 22 674 zł 

Regionalny Program 17969 9474 219 367 270 zł 12 208 zł 23 155 zł 
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Program operacyjny Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną 

osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 

12460 7054 180 263 437 zł 14 467 zł 25 555 zł 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

10762 7039 238 772 219 zł 22 187 zł 33 921 zł 

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL2014 i danych przekazanych przez ZUS. 

Tabela 22. Wartości wskaźników efektywności kosztowej w zależności od 
(pod)działania. 

(Pod)działanie Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

Ogółem 460070 284472 5 585 148 964 zł 12 140 zł 19 633 zł 

POWR.01.01.01 98757 65491 1 090 721 262 zł 11 044 zł 16 655 zł 

POWR.01.01.02 130728 83342 1 570 829 188 zł 12 016 zł 18 848 zł 

POWR.01.02.01 7876 3410 115 990 970 zł 14 727 zł 34 015 zł 

POWR.01.02.02 17513 7894 246 332 875 zł 14 066 zł 31 205 zł 

POWR.01.03.01 2757 1046 48 212 658 zł 17 487 zł 46 092 zł 

POWR.01.03.02 4589 1602 77 828 447 zł 16 960 zł 48 582 zł 

POWR.02.07.00 220 25 2 840 341 zł 12 911 zł 113 614 zł 

RPDS.08.01.00 13584 9681 145 235 756 zł 10 692 zł 15 002 zł 

RPDS.08.02.00 2961 1082 53 252 040 zł 17 984 zł 49 216 zł 

RPDS.08.03.00 10 5 1 931 736 zł 193 174 zł 386 347 zł 

RPDS.09.01.01 349 59 2 747 458 zł 7 872 zł 46 567 zł 
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(Pod)działanie Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

RPDS.09.01.02 61 23 707 115 zł 11 592 zł 30 744 zł 

RPDS.09.01.04 263 60 2 500 469 zł 9 507 zł 41 674 zł 

RPKP.08.01.00 9126 5316 88 948 644 zł 9 747 zł 16 732 zł 

RPKP.08.02.01 339 139 5 420 339 zł 15 989 zł 38 995 zł 

RPKP.09.02.01 258 41 2 890 248 zł 11 203 zł 70 494 zł 

RPLB.06.01.00 4877 3584 53 697 800 zł 11 010 zł 14 983 zł 

RPLB.06.02.00 99 39 779 927 zł 7 878 zł 19 998 zł 

RPLB.06.03.01 35 18 2 110 892 zł 60 311 zł 117 272 zł 

RPLB.07.03.00 62 6 627 961 zł 10 128 zł 104 660 zł 

RPLD.08.01.00 10656 7949 127 736 980 zł 11 987 zł 16 070 zł 

RPLD.08.02.01 1147 334 18 913 433 zł 16 489 zł 56 627 zł 

RPLD.08.03.01 648 423 31 454 416 zł 48 541 zł 74 360 zł 

RPLD.09.01.01 1455 346 23 615 985 zł 16 231 zł 68 254 zł 

RPLD.09.01.02 286 92 5 607 601 zł 19 607 zł 60 952 zł 

RPLU.09.01.00 2294 661 37 879 889 zł 16 513 zł 57 307 zł 

RPLU.09.02.00 12671 7145 116 014 168 zł 9 156 zł 16 237 zł 

RPLU.09.03.00 52 40 1 998 061 zł 38 424 zł 49 952 zł 

RPLU.11.01.00 1092 209 19 146 804 zł 17 534 zł 91 612 zł 

RPMA.08.01.00 9202 6474 109 281 009 zł 11 876 zł 16 880 zł 

RPMA.08.02.00 126 45 2 278 315 zł 18 082 zł 50 629 zł 

RPMA.09.01.00 258 69 3 707 293 zł 14 369 zł 53 729 zł 

RPMP.08.01.00 13134 8831 129 918 387 zł 9 892 zł 14 712 zł 

RPMP.08.02.00 3448 1254 56 349 045 zł 16 343 zł 44 935 zł 
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(Pod)działanie Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

RPMP.09.01.02 60 18 1 195 470 zł 19 925 zł 66 415 zł 

RPOP.07.01.00 8815 5646 70 671 732 zł 8 017 zł 12 517 zł 

RPOP.07.02.00 145 50 2 310 588 zł 15 935 zł 46 212 zł 

RPOP.08.02.00 130 28 2 810 082 zł 21 616 zł 100 360 zł 

RPPD.02.01.00 5971 3763 61 296 367 zł 10 266 zł 16 289 zł 

RPPD.07.01.00 373 101 5 180 287 zł 13 888 zł 51 290 zł 

RPPK.07.01.00 2135 834 42 778 846 zł 20 037 zł 51 294 zł 

RPPK.07.02.00 7025 5403 96 850 349 zł 13 787 zł 17 925 zł 

RPPK.07.03.00 1094 660 86 794 564 zł 79 337 zł 131 507 zł 

RPPK.08.01.00 221 85 7 772 536 zł 35 170 zł 91 442 zł 

RPPK.08.02.00 287 57 4 575 925 zł 15 944 zł 80 279 zł 

RPPM.05.01.01 2219 1736 22 612 365 zł 10 190 zł 13 026 zł 

RPPM.05.01.02 4682 3637 68 219 576 zł 14 571 zł 18 757 zł 

RPPM.05.02.01 52 21 982 457 zł 18 893 zł 46 784 zł 

RPPM.05.02.02 1038 430 12 866 126 zł 12 395 zł 29 921 zł 

RPPM.05.07.00 190 125 8 119 541 zł 42 734 zł 64 956 zł 

RPPM.06.01.02 1204 361 17 010 878 zł 14 129 zł 47 122 zł 

RPSL.07.01.01 16 6 212 833 zł 13 302 zł 35 472 zł 

RPSL.07.01.03 1875 812 24 804 651 zł 13 229 zł 30 548 zł 

RPSL.07.01.04 64 19 495 394 zł 7 741 zł 26 073 zł 

RPSL.07.02.00 10982 7554 126 265 090 zł 11 497 zł 16 715 zł 

RPSL.07.03.03 118 74 6 247 392 zł 52 944 zł 84 424 zł 

RPSL.09.01.05 553 130 8 673 676 zł 15 685 zł 66 721 zł 

RPSL.09.01.06 4361 879 52 668 234 zł 12 077 zł 59 918 zł 
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(Pod)działanie Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

RPSW.10.01.00 7910 4975 71 657 084 zł 9 059 zł 14 403 zł 

RPSW.10.02.01 2651 967 41 607 103 zł 15 695 zł 43 027 zł 

RPSW.10.02.02 154 46 2 647 380 zł 17 191 zł 57 552 zł 

RPSW.10.04.01 1745 1066 64 351 870 zł 36 878 zł 60 368 zł 

RPWM.10.01.00 12102 8529 131 904 502 zł 10 899 zł 15 465 zł 

RPWM.10.02.00 1449 616 20 683 761 zł 14 275 zł 33 578 zł 

RPWM.10.03.00 268 202 7 525 942 zł 28 082 zł 37 257 zł 

RPWM.11.01.01 293 53 4 204 983 zł 14 351 zł 79 339 zł 

RPWP.06.01.00 15201 10428 124 185 403 zł 8 170 zł 11 909 zł 

RPWP.06.02.00 1069 312 17 107 151 zł 16 003 zł 54 831 zł 

RPWP.06.03.01 734 499 31 693 203 zł 43 179 zł 63 513 zł 

RPWP.07.01.02 749 190 11 101 952 zł 14 822 zł 58 431 zł 

RPZP.06.05.00 10397 7273 119 068 655 zł 11 452 zł 16 371 zł 

RPZP.07.01.00 712 126 6 944 499 zł 9 754 zł 55 115 zł 

RPZP.07.02.00 93 26 1 543 010 zł 16 592 zł 59 347 zł 

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL2014 i danych przekazanych przez ZUS. 

Znaczenie grupy docelowej unaoczniają wartości wskaźników efektywności 

kosztowej ograniczone do projektów, skierowanych wyłącznie do grup docelowych 

o szczególnie trudnym położeniu na rynku pracy (Tabela 23):  

a) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w praktyce za takie 

uznano bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników PI 9i w wieku 18 lat lub 

więcej, 

b) osób z niepełnosprawnościami, 

c) osób o niskich kwalifikacjach.  

