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Streszczenie 

 

Niniejsze badanie realizowane było jako ewaluacja bieżąca (w trakcie realizacji) programu 

polegającego na wspieraniu ze środków publicznych procesów restrukturyzacyjnych 

i modernizacyjnych w przedsiębiorstwach w formie działań typu outplacement. Działania tego 

typu możliwe są do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych 

i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 

Celem przeprowadzonego w okresie czerwiec – wrzesień 2012 roku badania było określenie 

i ocena stopnia, w jakim wsparcie oferowane w ramach projektów wdrażających działania 

związane z outplacementem z zakresu Poddziałania 8.1.2 PO KL w województwie pomorskim 

przyczyniło się do podniesienia, dostosowania kwalifikacji, umiejętności osób zwolnionych, 

przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy do potrzeb regionalnej 

gospodarki oraz ich adaptacji na rynku pracy. Ponadto celem badania była także analiza 

oddziaływania zrealizowanych projektów na rynek pracy województwa pomorskiego. 

Osiągnięciu celu głównego służyć miała realizacja trzech celów szczegółowych: 

1. Analiza rodzajów wsparcia oferowanego w ramach projektów związanych 

z outplacementem realizowanych w województwie pomorskim i ocena jego wpływu  

na sytuację uczestników projektu, w szczególności na ich sytuację na rynku pracy. 

2. Analiza i ocena jakości oraz efektywności (relacja nakład/rezultat) oferowanego 

wsparcia, a także identyfikacja czynników decydujących o jego skuteczności, w tym 

czynników ułatwiających i utrudniających wdrażanie projektów związanych 

z outplacementem. 

3. Analiza i ocena wpływu rezultatów projektów związanych z outplacementem na rynek 

pracy i przedsiębiorczość w regionie, w tym w kontekście potrzeb i możliwości 

pracodawców w zakresie outplacementu. 

Badanie zrealizowane zostało z wykorzystaniem pakietu metod jakościowych i ilościowych. 

Badanie jakościowe obejmowało analizę danych zastanych (obejmująca m.in. dokumentację 12 

zrealizowanych projektów z zakresu outplacementu w ramach Poddziałania 8.1.2 oraz jednego 

będącego w trakcie realizacji projektu własnego samorządu województwa pomorskiego), 

indywidualne wywiady pogłębione (z uczestnikami projektów, z kadrą zarządzającą projektów, 

z przedstawicielami przedsiębiorstw, z których rekrutowano uczestników projektów, 

z przedstawicielami systemu wdrażania PO KL), wywiady eksperckie, benchmarking, a także 

studia przypadku i panel ekspertów wraz z warsztatem SWOT. Badanie ilościowe zaś 

obejmowało wywiady kwestionariuszowe techniką CATI z uczestnikami projektów 

i z przedstawicielami przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne 

i modernizacyjne, w tym z przedsiębiorstw, z których rekrutowano uczestników projektów oraz 

z wykorzystaniem techniki CAWI z kadrą zarządzającą projektami. 

 

Rodzaje wsparcia i jego wpływ na sytuację uczestników projektów na rynku pracy 

Dominującą forma wsparcia udzielanego uczestnikom projektów „typu” outplacementowego są 

szkolenia zawodowe oraz indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe (co spowodowane jest 
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z jednej strony wymogami dokumentacji konkursowej, z drugiej zaś przekonaniem 

beneficjentów użyteczności tych form). Część projektów ukierunkowana była na promowanie 

i wspieranie podejmowania działalności gospodarczej jako alternatywy dla dotychczasowej drogi 

zawodowej i oferowała szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

przyznawanie dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej wraz ze wsparciem 

pomostowym. 

Oferowane szkolenia dotyczyły całej gamy zawodów i specjalności, przy czym wszystkie wiązały 

się z nabywaniem umiejętności przydatnych na pomorskim rynku pracy. Dużą popularnością 

cieszyły się różnego rodzaju kursy komputerowe, szczególnie te dotyczące podstawowych 

umiejętności – obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office. Znaczny odsetek 

badanych wziął udział w kursach spawalniczych, szkoleniach przygotowujących do prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej oraz do egzaminu na prawo jazdy kategorii C. Jeśli chodzi 

o szkolenia miękkie, to najczęściej dotyczyły przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, 

autoprezentacji i skutecznego poszukiwania pracy. 

W projektach wzięło udział 2611 osób. Wśród uczestników projektów przeważali mężczyźni 

(74%) i osoby w wieku 25-44 lat (66% wszystkich uczestników projektów); najwięcej było osób 

z wykształceniem ponadgimnazjalnym (40%). Większość uczestników projektów (78%)  

to osoby zatrudnione w momencie wejścia do projektu, pozostali byli bezrobotnymi  

lub nieaktywnymi zawodowo. 

Informacje uzyskane o sytuacji zawodowej uczestników w pół roku po zakończeniu przez nich 

udziału w projekcie pozwalają na stwierdzenie, że objęte ewaluacją projekty okazały się 

skuteczne i przyczyniły się do osiągnięcia celów programu: znacząca większość uczestników 

przystępujących do projektów jako bezrobotni znalazła zatrudnienie (47%) lub założyła własną 

działalność gospodarczą (28%), a więc poprawiła swoją sytuację zawodową, a tylko 25% z tej 

grupy wciąż było bezrobotne pół roku po zakończeniu udziału w projektach. Własną działalność 

gospodarczą założyło również 9% uczestników, którzy przed rozpoczęciem udziału w projektach 

byli zatrudnieni. Ogółem działalność gospodarczą w pół roku po zakończeniu udziału 

w projekcie prowadziło nieco ponad 15% respondentów. Dane te świadczą, że Poddziałanie 

8.1.2 przyczyniło się do pobudzenia przedsiębiorczości wśród uczestników projektów. Jednak 

około 50% spośród tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą twierdzi, że podjęliby 

się prowadzenia działalności nawet bez wsparcia z projektów. 

Wyniki badania wskazują ponadto na dużą trwałość miejsc pracy uzyskanych/założonych przez 

uczestników projektów; pojawiła się też pewna tendencja negatywna - nastąpił niewielki wzrost 

liczby osób bez pracy wśród uczestników wraz z upływem czasu – niecałe 9% z nich 

deklarowało, że byli bezrobotni pół roku po zakończeniu udziału w projektach, zaś w momencie 

realizacji sondażu pracy nie miało ponad 10% badanych. 

Ponad 68% badanych, których sytuacja zawodowa zmieniła w okresie pół roku od uzyskania 

wsparcia z Poddziałania 8.1.2, przypisuje tę zmianę – przynajmniej po części – uczestnictwu 

w projektach ouplacementowych. Szczególnie wyraźnie wpływ ten dostrzegają respondenci, 

którzy otrzymali środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe. 

Wśród osób, które nadal pracują na dotychczasowym miejscu pracy (zajmowanym przed 

projektem) przekonanych o znaczeniu udziału w projekcie w utrzymaniu miejsca pracy jest 

50%. 
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Trzeba jednak mieć świadomość, że tak dobre wyniki projektów mogą być spowodowane 

niewłaściwym doborem uczestników - uczestnikami projektów nie były osoby najbardziej 

potrzebujące wsparcia, zagubione w sytuacji zagrożenia utratą pracy, nie umiejące sobie  

z tą sytuacją poradzić i nie mające do kogo się zwrócić. Potwierdza to fakt utrzymania 

zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy przez blisko 50% badanych oraz założenie firm 

przez 15%, którzy – jak pokazuje badanie – od początku byli świadomi swojej decyzji  

i poszukiwali jedynie możliwości uzyskania dotacji. 

 

Jakość i efektywność oferowanego wsparcia oraz identyfikacja czynników decydujących o jego 

skuteczności 

Wyniki badania skłaniają do opinii o niskiej jakości projektów, których cele wynikały 

z planowanych do realizacji działań, a nie odwrotnie i których diagnozy w wielu przypadkach 

stanowiły zestaw ogólników, dających się zastosować w dowolnym projekcie. Może być  

to jednak spowodowane nie tyle złą wolą projektodawców, ile systemem wyboru projektów 

obowiązującym w PO KL, nastawionym na weryfikację „technicznej poprawności wniosku”  

(tj. zawarcia określonych informacji w określonych miejscach), do której projektodawcy 

doskonale się dostosowali. Jednak zarówno same wnioski, jak i informacje uzyskane  

od odbiorców wsparcia – przedsiębiorców i uczestników projektów - wskazują na to,  

że większość projektodawców nie dokonywała diagnoz potrzeb potencjalnych uczestników 

zakładając prawdopodobnie, że w warunkach panujących na rynku pracy i tak uda się pozyskać 

planowaną liczbę uczestników. 