Nakłady przypadające na takie osoby są średnio o kilkadziesiąt procent wyższe 

niż dla ogółu, a niski odsetek osób pracujących 6 miesięcy po projekcie 
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przekłada się na wysokie wartości wskaźnika efektywności opartego na tym 

odsetku. Co interesujące, wartości wskaźników efektywności kosztowej  

w projektach skierowanych wyłącznie do osób w niekorzystnej sytuacji 

społecznej (tj. należących do mniejszości etnicznych, imigrantów, osób  

z niepełnosprawnościami lub zaklasyfikowanych jako znajdujących się w innej 

niekorzystnej sytuacji), a także projektach ukierunkowanych na dany typ obszaru 

geograficznego (np. obszary wiejskie) nie odbiegają od ogólnych.  

Tabela 23. Wartości wskaźników efektywności kosztowej dla szczególnych grup 
docelowych. 

Kategoria Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną 

osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

Osoby w 

niekorzystnej 

sytuacji 

społecznej 

41304 24193 465 772 396 zł 11 277 zł 19 252 zł 

Osoby zagrożone 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

9442 2226 142 102 105 zł 15 050 zł 63 837 zł 

Osoby z 

niepełnospraw-

nościami 

4661 1304 83 637 406 zł 17 944 zł 64 139 zł 

Osoby o niskich 

kwalifikacjach 
5478 2087 89 662 384 zł 16 368 zł 42 962 zł 

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL2014 i danych przekazanych przez ZUS. 

Tabela 24. Wartości wskaźników efektywności kosztowej w zależności od typu 
obszaru. 

Typ obszaru Liczba 

uczestni-

ków 

Liczba osób 

pracujących 6 

msc po 

projekcie 

Suma wydatków 

kwalifikowalnych 

Nakłady na 

jednego 

uczestnika 

Nakłady na 

jedną 

osobę 

pracującą 6 

msc po 

projekcie 

Ogółem 460070 284472 5 585 148 964 zł 12 140 zł 19 633 zł 

Duże obszary 

miejskie 
38832 23395 460 112 769 zł 11 849 zł 19 667 zł 

Małe obszary 

miejskie 
54737 33136 682 978 563 zł 12 477 zł 20 611 zł 
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Obszary wiejskie 53314 32322 616 833 723 zł 11 570 zł 19 084 zł 

Nie dotyczy 313187 195619 3 825 223 910 zł 12 214 zł 19 554 zł 

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL2014 i danych przekazanych przez ZUS. 

 

8.4 Analiza czynników, od których zależy skuteczność wsparcia z EFS 

dla osób niepracujących  

Niniejszy rozdział, opierając się na danych pochodzących z systemu SL 2014 oraz z 

baz administrowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedstawia wyniki 

analiz dotyczących czynników, od których zależy skuteczność wsparcia. 

Skuteczność jest rozumiana tak samo, jak w przypadku wskaźników rezultatu 

długoterminowego – jako posiadanie przez uprzednio niepracującego uczestnika 

pracy 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. W niektórych analizach oprócz 

samego faktu posiadania pracy wzięto pod uwagę jakość tej pracy. Wykorzystano w 

tym celu te wskaźniki jakości pracy, których wartość można było ustalić na podstawie 

danych ZUS, a mianowicie: posiadanie umowy o pracę, posiadanie działalności 

gospodarczej oraz wysokość przychodów (dokładnie mówiąc: wysokość podstawy 

wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe). 

Analizy przeprowadzono na populacji uczestników projektów EFS, którzy spełniali 

łącznie następujące warunki: 

1. Zakończyli udział w projekcie EFS w Polsce w okresie od  1 lipca 2016 roku do 31 

czerwca 2017 roku71. 

2. Mieli status osób niepracujących (tj. bezrobotnych lub biernych zawodowo)  

w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

3. Projekt, w którym uczestniczyli, był realizowany w ramach jednego  

z następujących priorytetów inwestycyjnych: 8i, 8ii, 8iii, 8iv, 9i, 9v, 9vi. Uznano, że 

celem wsparcia w tych priorytetach inwestycyjnych jest podjęcie pracy przez 

uczestnika projektu. W dalszej części niniejszego tekstu podano nazwy 

uwzględnionych priorytetów inwestycyjnych oraz liczbę reprezentujących je 

uczestników. 

4. W momencie rozpoczęcia udziału w projekcie mieli nie mniej niż 18 i nie więcej niż 

64 lata. 

                                                           
 

71
 Część analiz przeprowadzono również na populacji osób, które zakończyły udział w okresie od 1 lipca 2015 

do 30 czerwca 2016 roku, uzyskując zbieżne wyniki. Sugeruje to, że opisywane w niniejszym rozdziale 
prawidłowości są nieprzypadkowe i w pewnym stopniu trwałe. 
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5. Nie otrzymali środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Osoby, które takie środki otrzymały, zostały wykluczone z analiz, ponieważ niemal 

100% z nich prowadzi działalność gospodarczą sześć miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie, do czego zobowiązuje ich otrzymanie wsparcia. W takiej sytuacji 

nie ma możliwości analizy czynników wpływających na posiadanie pracy. Co więcej, 

uwzględnienie tej kategorii osób zaburzałoby wyniki analiz dotyczących ogółu 

uczestników projektów EFS. 

Ograniczony w ten sposób zbiór liczył blisko 170 tysięcy uczestników projektów EFS. 

Zdecydowana większość (ok. 94%) została objęta wsparciem w ramach priorytetów 

inwestycyjnych 8i i 8ii. Szczegółowy rozkład ze względu na priorytet inwestycyjny 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 25. Badana populacja uczestników 
Priorytet inwestycyjny Liczba uczestników 

08(i) Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i 

osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych 

oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne 

inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 

mobilności pracowników 

50566 

08(ii) Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w 

szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani 

nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących 

się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez 

wdrażanie gwarancji dla młodzieży 

108559 

08(iii) Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 

przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

1679 

08(iv) Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w 

tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 

zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 

wynagrodzeń za taką samą pracę 

235 

09(i) Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych 

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans 

na zatrudnienie 

 

8247 

09(v) Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu 

do zatrudnienia 

538 

09(vi) Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność 90 

Razem 169914 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 2014 
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Zgodnie z wzorcowym postępowaniem w badaniach naukowych, analizy 

ukierunkowano na weryfikację ośmiu hipotez, postawionych na początku procesu 

badawczego. Hipotezy te oraz wyniki ich weryfikacji przedstawiono kolejno w dalszej 

części niniejszego materiału. Należy podkreślić, że (mimo kontrolowania w analizach 

wielu cech uczestnika i udzielonego wsparcia) przeprowadzone analizy nie powinny 

być traktowane jako oszacowanie efektu netto. W związku z tym wyniki analiz mówią 

o pewnych zależnościach statystycznych między wybranymi czynnikami i rodzajami 

wsparcia a skutecznością wsparcia, które mogą, lecz nie muszą oznaczać, że 

analizowany czynnik lub wsparcie jest przyczyną, a podjęcie pracy skutkiem. Związki 

przyczynowo-skutkowe mogą mieć bardziej skomplikowany charakter niż 

analizowany związek statystyczny. Możliwe sposoby interpretacji wyników analiz  

w kategoriach przyczynowo-skutkowych są sygnalizowane przy opisie weryfikacji 

danej hipotezy.      

Hipoteza 1: Kompleksowość wsparcia zwiększa skuteczność wsparcia 

skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Natomiast nie 

zwiększa skuteczności wsparcia skierowanego do pozostałych osób. 

Źródło hipotezy: Zalecenie kompleksowości wsparcia, zwłaszcza dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, niejednokrotnie pojawiało się jako 

rekomendacja z badań ewaluacyjnych. Jednak w niedawnym przeglądzie 

systematycznym dotyczącym efektów zatrudnieniowych interwencji skierowanych 

do osób młodych stwierdzono, że w odróżnieniu od krajów o niskim i średnim 

dochodzie, w krajach o wysokim dochodzie skuteczność interwencji mierzona 

wpływem na szansę podjęcia zatrudnienia i wysokość dochodu z pracy nie zależy 

statystycznie od kompleksowości wsparcia (czyli świadczenia temu samemu 

uczestnikowi wielu form wsparcia)72. 