Uczestnicy projektów oczekiwali przede wszystkim szkoleń zawodowych, niechętnie zaś 

reagowali na szkolenia „miękkie” oraz na wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe.  

90% respondentów badania CATI twierdzi, że uczestnictwo w projekcie spełniło ich oczekiwania 

w całości lub w większości. Za najbardziej atrakcyjne formy wsparcia uczestnicy uważają 

indywidualne doradztwo zawodowe i szkolenia zawodowe, z kolei za najbardziej przydatne – 

środki na podjęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe. 

Najważniejszym motywem, który skłaniał do uczestnictwa w projektach z Poddziałania 8.1.2  

PO KL było przekonanie, że przewidziane w projekcie działania wpłyną pozytywnie na zmianę 

sytuacji zawodowej ich uczestników – taką odpowiedź wskazało 83% uczestników. Z kolei 

pracodawcy przystępujący do projektów outplacementowych liczyli na zdobycie przez  

ich pracowników wiedzy i umiejętności, które umożliwią im założenie własnej działalności 

gospodarczej lub znalezienie pracy. 

Badanie pokazało, że poziom motywacji uczestników był bardzo różny, przy czym jest on silnie 

związany z wiekiem uczestników: im osoba jest starsza i im dłużej pracowała 

w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie, tym motywacja jest niższa. Duży wpływ  

na zainteresowanie szkoleniami wpływ mieli przedstawiciele związków zawodowych 

w przedsiębiorstwach, z których rekrutowano uczestników projektu. Można nawet zaryzykować 

twierdzenie, iż im bardziej aktywni/kreatywni, dobrze współpracujący z kadrą kierowniczą 

przedstawiciele związków, tym więcej uczestników z danego przedsiębiorstwa. 

Badanie nie wskazuje na istnienie zależności pomiędzy cechami uczestników a skutecznością 

określonych form wsparcia. Pokazuje natomiast, że konieczne jest dostosowywania języka  

np. doradcy czy psychologa do poziomu wykształcenia uczestników po to, by wiedza,  
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czy przekazywane informacje były dla niego zrozumiałe, a nie powodowały stres ze względu  

na ich niezrozumienie. 

Analiza danych na temat kosztów poszczególnych form pokazuje, że w przeliczeniu na jednego 

uczestnika najdroższe jest udzielanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej wraz  

ze wsparciem pomostowym – od 30.000 do 40.000 zł średnio na osobę wypłacone w formie 

dotacji oraz po ok. 1200 zł miesięcznie na osobę w formie wsparcia pomostowego w pierwszym 

okresie działalności i po 500 zł wsparcia pomostowego przedłużonego. Koszty szkoleń 

zawodowych to przeciętnie ok. 4000 zł na osobę. Najtańszym działaniem jest wsparcie 

doradczo-psychologiczne – koszty takiego wsparcia wynoszą od 56 zł do 2000 zł na osobę; 

w przeliczeniu na godzinę natomiast jest to koszt od 84 zł do 350 zł. 

Nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o koszty poszczególnych form 

wsparcia w odniesieniu do ich efektów, bowiem wszystkie projekty zakładały realizację jednego 

z dwóch klasycznych modeli: szkolenia + doradztwo lub doradztwo + dotacja i wsparcie 

pomostowe (a wyjątkowo – łączyły oba modele w jeden), różnicując jedynie szczegóły 

dotyczące kompleksowości i natężenia wsparcia. Wszystkie projekty przyniosły podobne efekty. 