Sposób operacjonalizacji: formy wsparcia podzielone zostały na kategorie. 

Uczyniono to na dwa sposoby. Po pierwsze, zastosowano szczegółowy podział  

na 34 formy wsparcia (nie wliczając form wsparcia, które nie były świadczone 

badanej populacji uczestników, np. środki finansowane na podjęcie działalności 

gospodarczej, lub zostały udzielone mniej niż 10 członkom tej populacji). Po drugie, 

wyróżniono pięć kategorii wsparcia: o charakterze zawodowym, edukacyjnym, 

społecznym, mobilnościowym i zdrowotnym. Dla każdej z tych dwóch kategoryzacji 

utworzono zmienną zdającą sprawę z tego, ile różnych kategorii wsparcia otrzymał 

uczestnik. Zmienne te były interpretowane jako alternatywne miary kompleksowości 

wsparcia i zostały wprowadzone w roli predyktora w modelach wielozmiennowych, 

                                                           
 

72
 Kluve, J. et al. (2016). Interventions to improve the labour market outcomes of youth: a systematic 

review of training, entrepreneurship promotion, employment services, and subsidized employment 

interventions. Genève, BIT 
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przewidujących podjęcie pracy przy uwzględnieniu wszystkich form wsparcia, innych 

cech charakteryzujących wsparcie i cech charakteryzujących uczestników. Zgodnie  

z hipotezą, współczynnik regresji przy zmiennej stanowiącej miarę kompleksowości 

wsparcia powinien mieć istotną pozytywną wartość w zbiorowości osób 

identyfikowalnych na podstawie SL 2014 jako pozostające w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, natomiast wartość nieistotnie różną od zera w zbiorowości pozostałych 

osób. 

Wyniki weryfikacji: można powiedzieć, że wyniki analiz potwierdziły hipotezę, przy 

czym uwidoczniły pewne niuanse w sposobie rozumienia i pomiaru kompleksowości 

wsparcia. 

Jeżeli chodzi o drugą część hipotezy, czyli brak znaczenia kompleksowości wsparcia 

w przypadku uczestników, którzy nie zostali zaklasyfikowani jako osoby w 

niekorzystnej sytuacji, to można ją uznać za potwierdzoną. Niezależnie  

od sposobu pomiaru kompleksowości wsparcia, w populacji uczestników 

nieznajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej nie wykryto istotnej 

zależności między  kompleksowością wsparcia a podjęciem pracy po 

projekcie. 

Natomiast w populacji uczestników w niekorzystnej sytuacji społecznej wyniki 

zależały od zastosowanej miary kompleksowości wsparcia. W przypadku, gdy jako 

miarę wykorzystano liczbę udzielonych spośród 34 wyróżnionych form wsparcia, 

zależność była istotna lecz, wbrew oczekiwaniom, negatywna. Nasuwającą się 

interpretacją tego zjawiska byłoby stwierdzenie, że zwiększanie liczby udzielonych 

form wsparcia zmniejsza jego skuteczność. Nie jest to jednak jedyna możliwa, ani 

nawet najbardziej prawdopodobna interpretacja. Można również postawić hipotezę, 

że zaobserwowana zależność wynika z tego, że więcej form wsparcia udzielano 

uczestnikom w szczególnie trudnej sytuacji, a dane uczestników rejestrowane w SL 

2014 nie pozwalają  wykryć tej szczególnie trudnej sytuacji73. Zgodnie z tą hipotezą 

niekorzystna sytuacja byłaby przyczyną zarówno większej liczby otrzymanych form 

wsparcia, jak i mniejszej skuteczności, a zatem również zależności statystycznej 

między tymi dwiema analizowanymi zmiennymi. 

Inne wyniki uzyskano w przypadku, gdy jako miarę kompleksowości wsparcia 

wykorzystano liczbę kategorii udzielonego wsparcia przy podziale na wsparcie  

o charakterze zawodowym, edukacyjnym, społecznym, mobilnościowym  

i zdrowotnym. Zależność skuteczności od tak określonej miary okazała się istotna 

statystycznie i pozytywna. Udzielenie uczestnikom w niekorzystnej sytuacji 

                                                           
 

73
Cechy odnotowane w SL 2014 były kontrolowane w analizach, można więc przyjąć, że nie stoją za stwierdzoną 

zależnością. 
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każdej dodatkowej kategorii wsparcia wiązało się ze zwiększeniem ich szans 

na podjęcie pracy o 26%74. Potwierdzałoby to postawioną hipotezę. 

Jednocześnie porównanie wyników uzyskanych przy pomocy dwóch mierników 

kompleksowości wsparcia pozwala sformułować dalsze wnioski. Jeżeli mowa  

o pozytywnej roli kompleksowości wsparcia, to przez kompleksowość wsparcia 

należy rozumieć łączne uwzględnienie różnego rodzaju potrzeb uczestnika: 

edukacyjnych, zawodowych, społecznych, zdrowotnych i związanych  

z mobilnością przestrzenną. Natomiast liczba udzielonych form wsparcia wydaje 

się niewłaściwym miernikiem tak rozumianej kompleksowości. 

Warto na koniec przypomnieć, że kwestia kompleksowości wsparcia wiąże się  

z kwestią dopasowania wsparcia do indywidualnych potrzeb uczestnika. 

Przypuszczalnie pozytywny wpływ ma nie tyle kompleksowość wsparcia sama  

w sobie, co zaspokojenie wielorakich potrzeb osoby w niekorzystnej sytuacji 

społecznej. 

Hipoteza 2: Najwyższą skutecznością, poza dotacjami na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, cechują się bony stażowe, bony szkoleniowe i bony 

na zasiedlenie – zarówno w gronie osób młodych (do 29 r.ż), jak i pozostałych. 

Źródło hipotezy: Wynik ewaluacji I Osi Priorytetowej PO WER. Hipoteza głosi, że 

tego rodzaju prawidłowość dotyczy nie tylko osób młodych z I Osi Priorytetowej PO 

WER. 

Sposób operacjonalizacji: w modelu wielozmiennowym, przewidującym podjęcie 

pracy i uwzględniającym wszystkie formy wsparcia, inne cechy charakteryzujące 

wsparcie i cechy charakteryzujące uczestników, dla wymienionych w hipotezie 

instrumentów powinien zostać stwierdzony najsilniejszy efekt pozytywny (dodatnia  

i wysoka wartość współczynnika regresji) na tle innych form wsparcia. Prawidłowość 

ta powinna zostać zaobserwowana zarówno w zbiorze ograniczonym do osób do 29. 

roku życia, jak i w zbiorze pozostałych osób. 

Tabela 26. Najbardziej skuteczne formy wsparcia osób młodych 
Forma wsparcia  Poziom 

istotności 

Względna różnica 

szansy podjęcia 

pracy 

Bon na zasiedlenie 0,000 +541% 

Bon stażowy 0,000 +261% 

Prace interwencyjne 0,000 +181% 

                                                           
 

74
 W całym materiale określenie „szanse podjęcia pracy” oznacza wartość ilorazu szans. 
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Usługa rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

0,093 +133% 

Bon szkoleniowy 0,000 +55% 

   Źródło: własne analizy danych z systemu SL 2014 i baz danych ZUS 

Wyniki weryfikacji: weryfikacja hipotezy okazała się niemożliwa, ponieważ w 

praktyce bony były udzielane jedynie uczestnikom do 29. roku życia. Analizy 

potwierdziły jednak szczególną skuteczność bonów w grupie osób młodych. Poniżej 

w tabeli i na wykresie przedstawiono pięć najskuteczniejszych form wsparcia osób 

młodych, jeżeli przez skuteczność rozumieć wzrost szansy podjęcia pracy  

po projekcie. Oprócz wymienionych bonów na liście znalazły się prace interwencyjne 

oraz usługa rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, przy czym w tym ostatnim przypadku nie uzyskano istotności 

statystycznej na poziomie 0,05, prawdopodobnie w związku z małą liczbą odbiorców 

usługi w analizowanej zbiorowości. Dla porządku warto przypomnieć, że w analizach 

nie zostały uwzględnione osoby, które otrzymały środki finansowane na podjęcie 

działalności gospodarczej. Na wykresie pokazano, jak zmieniają się szanse podjęcia 

pracy po projekcie w przypadku udzielenia danej formy wsparcia. 