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że nie jest możliwe odseparowanie wpływu poszczególnych 

elementów na ostateczny sukces projektu. Tym samym wskazanie form najtańszych kosztowo 

może prowadzić do niebezpiecznego wniosku, że można zrezygnować z doradztwa czy wsparcia 

psychologicznego, skoro samo dostarczenie szkolenia w wielu przypadkach okazuje się 

wystarczające do zapewnienia sukcesu. To z kolei mogłoby prowadzić do działań typowo 

creamingowych i ukierunkowywania wsparcia z EFS na grupy o najmniejszych problemach, nie 

wymagających złożonego wielokierunkowego oddziaływania. Dodatkową trudność  

we wskazywaniu form najbardziej efektywnych kosztowo sprawia różny okres realizacji 

projektów (z jednej strony może mieć to wpływ na różnice w kosztach, z drugiej – na możliwość 

odniesienia sukcesu przez uczestnika), odmienność grup uczestniczących oraz specyfika 

realizowanych szkoleń. 

Realizacja projektów nie sprawiała szczególnych problemów beneficjentom - tylko co drugi 

spośród ankietowanych projektodawców wskazał jakiekolwiek problemy. Dotyczyły one 

trudności związanych z rekrutacją uczestników do udziału w projektach oraz ich małą 

motywacją, co stanowi typową barierę w ramach PO KL, nie jest więc specyfiką Poddziałania 

8.1.2. 

Można natomiast stwierdzić, że generalnym problemem we wdrażaniu Poddziałania 8.1.2 jest 

jego nieostry charakter (w części odnoszącej się do outplacementu). Zgodnie z założeniami 

z okresu tworzenia Programu Kapitał Ludzki, Poddziałanie to miało mieć charakter prewencyjny 

i chronić pracowników zagrożonych utratą pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, 

jednakże w 2009 roku poszerzono grupę docelową Poddziałania o osoby bezrobotne,  

co sprawiło, że projekty w ramach Poddziałania 8.1.2. stały się bardzo podobne do tych, które 

mogły być wdrażane w ramach Priorytetu VI PO KL. W efekcie Poddziałanie straciło swój 

outplacementowy charakter. 

Badanie nie przyniosło odpowiedzi wprost na pytanie dotyczące walorów projektów otwartych 

i zamkniętych, gdyż wszystkie badane projekty realizowane były w formule projektów 

otwartych. Trzeba jednak stwierdzić, że przeciwstawianie tych projektów pozbawione jest 

sensu, mają one bowiem zupełnie inny charakter. Oba typy projektów są potrzebne, oba mają 

szansę bycia skutecznymi i efektywnymi przy spełnieniu podstawowych warunków, odnoszących 
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się do diagnozy, dostosowania wsparcia do potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestników 

w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. Oba typy powinny jednak zakładać udział firm. 

 

Wpływ rezultatów projektów związanych z outplacementem na rynek pracy i przedsiębiorczość 

w regionie, w tym w kontekście potrzeb i możliwości pracodawców w zakresie outplacementu 

Badanie pokazało, że znajomość działań typu outplacement wśród pomorskich pracodawców 

znikoma. 76% respondentów reprezentujących przedsiębiorstwa zatrudniające ponad  

10 pracowników nie spotkało się do momentu realizacji badania z pojęciem outplacementu.  

Co więcej, spośród tych, którzy zetknęli się z samym pojęciem jedynie 46% była w stanie 

wskazać przynajmniej jeden rodzaj działań outplacementowych. 

Prężny wciąż rynek pracy województwa pomorskiego, jednego z najlepiej rozwiniętych w Polsce, 

w zasadzie nie odczuł dotychczas skutków zachodzących procesów restrukturyzacyjnych 

i modernizacyjnych. Tym bardziej udział w projektach niewiele ponad 2,5 tys. osób nie mogło 

mieć istotnego znaczenia dla tego rynku. Niewątpliwe dla sporej części tych osób brak 

możliwości skorzystania z oferty projektów mógłby skutkować bezrobociem, trudno jednak 

stwierdzić to z całym przekonaniem, bowiem mogłyby one z powodzeniem znaleźć wsparcie 

w projektach wdrażanych w ramach Poddziałania 8.1.1 lub – w przypadku bezrobotnych – 

w ramach Priorytetu VI. Nie znaczy to oczywiście, że skuteczność projektów dla znacznej części 

tych osób nie powinna cieszyć, bo oznacza ona z jednej strony, że rynek pracy wciąż dobrze 

funkcjonuje, skoro jest w stanie wchłaniać osoby tracące pracę, z drugiej – że udaje się unikać 

pogłębiania zjawisk kryzysowych. Trudno jednak o pozytywną ocenę, biorąc pod uwagę 

perspektywę pracodawcy; zdecydowanie bowiem badane projekty nie miały wpływu  

na wsparcie procesów modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych w firmach, odbywały się 

bowiem w formule otwartej, bez udziału pracodawców. To nie firmy były więc adresatami 

wsparcia. 

Ocena tego, czy w regionie jest duże zapotrzebowanie na wsparcie outplacementowe wynikać 

może w znacznej mierze od przyjętych założeń. Niewątpliwie skala zachodzących w regonie 

procesów modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych jest znacząca i może być rosnąca w związku 

ze spowolnieniem gospodarki, co pokazuje na potencjalne zapotrzebowanie. Jeśli do tego 

utrzymać obecnie stosowane w ramach PO KL podejście do projektów „typu outplacement”,  

to zapotrzebowanie należy uznać za bardzo duże. Jednak obecny poziom wiedzy i świadomości 

pracodawców wskazuje, że zainteresowanie pracodawców realizacją takich projektów nadal 

będzie znikome. Gdyby do tego przywrócić właściwe znaczenie pojęcia outplacement, to może 

się okazać, że zapotrzebowanie będzie jeszcze mniejsze. 

 

Wnioski i rekomendacje 

Przeprowadzone badanie skłania do sformułowania następujących wniosków, odnoszących się 

do kilku grup zagadnień: 

I. Zakres pojęcia, określony w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki i jego 

Szczegółowym Opisie Priorytetów oraz przyjęty system wyboru projektów 

1. Zakres wsparcia, dopuszczony w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL, w tym grupy 

docelowe odbiorców wsparcia wypacza pojecie outplacementu.  
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Dopuszczenie w ramach PO KL do realizacji projektów „typu” outplacementowego, 

skierowanych do zgłaszających się z własnej inicjatywy osób nie tylko zagrożonych 

bezrobociem, ale też bezrobotnych (choć tylko w okresie do 6 miesięcy od ustania 

stosunku pracy) wypacza sens pojęcia „outplacement” i utrudnia ocenę zarówno 

wiedzy o outplacemencie (zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników) oraz 

zapotrzebowania na ten rodzaj działań. 

Z tego względu przyszły Program Operacyjny finansowany z EFS powinien 

przywrócić właściwe znaczenie pojęciu outplacement, choć nie należy tego typu 

projektów wydzielać w odrębne Działania/Poddziałania, a jedynie uwzględnić jako 

jedną z możliwych opcji (form wsparcia) w ramach Priorytetu odnoszącego się  

do adaptacyjności przedsiębiorstw. 

2. Planowanie działań w ramach PO KL 

Obecnie barierą dla wdrażania projektów outplacementowych jest tryb planowania 

działań, a tym samym brak możliwości uruchomienia projektów w odpowiedzi  

na pojawiającą się potrzebę. Konieczność zaplanowania konkursów w ramach 

Planu Działania, przygotowywanego w okresie maj-wrzesień roku poprzedzającego 

jako zasada nie jest kwestionowana; jednak w przypadku tak specyficznych 

przedsięwzięć jak outplacement konieczne jest odstępstwo od tej zasady. Z tego 

względu konieczne jest albo założenie określonej puli środków do wydatkowania  

na konkursy „ad hoc”, o charakterze interwencyjnym, albo szerokie stosowanie idei 

wzorowanych na obecnych projektach systemowych (jak projekt systemowy 

województwa pomorskiego) lub na wyłanianiu beneficjentów-operatorów  

(jak np. w województwie małopolskim). Takie podejście pozwala w ramach 

obecnego systemu wyłaniania projektów na objęcie wsparciem outplacementowym 

pracowników, tracących zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

niezależnie od jego wielkości i branży oraz, co istotne, w momencie, gdy zwolnienia 

faktycznie mają miejsce. Niemniej jednak pamiętać należy, iż w przyszłym systemie 

również projekty „operatora” czy „systemowe” powinny dotyczyć możliwości 

skorzystania z prawdziwych usług outplacementowych. 