Rysunek 26. Najbardziej skuteczne formy wsparcia osób młodych 

 

Na wykresie pokazano, jak zmieniają się szanse podjęcia pracy po projekcie w 
przypadku udzielenia danej formy wsparcia.  

Źródło: własne analizy danych z systemu SL 2014 i baz danych ZUS. 

Hipoteza 3: Szkolenia cechują się umiarkowaną skutecznością na tle innych 

form wsparcia, niezależnie od czasu trwania szkolenia. 

Źródło hipotezy: hipoteza zaproponowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 
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Sposób operacjonalizacji: szkolenia zostały podzielone na kilka grup w zależności 

od czasu udziału w projekcie. W modelu wielozmiennowym, przewidującym podjęcie 

pracy i uwzględniającym wszystkie formy wsparcia, inne cechy charakteryzujące 

wsparcie i cechy charakteryzujące uczestników, dla żadnej z tych grup szkoleń  

nie powinien zostać stwierdzony silny efekt pozytywny (dodatnia i wysoka wartość 

współczynnika regresji) na tle innych form wsparcia. 

Wyniki weryfikacji: hipoteza została potwierdzona. Dla każdej kategorii szkoleń 

odnotowano umiarkowaną negatywną zależność szans podjęcia pracy od udziału  

w szkoleniu. Względna zmiana szans podjęcia pracy była zbliżona dla szkoleń  

o różnym czasie trwania, wahając się od -21% dla szkoleń najkrótszych (nie 

dłuższych niż 7 dni) do -35% dla szkoleń o średnim czasie trwania (od 15 dni  

do miesiąca). Należy pamiętać, że grupą odniesienia nie były osoby, które nie 

odebrały żadnego wsparcia, lecz osoby, które odebrały inne wsparcie niż szkolenie 

określonej długości. Dlatego ujemne wartości współczynników nie oznaczają, że 

szkolenia zmniejszają szanse na podjęcia pracy, lecz że szkolenia (niezależnie 

od czasu ich trwania) cechują się niewielką skutecznością na tle innych form 

wsparcia. Wniosek ten ma charakter ogólny i nie wyklucza zróżnicowania 

skuteczności szkoleń, np. w zależności od ich treści lub sposobu organizacji.   

Tabela 27. Skuteczność szkoleń o różnej długości trwania 
Czas trwania szkolenia  Poziom 

istotności 

Względna różnica 

szansy podjęcia pracy 

Do tygodnia 0,000 -21% 

Powyżej tygodnia, do 2 tygodni 0,000 -32% 

Powyżej 2 tygodni, do miesiąca 0,000 -35% 

Powyżej miesiąca 0,000 -25% 

   Źródło: własne analizy danych z systemu SL 2014 i baz danych ZUS 

Hipoteza 4: Szkolenia są bardziej skuteczne, gdy są połączone z elementami 

przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu (staż, praktyka, 

doposażenie stanowiska pracy). 

Źródło hipotezy: badanie skuteczności komponentu regionalnego PO WER,  

w których uczestnicy skarżyli się na niedobór praktycznych elementów w projektach. 

Sposób operacjonalizacji: w modelu wielozmiennowym, przewidującym podjęcie 

pracy, powinna wystąpić istotna dodatnia interakcja między udziałem w szkoleniu  

a wsparciem w postaci  stażu, praktyki, doposażenia stanowiska pracy lub usługi 

aktywnej integracji o charakterze zawodowym. 

Wyniki weryfikacji: hipoteza została potwierdzona tylko w przypadku połączenia 

szkolenia z usługą aktywnej integracji o charakterze zawodowym, natomiast nie 

została potwierdzona w przypadku doposażenia stanowiska pracy, staży i praktyk. 



Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS 
RAPORT KOŃCOWY 

 

248 | S t r o n a  

 

Wystąpiła dodatnia interakcja między udziałem w szkoleniu a skorzystaniem  

z usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Obie te formy wsparcia 

cechują się niewysoką skutecznością na tle innych form wsparcia. Kiedy jednak 

szkolenie i usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym występują 

łącznie, szanse podjęcia pracy są o 31% wyższe niż w sytuacji, gdy 

uczestnikowi nie udzielono żadnej z nich. 

Natomiast interakcje między udziałem w szkoleniu a doposażeniem stanowiska 

pracy oraz uczestnictwem w stażu lub praktyce są ujemne. Sugeruje to brak 

pozytywnej synergii między szkoleniami a elementami przygotowania do 

praktycznego wykonywania zawodu. Doposażenie stanowiska pracy oraz staże  

i praktyki są formami wsparcia, które wiążą się z relatywnie dużymi szansami 

podjęcia pracy po projekcie. Dlatego połączenie szkolenia z tymi formami okazało się 

bardziej skuteczne niż samo szkolenie (w przypadku doposażenia stanowiska pracy - 

tylko minimalnie). Było jednak mniej skuteczne niż doposażenie stanowiska pracy, 

staż lub praktyka występujące bez szkolenia. Jest to niespodziewany rezultat i 

szukając wyjaśnienia postawiono hipotezę, że negatywna interakcja między 

szkoleniem a stażem/praktyką wynika z tego, że tego rodzaju połączenie form 

wsparcie jest szczególnie często oferowane uczestnikom o trudnej sytuacji na rynku 

pracy. Ujemna interakcja byłaby zatem skutkiem składu grupy docelowej, a nie relacji 

między formami wsparcia. 

Tabela 28. Skuteczność szkoleń w kombinacji z przygotowaniem do praktycznego 
wykonywania zawodu 

Formy wsparcia  Ze 

szkoleniem 

Bez szkolenia 

Doposażenie stanowiska pracy -7% +917% 

Staż lub praktyka +4% +58% 

Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym +31% -35% 

Żadna z powyższych -7% 0% 

W komórkach podano względną różnicę szans podjęcia pracy przy współwystępowaniu form wsparcia 
określonych w nagłówkach danej kolumny i danego wiersza tabeli. We wszystkich komórkach wynik 
istotny na poziomie p<0,001 

Źródło: własne analizy danych z systemu SL 2014 i baz danych ZUS 

Aby przetestować taką dodatkową hipotezę, z analiz wyłączono uczestników 

Działania 1.3 PO WER (skierowanego do młodzieży o szczególnie trudnej sytuacji) 

oraz Priorytetu inwestycyjnego 9i („Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 

równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”). 

Następnie na zmniejszonym oszacowano parametry takiego samego modelu, jak 

poprzednio. Zmieniło to jednak tylko minimalnie uzyskane oszacowania. Oznacza to, 

że szczególnie częste łączenie szkoleń z elementami staży/praktyk w przypadku 

Działania 1.3 PO WER i PI 9i nie pozwala wyjaśnić negatywnej interakcji między tymi 

dwiema formami wsparcia. Pozostaje zatem w mocy wniosek, że nie wykryto 
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pozytywnej synergii między szkoleniami a elementami przygotowania do 

praktycznego wykonywania zawodu.   

Hipoteza 5: Takie czynniki, jak niepełnosprawność, zamieszkanie na wsi, 

starszy wiek i długotrwałe bezrobocie, przy kontroli pozostałych czynników 

obniżają efektywność zatrudnieniową (choć równocześnie w grupach tych 

obserwowany jest wyższy efekt netto interwencji75) 

Źródło hipotezy: hipoteza zaproponowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

Sposób operacjonalizacji: w modelu wielozmiennowym, przewidującym podjęcie 

pracy, przy włączeniu wielu innych czynników wyżej wymienione czynniki powinny 

mieć negatywny efekt (istotne ujemne współczynniki regresji). 

Wyniki weryfikacji hipotezy: uzyskane w modelu regresji logistycznej oszacowania 

potwierdzają postawioną hipotezę w odniesieniu do niepełnosprawności i 

długotrwałego bezrobocia bezpośrednio przed przystąpieniem do projektu. Są to 

czynniki, które istotnie zmniejszają szanse podjęcia pracy76 (o odpowiednio 24%  

i 34%). Hipoteza nie potwierdziła się w przypadku zamieszkania na obszarach 

wiejskich (dokładniej rzecz biorąc, w gminach o niskiej gęstości zaludnienia według 

klasyfikacji DEGURBA) – przy uwzględnieniu innych czynników okazało się, że taka 

lokalizacja zwiększa nawet minimalnie szanse podjęcia pracy w stosunku do 

obszarów o średniej i wysokiej gęstości zaludnienia. W przypadku starszego wieku 

hipoteza została potwierdzono, przy czym zależność szans podjęcia pracy od wieku 

nie jest liniowa. Kształt tej zależności przedstawia rysunek 27. Przy jego konstrukcji 

jako punkt odniesienia przyjęto szanse osoby rozpoczynające udział w projekcie  

w wieku 18 lat. Jak się okazuje, jeżeli jako sytuację początkową przyjąć taką osobę, 

wraz ze wzrostem wieku szanse podjęcia pracy rosną. Dzieje się tak aż do wieku 37 

lat, kiedy szanse podjęcia pracy osiągają maksimum. Po przekroczeniu tego punktu 

szanse podjęcia pracy zaczynają maleć wraz z wiekiem. Dla uczestników w wieku 

powyżej 55 lat szanse podjęcia pracy po projekcie są mniejsze niż dla 

uczestnika osiemnastoletniego, czyli, można powiedzieć, dla osoby u progu 

kariery zawodowej.   

Tabela 29. Skuteczność szkoleń w kombinacji z przygotowaniem do praktycznego 
wykonywania zawodu 

Czynnik Wartość 

czynnika 

Grupa odniesienia Poziom 

istotnoś

ci 

Względna 

różnica szansy 

podjęcia pracy 

                                                           
 

75
 Część hipotezy zawarta w nawiasie nie zostanie poddana weryfikacji empirycznej, ponieważ analizowany zbiór danych nie pozwala 

wnioskować o efekcie netto. 
76

 Rozumiane, przypomnijmy, jako iloraz szans: p / (1-p), gdzie p to prawdopodobieństwo wykonywania pracy 6 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 
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Niepełnosprawność Tak Pełnosprawni 0,000 -24% 

Stopień urbanizacji 

(DEGURBA) 

3 (obszary 

wiejskie) 

DEGURBA 2 (obszary o średniej 

gęstości zaludnienia – miasteczka i 

obszary podmiejskie) 

0,000 +7% 

Długotrwałe 

bezrobocie 

Tak Pozostałe osoby 0,000 -34% 

Wiek Wzrost o 1 

rok 

n.d. 0,000 +7% 

Wiek do kwadratu Wzrost o 1 n.d. 0,000 -0,1% 

Źródło: własne analizy danych z systemu SL 2014 i baz danych ZUS 

 

Rysunek 27. Modelowana zależność szans podjęcia pracy od wieku 

Na wykresie pokazano, jak zmieniają się szanse podjęcia pracy po projekcie w 

zależności od wieku - w porównaniu z osobą w wieku 18 lat.  

Źródło: własne analizy danych z systemu SL 2014 i baz danych ZUS. 

Hipoteza 6: Kobiety cechują się niższą efektywnością zatrudnieniową i niższą 

jakością zdobytej pracy, nawet przy uwzględnieniu wpływu innych czynników 

(takich jak miejsce zamieszkania, rodzaj wsparcia itd.) 

Źródło hipotezy: Hipoteza została zainspirowana wynikami badań skuteczności 

komponentu regionalnego PO KL, a także analiz wartości wskaźników rezultatu 

długoterminowego EFS w okresie programowania 2014-2020. 
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Sposób operacjonalizacji: w modelach wielozmiennowych, przewidujących 

podjęcie pracy oraz jakość pracy (przybliżaną poprzez typ zatrudnienia 

identyfikowany za pomocą tytułu ubezpieczenia ZUS oraz przez podstawę wymiaru 

składki na ubezpieczenie wypadkowe) przy włączeniu wielu innych czynników 

powinien być widoczny istotny negatywny efekt bycia kobietą (ujemne współczynniki 

regresji). Z analiz opartych na wysokości podstawy wymiaru składki wyłączono osoby 

prowadzące działalność gospodarczą, ponieważ w ich przypadku podstawa wymiaru 

składki nie dostarcza wartościowej informacji o wysokości przychodów z pracy. 

Wyniki weryfikacji hipotezy: wyniki analiz potwierdzają postawioną hipotezę. 

Pokazują one, że w porównaniu z mężczyznami kobiety: 

• mają o  15% mniejsze szanse podjęcia pracy 6 miesięcy po udziale  

w projekcie, 

• mają o 15% mniejsze szanse posiadania umowy o pracę 6 miesięcy  

po udziale w projekcie, 

• mają o 40% mniejsze szanse prowadzenia działalności gospodarczej 6 

miesięcy po udziale w projekcie, 

• jeżeli pracują, to mają przychody z pracy niższe o średnio 144 złote 

(przyjmując podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe jako 

miarę przychodów). 

Oczywiście wymienione wskaźniki tylko fragmentarycznie opisują jakość pracy. 

Posiadanie umowy o pracę jest pewnym przybliżeniem stabilności zatrudnienia 

(zwłaszcza w opozycji do tzw. umów śmieciowych). Niestety dostępne dane nie 

pozwalały rozróżnić umów o pracę zawartych na czas nieokreślony i na czas 

określony. Ponieważ różnica szans między kobietami a mężczyznami była taka sama 

w przypadku posiadania umowy o pracę jak w przypadku posiadania pracy w ogóle, 

kobiety nie wydają się dyskryminowane pod tym względem. Prowadzenie 

działalności gospodarczej może, choć nie musi, wiązać się z wyższą jakością pracy. 

Szanse prowadzenia działalności gospodarczej po projekcie przez kobiety są 

znacznie niższe, co wiąże się zapewne z ogólnie niższą skłonnością kobiet do 

samozatrudnienia77. Jednym z głównych wymiarów jakości pracy jest wysokość 

przychodów, która została przybliżona przez podstawę wymiaru składki na 

ubezpieczenie wypadkowe (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej). 

W tym przypadku niższa jakość pracy zdobywanej przez kobiety została 

potwierdzona. 

                                                           
 

77
 Por. Balcerzak-Paradowska, B. at al. (2011). Przedsiębiorczość kobiet. Warszawa, PARP 
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Hipoteza 7: Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie skuteczność 

zatrudnieniowa, również przy uwzględnieniu wpływu innych czynników (takich 

jak miejsce zamieszkania, rodzaj wsparcia itd.) 

Źródło hipotezy: Hipoteza zaproponowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

Sposób operacjonalizacji: w modelu wielozmiennowym, przewidującym podjęcie 

pracy, przy włączeniu wielu innych czynników powinien być widoczny istotny 

pozytywny efekt osiągnięcia każdego kolejnego poziomu wykształcenia (dodatnie 

współczynniki regresji). 

Wyniki weryfikacji hipotezy: płynące z modelu oszacowania potwierdzają hipotezę, 

ale z pewnymi zastrzeżeniami. Po pierwsze, posiadanie wykształcenia na poziomie 

ISCED 2 nie podnosi istotnie szans w porównaniu z brakiem wykształcenia 

podstawowego. Po drugie, poziom ISCED 4 nie jest bardziej korzystny dla szans 

podjęcia pracy niż poziom ISCED 3. Poza tym jednak, jak pokazuje Tabela 6. 

Monotoniczny kierunek zależności jest zachowany: wykształcenie wyższe (ISCED 

5) daje większe szanse na podjęcie pracy niż wykształcenie średnie lub 

policealne (ISCED 3 i 4), a to z kolei większe niż wykształcenie co najwyżej 

gimnazjalne (ISCED 0-2). 

Tabela 30. Zależność szans podjęcia pracy od poziomu wykształcenia 

Czynnik Wartość czynnika Grupa 

odniesienia 

Poziom istotności Względna 

różnica 

szansy 

podjęcia 

pracy 

Wykształcenie ISCED 1 ISCED 0 0,031 +25% 

Wykształcenie ISCED 2 ISCED 0 0,407 +9% 

Wykształcenie ISCED 3 ISCED 0 0,000 +99% 

Wykształcenie ISCED 4 ISCED 0 0,000 +93% 

Wykształcenie ISCED 5 lub 

wyższe 

ISCED 0 0,000 +185% 

Interakcja: 

wykształcenie  x płeć 

ISCED 3 x kobieta ISCED 0, 

mężczyzna 

0,000 -13% 

Źródło: własne analizy danych z systemu SL 2014 i baz danych ZUS 

Przy okazji warto zauważyć, że potwierdza się stwierdzona w Badaniu skuteczności 

wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 

interakcja wykształcenia z płcią: posiadanie wykształcenia średniego lub 

zasadniczego zawodowego (ISCED 3) przynosi mniej korzyści kobietom  

niż mężczyznom. 