Inna bariera związana z systemem planowania działań w ramach PO KL  

to narzucane wskaźniki efektywności dla projektów. Takie podejście prowadzi  

do patologicznych zachowań projektodawców, a więc unikania zajmowania się 

grupami najtrudniejszymi na rzecz oferowania wsparcia tym, którzy bez wsparcia 

publicznego najpewniej poradziliby sobie sami. W efekcie wskaźniki są osiągane, 

jednak realny efekt interwencji publicznej jest co najwyżej zerowy. 

II. Świadomość odbiorców wsparcia 

3. Pracodawcy nie znają outplacementu i nie są nim zainteresowani 

Badanie pokazało, że wiedza o outplacemencie wśród pracodawców jest bardzo 

ograniczona. Zauważono także, że o projektach szkoleniowych pracodawcy myślą 

bardziej w kontekście minimalizowania kosztów własnych i wysyłania pracowników 

na szkolenia związane z własnymi potrzebami; rzadko natomiast zwracają uwagę 

na znaczenie wspierania swoich pracowników w przygotowaniu się do wyjścia  

na otwarty rynek pracy; rzadko nawet myślą o przygotowaniu swoich pracowników 

do funkcjonowania na wewnętrznym rynku pracy (zmiana stanowiska, awans, 
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zmiana działu). Czynnikiem, który ma wpływ na podejmowanie przez 

przedsiębiorców działań związanych z outplacement jest tzw. kultura organizacyjna 

firmy. Większe będzie zapotrzebowanie na wsparcie outplacementowe ze strony 

firm, w których pracodawca dba o stabilność kadry i warunków jej zatrudniania. 

4. Również pracownicy nie mają wiedzy o wartościach wynikających z udziału 

w projektach outplacementowych 

Pracownicy zagrożeni zwolnieniami wybierają różne strategie działania w zależności 

od wieku i wykształcenia, ale także od branży i stażu pracy w jednej firmie. 

Pracownicy ze starszych grup wiekowych, o długim stażu pracy w jednej firmie, 

zwłaszcza nisko wykształceni rzadziej są zainteresowani wsparciem nawet 

w postaci szkoleń – chcą oferty pracy, a w razie jej braku – wybiorą 

odprawę/świadczenie emerytalne, rentowe czy inny typ zabezpieczenia 

społecznego. Chętnie natomiast z wszelkich możliwości wsparcia korzystają ludzie 

młodzi, traktując to każdorazowo jako inwestycję w przyszłość.  

Co ciekawe, to właśnie osoby ze starszych grup wiekowych są najbardziej 

zadowolone z udziału w projektach. Płeć nie stanowi czynnika różnicującego, jeśli 

chodzi o motywację oraz zadowolenie. 

Badanie pokazało, że uczestnikami projektów nie były osoby najbardziej 

potrzebujące wsparcia, zagubione w sytuacji zagrożenia utratą pracy, nie umiejące 

sobie z tą sytuacją poradzić i nie mające do kogo się zwrócić. Blisko 50% badanych 

potwierdziło fakt utrzymania zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy, zaś 

15% założyło własne firmy, przy czym z doświadczeń beneficjentów wynika,  

że były to osoby od początku świadome swojej decyzji, jedynie poszukujące 

możliwości uzyskania dotacji. To tylko potwierdza, że projekty wdrażane w ramach 

Poddziałania 8.1.2 są dalekie od idei outplacementu. 

Niezależnie od typu uczestników, dość powszechna jest niechęć pracowników  

do udziału w działaniach o charakterze wsparcia psychologicznego czy nawet 

doradztwa zawodowego, warsztatach poszukiwania pracy itp. Warto jednak 

zwrócić uwagę, że zadowolenie uczestników z tego rodzaju wsparcia jest 

ostatecznie duże. 

5. Niezbędne jest kontynuowanie działań mających na celu promowanie 

i upowszechnianie idei outplacementu 

Niezbędne jest promowanie idei outplacementu. Musi ono przybierać dwa kierunki: 

pierwszy dotyczący przedsiębiorców (pracodawców), drugi – pracowników. 