Hipoteza 8: Wsparcie kobiet w wieku 18-29 lat, ukierunkowane na podjęcie 

przez nie pracy (szkolenia, doradztwo, pośrednictwo pracy, staże/praktyki)  

jest bardziej skuteczne, gdy łączy się z nim zapewnienie opieki nad dzieckiem 
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Źródło hipotezy:  zgodnie z wynikami badania ex-post pt. Wpływ realizacji NSRO 

2007-2013 na poziom i jakość zatrudnienia w Polce, interwencje w infrastrukturę 

opiekuńczo-wychowawczą i godzenie życia zawodowego z prywatnym podnoszą 

poziom zatrudnienia. 

Sposób operacjonalizacji: analizy przeprowadzono w dwóch subpopulacjach 

uczestników projektów. Jedną z nich stanowiły kobiet w wieku 18-29 lat, a drugą 

kobiety w wieku 30-39 lat. Zgodnie z hipotezą powinna wystąpić istotna interakcja 

między udzieleniem wsparcia prozatrudnieniowego a udzieleniem wsparcia w postaci 

zapewnienia opieki nad dzieckiem. 

Wyniki weryfikacji hipotezy: hipoteza nie została potwierdzona. Nie 

zaobserwowano istotnej zależności szans podjęcia pracy po projekcie ani od 

zapewnienia opieki nad dzieckiem w jego trakcie, ani od współwystępowania takiej 

opieki ze wsparciem ukierunkowanym na podjęcie pracy. Jedną z możliwych 

interpretacji jest to, że zapewnienie opieki nad dzieckiem nie ma wpływu na 

prawdopodobieństwo podjęcia pracy po projekcie. Inna hipotetyczna interpretacja 

głosiłaby, że zapewnienie opieki nad dzieckiem ma wpływ na perspektywy 

zawodowe uczestniczki, ale nie jest w stanie zniwelować utrudnień na rynku pracy 

związanych z posiadaniem małego dziecka. Należy pamiętać, że omawiana forma 

wsparcia polegała na zapewnieniu opieki nad dzieckiem w trakcie udziału w 

projekcie. Mogła więc ułatwiać czy wręcz umożliwiać uczestnictwo w projekcie, ale 

nie była świadczona w momencie pomiaru skuteczności interwencji (tj. sześć 

miesięcy po opuszczeniu projektu). 

8.5 Analiza kontrfaktyczna – wpływ EFS na regionalne rynki pracy 

Ustaleniu rzeczywistego wpływu interwencji publicznych, wyróżnionego spośród 

oddziaływania wielu innych czynników (czyli tzw. efektu netto), służą metody 

kontrfaktyczne. Były one już kilkakrotnie stosowane w ewaluacji interwencji EFS 

dotyczących rynku pracy. Typowym ich zastosowaniem było jednak badanie 

wsparcia na dalsze losy uczestników projektów na rynku pracy. Słabością tego 

rodzaju podejścia jest to, że pomija ono efekty pośrednie wywierane na 

nieuczestników, w tym zwłaszcza efekt substytucji. Na przykład dzięki wsparciu 

uczestnik mógł zdobyć pracę kosztem nieuczestnika, co oznacza neutralny wpływ 

wsparcia na poziom zatrudnienia, ale interpretowane jest jako pozytywny efekt netto 

w postaci poprawy sytuacji zawodowej uczestnika. Podobnie założenie nowej 

działalności gospodarczej dzięki środkom EFS może przyczynić się do wyparcia z 

rynku już istniejących przedsiębiorstw. A zatem wyniki typowych analiz pozawalają 

stwierdzić, jaki był wpływ wsparcia na dalsze losy uczestnika, ale nie dostarczają 

informacji na temat wpływu interwencji na rynek pracy, w tym np. na poziom 

bezrobocia. 

Podejście zastosowane w niniejszym raporcie pomaga uzupełnić te braki w wiedzy. 

Przedmiotem analizy jest bowiem wpływ interwencji EFS na zmienne opisujące 
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lokalny rynek pracy, takie jak liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie 

zamieszkania uczestnika. Wyniki uwzględniają więc efekt substytucji i inne efekty 

pośrednie. Oczywiście podejście to również ma pewne ograniczenia. Pomija efekty 

występujące poza powiatem zamieszkania odbiorcy wsparcia, odnotowanym w bazie 

danych. Żadne z opisywanych podejść – ani skoncentrowane na dalszych losach 

uczestnika, ani skoncentrowane na lokalnym rynku pracy – nie jest idealne i nie 

dostarcza pełni wiedzy, natomiast są one wobec siebie komplementarne, 

w połączeniu pozwalając na znacznie pełniejszą i wieloaspektową ocenę dokonanej 

interwencji. 

W celu przeprowadzenia analiz kontrfaktycznych wykorzystano dane o uczestnikach 

projektów EFS zebrane w systemie SL 2014 oraz informacje pochodzące  

ze statystyki publicznej. Ze względu na dostępność tych ostatnich dla lat 2014 i 2018, 

odpowiadających pomiarowi początkowemu i końcowemu, możliwe było 

przeprowadzenie analiz na poziomie powiatu dla czterech zmiennych wynikowych: 

1) Liczby zarejestrowanych bezrobotnych. 

2) Liczby długotrwale bezrobotnych (tj. zarejestrowanych bezrobotnych, 

pozostających bez pracy od ponad 12 miesięcy). 

3) Stopy bezrobocia. 

4) Liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Aby oszacować efekt netto interwencji, niezbędne było określenie zmiennej 

mierzącej intensywność wsparcia udzielonego w danym powiecie. Dla pierwszych 

trzech podanych zmiennych wynikowych zmienną taką była liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych, mieszkańców danego powiatu, którzy byli uczestnikami projektu 

EFS/YEI realizowanego w ramach jednego z priorytetów inwestycyjnych 

ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnialności78, i zakończyli swój udział  

w projekcie do 31 grudnia 2017 roku. W przypadku ostatniej zmiennej wynikowej jako 

miarę intensywności wsparcia wykorzystano liczbę uczestników, którzy otrzymali 

dotację ze środków EFS/YEI na podjęcie działalności gospodarczej i zakończyli 

udział w projekcie do 31 grudnia 2017 roku. 

W analizach zastosowano podejście znane jako difference-in-differences (DiD). 

Oznacza to, że wzięto pod uwagę nie wartość zmiennej wynikowej w roku 2018, lecz 

zmianę jej wartości na przestrzeni lat 2014-2018. Pozwala to kontrolować 

początkowe różnice między powiatami w wartościach zmiennej wynikowej, czyli 

również wszystkie czynniki na te wartości początkowe wpływające.  

W celu oszacowania efektu netto zastosowano technikę generalised propensity 

score matching (GPSM), która jest rozwinięciem metody PSM pozwalającym na to, 

                                                           
 

78
 Podobnie jak w analizach prezentowanych w rozdziale 8.4, za takie uznano priorytety inwestycyjne 8i, 8ii, 8iii, 

8iv, 9i, 9v i 9vi. 
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by zmienna informująca o otrzymanym wsparciu nie była zmienną binarną (otrzymał / 

nie otrzymał wsparcia), lecz zmienną ciągłą (na przykład liczba osób, które otrzymały 

wsparcie)79. Do obliczenia propensity score wykorzystano szereg dostępnych  

w statystyce publicznej zmiennych, charakteryzujących dany powiat80. 

W rezultacie uzyskano oszacowanie krańcowego efektu netto dla określonych 

poziomów intensywności wsparcia. Przeliczając go na średni efekt netto w danym 

punkcie rozkładu intensywności wsparcia, a następnie uśredniając dla całego 

rozkładu, uzyskano oszacowanie średniego efektu netto dla badanej populacji 

uczestników.  

Wyniki oszacowania krańcowych efektów netto wsparcia osób bezrobotnych ze 

środków EFS/YEI prezentuje Tabela 31. Ich interpretacja jest następująca: liczba -

2,04, znajdującą się w pierwszym wierszu z wynikami, oznacza, że w powiecie,  

w którym wsparto 500 bezrobotnych, wsparcie kolejnego, pięćset pierwszego 

zarejestrowanego bezrobotnego wiąże się ze zmniejszeniem w przyszłości liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie o średnio 2,04. Analogiczne wartości 

oszacowań dla innych wybranych poziomów intensywności wsparcia, umieszczone 

niżej w tej samej kolumnie, zdają się oscylować wokół -2. Dokładnie rzecz biorąc, 

średni oszacowany efekt netto wsparcia zarejestrowanej osoby bezrobotnej wynosi -

1,732. Oznacza to, że wsparcie w skali kraju tysiąca zarejestrowanych osób 

bezrobotnych wiązało się ze zmniejszeniem lokalnego poziomu bezrobocia  

o średnio 1732 osób. Podobne oszacowania przeprowadzono również dla liczby 

długotrwale bezrobotnych, uzyskując oszacowanie średniego efektu netto na 

poziomie -0,876. A zatem wsparcie w skali kraju tysiąca zarejestrowanych osób 

bezrobotnych wiązało się ze zmniejszeniem rejestrowanej lokalnie liczby 

długotrwale bezrobotnych o średnio 876 osób. Obliczono ponadto, że wsparcie 

tysiąca zarejestrowanych osób bezrobotnych łączyło się ze zmniejszeniem 

obserwowanej później w powiecie stopy bezrobocia o średnio jeden punkt 

                                                           
 

79
 Hirano, K., Imbens, G. W. (2004). The propensity score with continuous treatments. [In:] Missing Data and 

Bayesian Method in Practice: Contributions by Donald Rubin Statistical Family. 
80

 Dokonano selekcji zmiennych, kierując się względami merytorycznymi i statystycznymi (zależności między 
zmiennymi, moc predykcyjna). W przypadku liczby wspartych zarejestrowanych bezrobotnych ostateczny zestaw 
zmiennych użytych do oszacowania propensity score obejmował: liczbę mieszkańców, wskaźnik obciążenia 
demograficznego, udział ludności zamieszkałej w mieście, odsetek ludności z wykształceniem niższym niż 
średnie, liczbę zarejestrowanych bezrobotnych, udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem, 
liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym, liczbę 
fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na tysiąc mieszkańców, udział pracujących w sektorze rolnictwa, 
rybactwa, łowiectwa i leśnictwa, udział pracujących w sektorze przemysłu i budownictwa, udział pracujących w 
sektorze handlu i napraw. W przypadku liczby dotacji zestaw zawierał: liczbę mieszkańców, wskaźnik obciążenia 
demograficznego, zmianę liczby ludności na 1000 mieszkańców, odsetek ludności z wykształceniem niższym niż 
średnie, odsetek ludności z wykształceniem wyższym, liczbę zarejestrowanych bezrobotnych, stopę bezrobocia, 
liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym, udział 
pracujących w sektorze rolnictwa, rybactwa, łowiectwa i leśnictwa, udział pracujących w sektorze przemysłu i 
budownictwa, udział pracujących w sektorze handlu i napraw. Dane dotyczyły roku 2014, z wyjątkiem danych o 
wykształceniu, które pochodziły ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku. 
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procentowy.  
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Tabela 31. Krańcowy efekt netto wsparcia bezrobotnych 

Zmienna 

intensywności 

wsparcia 

Poziom 

intensyw

ności 

Krańcowy efekt netto 

– zmiana liczby 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

Krańcowy efekt netto 

– zmiana liczby 

długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba wspartych 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

500 -2,04 -1,03 

1000 -1,38 -0,70 

1500 -1,78 -0,88 

2000 -2,37 -1,16 

2500 -2,29 -1,13 

Źródło: własne analizy danych z systemu SL 2014 i Banku Danych Lokalnych GUS 

Gdyby w analizach udało się kontrolować wszystkie czynniki wpływające na liczbę 

uczestników projektów EFS oraz na poziom bezrobocia, można byłoby uznać 

udzielone wsparcie za przyczynę całego oszacowanego efektu netto. Bardzo 

wysokie wartości oszacowanego efektu netto rodzą jednak podejrzenie, że efekt ten 

nie jest skutkiem jedynie wsparcia zarejestrowanych bezrobotnych w ramach 

projektów EFS, ale również innych prowadzonych działań i okoliczności, 

niekontrolowanych w analizach, a powiązanych z udzielaniem wsparcia większej 

liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w ramach projektów EFS. Przykładowo, 

powiaty, w których realizowano na szerszą skalę wsparcie zarejestrowanych osób 

bezrobotnych w ramach projektów EFS, mogły również cechować się większą skalą  

i skutecznością innych działań ukierunkowanych na zmniejszenia bezrobocia81. 

Ponieważ te inne działania nie były kontrolowane w analizach ze względu na brak 

odpowiednich danych, istnieje ryzyko ich wpływu na wartość oszacowań efektu netto. 

Jednak nawet jeśli podana w tabelach konkretna wartość efektu netto jest w pewnym 

stopniu przeszacowana, uzyskane wyniki analiz znacznie uprawdopodobniają tezę, 

że projekty EFS miały istotny wpływ na poziom bezrobocia. Analizy kontrfaktyczne 

dostarczają zatem przesłanek do wnioskowania, że wsparcie udzielone 

osobom bezrobotnym przyczyniło się zmniejszenia poziomu bezrobocia 

rejestrowanego na poziomie lokalnym.     

                                                           
 

81
 Mogły to być np. działania realizowane w ramach tych samych projektów, których uczestnikami były osoby 

bezrobotne, lecz niezarejestrowane jako takie w urzędach pracy, albo bierne zawodowo; działania skierowane do 
osób bezrobotnych, realizowane w ramach projektów finansowanych z innych źródeł niż EFS/YEI; działania 
ukierunkowane na zwiększenie liczby miejsc pracy, nie skierowane bezpośrednio do osób bezrobotnych. 
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Analogiczne analizy przeprowadzono w odniesieniu do wparcia finansowego 

zakładania własnej działalności gospodarczej. Oszacowany średni efekt netto 

wyniósł w tym przypadku 0,760. A zatem przyznanie w latach 2015-2017 tysiąca 

dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyczyniło się do 

zwiększenia liczby osób fizycznych prowadzących w 2018 roku działalność 

gospodarczą w powiecie zamieszkania uczestników projektu o średnio 760. 

Świadczy to pozytywnie o dodatkowości wsparcia, a także o niewielkiej skali efektu 

substytucji (wypierania dotychczasowych działalności gospodarczych przez 

zakładane przy pomocy środków EFS/YEI). Co więcej, przy dużej liczbie udzielanych 

dotacji oszacowany efekt krańcowy znacznie wzrasta, przekraczając 1 (por. Tabela 

32). Sugeruje to występowanie, przy większej skali interwencji, efektów 

mnożnikowych, polegających na tym, że powstanie nowych działalności 

gospodarczych zwiększa popyt na rynku lokalnym, co stwarza dogodniejsze warunki 

dla zakładania kolejnych przedsiębiorstw.    

Tabela 32. Krańcowy efekt netto dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Zmienna intensywności 

wsparcia 

Poziom 

intensyw

-ności 

Krańcowy efekt netto – 

zmiana liczby osób 

fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w 

powiecie 

Liczba uczestników, którym 

przyznano dotację na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

50 +0,51 

100 +0,51 

150 +0,91 

200 +1,60 

250 +2,30 

Źródło: własne analizy danych z systemu SL 2014 i Banku Danych Lokalnych GUS 

Zestawienie oszacowanych efektów netto z danymi o średnich nakładach 

przypadających na uczestnika, zaprezentowanymi w rozdziale 8.3, pozwala 

wnioskować o efektywności kosztowej netto interwencji. Biorąc pod uwagę, że 

średnie nakłady przypadające na uczestnika wynosiły 12 140 zł82, a wsparcie jednej 

osoby bezrobotnej wiązało się ze zmniejszeniem poziomu bezrobocia o średnio 

1,732 osoby, można obliczyć, że zmniejszenie liczby bezrobotnych w powiecie  

o 1 osobę wymagało poniesienia wydatków kwalifikowalnych na wsparcie 

                                                           
 

82
 Ściśle rzecz biorąc, dane o średnich nakładach dotyczą populacji obejmującej również osoby niepracujące 

niebędące zarejestrowanymi bezrobotnymi, a także uczestników innych priorytetów inwestycyjnych niż te, które 
zostały uwzględnione w analizach kontfaktycznych. W praktyce jednak przeważająca większość uczestników 
uwzględnionych w analizach efektywności kosztowej należy do kategorii osób objętych analizami 
kontrfaktycznymi, dlatego możliwe jest zestawienie wyników tych dwóch analiz. 
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zarejestrowanych osób bezrobotnych w wysokości średnio 7 tysięcy złotych.  