Odpowiednio do adresatów konieczne jest określenie kluczowych komunikatów 

oraz kanałów i narzędzi promocyjnych. Pracodawcom konieczne jest zwracanie 

uwagi na ich odpowiedzialność wobec pracowników również w kontekście kosztów 

działania firmy w długiej perspektywie (rynkowa wartość wizerunku firmy wśród 

lokalnej społeczności i wśród kontrahentów, zwłaszcza z innych krajów 

europejskich; niższe koszty przyszłego ponownego zwiększania zatrudnienia; 

zachowanie dobrej atmosfery w pozostałej części załogi). Pracownikom zaś warto 

eksponować wartości wynikające z możliwości określenia swoich mocnych stron, 

zaplanowania rozwoju zawodowego, zdobycia nowych kompetencji, przydatnych 

w przyszłym miejscu pracy, niezależnie czy będzie ono znajdować się w innej 
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części dotychczasowego zakładu pracy, czy poza nim i niezależnie od tego, czy jest 

ono dostępne od razu, czy też znajdzie się w późniejszym okresie. 

6. Istotną rolę do odegrania w promocji i upowszechnieniu outplacementu mają 

związki zawodowe 

Im bardziej aktywni/kreatywni, dobrze współpracujący z kadrą kierowniczą 

przedstawiciele związków, tym częściej i więcej uczestników projektów typu 

outplacementowego z danego przedsiębiorstwa. Tam, gdzie wyczuć można było 

konflikt, wzajemną nieufność pomiędzy przedstawicielami kierownictwa 

a przedstawicielami związków zawodowych, tam ocena efektywności i skuteczności 

oferowanego wsparcia była w opiniach uczestników wywiadów niższa. 

III. Jakość i skuteczność projektów 

7. Jakość wniosków o dofinansowanie w części diagnostycznej jest niska 

Projektom objętym badaniem brakowało rzetelnej diagnozy. Zawarte we wnioskach 

o dofinansowanie diagnozy w wielu przypadkach stanowiły zestaw ogólników, 

dających się zastosować w dowolnym projekcie. Ma na to wpływ m.in. system 

wyboru projektów w ramach PO KL, premiujący wnioski „poprawne technicznie”  

(tj. zawierające określone informacje w określonych miejscach). 

Realizacja projektu outplacementowego musi zostać poprzedzona głęboką 

diagnozą zasobów kadrowych firmy, oczekiwań uczestników; diagnoza musi 

uwzględniać otoczenie firmy i jej pracowników. Trzeba bowiem pamiętać,  

że prawidłowy projekt outplacementowy obejmuje w zasadzie całą firmę - również 

tych pracowników, którzy zostają, a niekiedy także rodziny osób zwalnianych. 

Przeprowadzenie projektu outplacementowego wymaga także umiejętności 

w zakresie komunikowania się, asertywności, ale także empatii kadr 

zarządzających. 

Niezwykle istotne jest, by w projekcie dotyczącym aktywizacji zawodowej 

projektodawcy analizowali zarówno stronę podażową, jak i popytową. Dlatego 

diagnoza obok potrzeb potencjalnych uczestników musi też zawierać informacje  

na temat popytu na kwalifikacje, które chcą oni nabywać. 

8. Realizowane projekty nie są kompleksowe 

Przedstawione wyniki pokazują, że projekty typu outplacementowego rzadko mają 

charakter kompleksowy, głównie skupiając się na szkoleniach, wybranych przez 

projektodawców. Dodać jednak należy, że ten wybór był zgodny z potrzebami 

rynku pracy, na co wskazuje relatywnie wysoki poziom zadowolenia uczestników 

i wysoki poziom skuteczności projektów. Stosowane niemal we wszystkich 

projektach wsparcie w formie doradztwa zawodowego czy wsparcia 

psychologicznego niekiedy stanowiło jedynie sposób na spełnienie wymogu 

kompleksowości, a nie faktyczne wsparcie doradcze. W efekcie rolą doradztwa było 

częściej potwierdzenie trafności wyboru dokonanego przez uczestnika 

z przedstawionej listy niż udzielenie porady w zakresie wyboru przydatnego 

szkolenia. 
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9. Skuteczność projektów 

Mimo sformułowanych wyżej zastrzeżeń dotyczących jakości projektów okazały się 

one być skuteczne w tym sensie, że uczestnicy są z nich zadowoleni, a przede 

wszystkim – że znaczna część uczestników poprawiła swoją sytuację na rynku 

pracy, tworząc swoje miejsca pracy (samo zatrudnienia), utrzymując 

dotychczasowe zatrudnienie lub uzyskując nowe. Podkreślić jednak należy, że nie 

były to projekty stricte outplacementowe, a także – na co zwracano uwagę wyżej – 

że wsparcie uzyskiwały w nich osoby relatywnie silnie zmotywowane, które być 

może odnalazłyby swoje miejsce na rynku pracy bez interwencji publicznej. 