Z powodu opisanych wcześniej trudności w wyodrębnieniu czystego efektu 

przyczynowego wsparcia zarejestrowanych osób bezrobotnych, podana wysokość 

nakładów przypadających na jednostkę efektu netto może być niedoszacowana.      

Podsumowując, wyniki analiz kontrfaktycznych przemawiają za tezą, że interwencje 

prozatrudnieniowe finansowane ze środków EFS mają rzeczywisty wpływ na 

lokalne rynki pracy, przyczyniając się do zmniejszenia poziomu bezrobocia  

i zwiększenia liczby funkcjonujących działalności gospodarczych. 
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9 Wnioski i rekomendacje 

Niniejszy rozdział nie stanowi podsumowania wniosków i rekomendacji z raportów 

źródłowych. Jest miejscem na rekomendacje sformułowane w ramach ostatniego 

etapu „Metaanalizy wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia  

z EFS”, wykraczające poza rekomendacje z poszczególnych raportów 

ewaluacyjnych. 

Szczególną uwagę w ostatnim etapie badania poświęcono usługom społecznym. 

Sformułowano wniosek, że do priorytetów na przyszłość należą działania na rzecz 

podnoszenia jakości świadczonych usług. Zwrócono również uwagę na 

wypracowany dorobek w tym zakresie, który warto byłoby wykorzystać. W tym 

kontekście cenne są dwa zidentyfikowane przykłady stworzenia przez badaczy,  

na bazie obserwacji istniejących praktyk, pewnych standardów jakości specyficznych 

rodzajów usług, które mogą posłużyć zarówno do oceny konkretnych przypadków ich 

świadczenia, jak i do podnoszenia ich jakości. Pierwszy z nich to standardy jakości 

usług sąsiedzkich jako uzupełniającej formy usług opiekuńczych dla osób 

starszych. Zostały one przedstawione w publikacji Instytutu Spraw Publicznych  

z roku 2015 „Jak dobrze mieć sąsiada”. Drugim przykładem jest Individual 

Supported Living framework wraz z narzędziem oceny Review Scoring Booklet  

i podręcznikiem. Został on opracowany w Australii i stanowi propozycję pewnego 

modelu mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Materiały 

prezentujące ten model są dostępne w zasobach bibliotecznych Curtin University83. 

Współautorzy obu opracowań w przeprowadzonych wywiadach zastrzegali, że 

opracowanie przez nich rozwiązania nie są gotowe do bezpośredniego wdrożenia  

na szerszą skalę w Polsce. Wymagają wcześniejszego skonsultowania, weryfikacji, 

aktualizacji lub adaptacji do polskich warunków. Ich dopracowanie i wdrożenie  

w Polsce wydaje się jednak cenne, ponieważ standaryzują i pomagają podnosić 

jakość specyficznych rodzajów usług społecznych, które są obecnie stosowane  

na małą skalę, ale cechują się potencjałem rozwojowym w przyszłości, szczególnie  

w związku z malejącym zakresem, w jakim usługi opiekuńcze mogą być zapewniane 

przez rodzinę osób niesamodzielnych. 

Rekomenduje się zatem rozwinięcie wspomnianych standardów i przygotowanie  

do wdrożenia ich na szerszą skalę w ramach projektów Działania 2.8 PO WER. 

Środkiem do tego byłoby ogłoszenie naboru na następujące typy projektów: 

(4) Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie (w tym upowszechnienie) standardów 

usług łącznie z weryfikacją standardów kształcenia kadr usług asystenckich i 

                                                           
 

 
83

 https://catalogue.curtin.edu.au/primo-
explore/search?tab=default_tab&search_scope=CurtinBlended&vid=CUR_ALMA&lang=en_US&offset=0&query
=any,contains,individual%20supported%20living . 

https://catalogue.curtin.edu.au/primo-explore/search?tab=default_tab&search_scope=CurtinBlended&vid=CUR_ALMA&lang=en_US&offset=0&query=any,contains,individual%20supported%20living
https://catalogue.curtin.edu.au/primo-explore/search?tab=default_tab&search_scope=CurtinBlended&vid=CUR_ALMA&lang=en_US&offset=0&query=any,contains,individual%20supported%20living
https://catalogue.curtin.edu.au/primo-explore/search?tab=default_tab&search_scope=CurtinBlended&vid=CUR_ALMA&lang=en_US&offset=0&query=any,contains,individual%20supported%20living
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opiekuńczych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności  

w miejscu zamieszkania z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby 50+. 

(7) Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług 

mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, 

 z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań. 

(8) Przygotowanie władz samorządowych oraz kadr instytucji pomocy i integracji 

społecznej do deinstytucjonalizacji usług społecznych i ich świadczenia  

w społeczności lokalnej. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu planu 

deinstytucjonalizacji usług.  

W dokumentacji naboru należy określić cele projektów jako rozwijanie (konsultację, 

weryfikację, aktualizację, adaptację) istniejących już rozwiązań z zakresu standardów 

jakości usług i oceny tej jakości. Można wskazać na konkretne rozwiązana, w tym 

dwa opisane w niniejszym badaniu.  

Przy programowaniu przyszłej perspektywy finansowej szczególną uwagę warto 

poświęcić nie tylko usługom społecznym, ale również szerzej potrzebom rosnącej 

kategorii osób w wieku 50+. Chodzi tu o szerokie spektrum potrzeb: zawodowych, 

społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych. 

Analizując raport z ewaluacji on-going realizacji celów szczegółowych V Osi 

Priorytetowej PO WER stwierdzono, że zastosowano w niej zbyt przekrojowe i 

niezróżnicowane ze względu na typ wsparcia narzędzia badawcze (scenariusze 

wywiadów i kwestionariusze). Ponadto badane grupy ograniczono do beneficjentów i 

przedstawicieli instytucji systemu wdrażania. W rezultacie tak określonej metodologii 

nie uchwycono specyficznych efektów poszczególnych typów projektów. Obniżyło to 

użyteczność wyników dla sformułowania operacyjnych rekomendacji. Rekomenduje 

się, aby w badaniu ex-post V Osi Priorytetowej POWER zastosować narzędzia 

badawcze zróżnicowane ze względu na typ wsparcia/ typ projektu. Ponadto 

wskazane jest objęcie badaniami wszystkich istotnych grup odbiorców (lekarze, 

pielęgniarki i położne, wsparte placówki zdrowotne i placówki opieki nad osobami 

zależnymi etc.), aby ocenić efekty różnych typów wsparcia. 

W załączniku nr 1 zamieszczono tabelę syntetycznych wniosków i rekomendacji.  

W porównaniu ze standardową tabelą wniosków i rekomendacji dodane zostały dwie 

kolumny – „ważność rekomendacji” (wartość 5 oznacza najważniejsze 

rekomendacje, a wartość 1 najmniej ważne) oraz kolumnę z oceną, jakich zasobów 

wymaga wdrożenie danej rekomendacji. Dla każdego wniosku określono szerokość 

podstawy źródłowej według następujących definicji: 

 podstawa źródłowa wąska = wniosek sformułowany na podstawie 

pojedynczego raportu źródłowego, 

 podstawa źródłowa średnia = wniosek sformułowany na podstawie od 2 do 

4 raportów źródłowych, 
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 podstawa źródłowa szeroka = wniosek sformułowany na podstawie 5 lub 

więcej raportów.  
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Załączniki: 

1. Tabela wniosków i rekomendacji 

2. Lista opracowań źródłowych  

3. Wskaźniki rezultatu długoterminowego – tabele 

4. Teorie zmiany 

 