Badanie pokazało, że skuteczność projektów nie zależy od stosowanych kryteriów 

konkursowych; pokazało także, że wszystkie stosowane formy wsparcia  

są skuteczne; nie pozwoliło natomiast na określenie, które formy są szczególnie 

efektywne kosztowo 

IV. Zapotrzebowanie na projekty outplacementowe 

10. Skala zachodzących w regionie procesów modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych 

jest znacząca i może być rosnąca w związku ze spowolnieniem gospodarki,  

co pokazuje na potencjalne zapotrzebowanie. Jeśli następować będzie stały wzrost 

wiedzy i świadomości w zakresie korzyści wynikających z outplacementu zarówno 

wśród pracodawców, jak i pracowników oraz związków zawodowych,  

to prawdopodobnie przełoży się to na faktyczne zapotrzebowanie; w przeciwnym 

wypadku – bez działań promocyjnych i edukacyjnych to zapotrzebowanie będzie 

znikome. Oznacza to, że problem zostanie odłożony w czasie, bowiem bez wsparcia 

na etapie zwalniania znaczna część pracowników przejdzie w stan bezrobocia 

i będzie musiała być aktywizowana jako bezrobotni, co oznacza wyższe koszty  

dla gospodarki oraz większą skalę problemów społecznych. 

Przedstawione powyżej wnioski, w połączeniu z faktem, iż w obecnym okresie programowania 

województwo pomorskie nie będzie już realizować kolejnych konkursów na projekty typu 

outplacementowego, skłoniły autorów raportu do sformułowania następujących rekomendacji 

w odniesieniu do nowego okresu programowania oraz planowanej do uruchomienia nowej 

edycji projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Poddziałania 8.1.2: 

1. Należy wspierać ideę outplacementu w przedsiębiorstwach, z bezwzględnym udziałem 

firmy oraz z zachowaniem równowagi finansowania publicznego i prywatnego. Projekty 

outplacementowe muszą bazować na kompleksowej diagnozie odnoszącej się  

do zasobów kadrowych firmy, tj. wieku, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, 

posiadanych kwalifikacji i wykonywanych zadań potencjalnych uczestników projektu 

oraz ich oczekiwań, co do wsparcia, które miałoby im zostać zaoferowane, a także form 

zatrudnienia; niezbędne jest także diagnozowanie otoczenia firmy i jej pracowników; 

2. Należy promować ideę outplacementu. Upowszechnianie ouplacementu w regionie 

powinno być prowadzone przez podmiot rozpoznawalny przez przedsiębiorców, 

działających na terenie województwa. Dużą rolę mogą w tym spełnić organizacje 

pracodawców, a także związki zawodowe. Niezwykle istotne jest, by podmiot taki 

współpracował ze znanymi partnerami lokalnymi cieszącymi się zaufaniem lokalnych 

firm. Konieczne jest też pokazywanie dobrych praktyk, z których czerpać mogliby 

regionalni przedsiębiorcy; 
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Należy także kontynuować działania promocyjne podjęte w ramach pierwszej edycji 

projektu systemowego „Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm 

przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne”; 

3. W ramach przyszłego Programu Operacyjnego finansowanego z EFS należy stworzyć 

możliwość realizacji projektów outplacementowych jako jedną z wielu opcji  

dla pracodawców, nie wydzielając jednak osobnego działania czy poddziałania. 

Konieczne jest stworzenie w systemie wyboru projektów takich możliwości, które 

pozwolą na wyłanianie projektów w trybie pilnym (bez uszczerbku dla jakości) oraz 

pozwolą „sterować” napływem projektów skierowanych na określone obszary 

i problemy; 

4. Konieczne jest z jednej strony promowanie idei outplacementu wobec pracowników, 

uwzględniające zwracanie uwagi na użyteczność stosowania pełnego pakietu wsparcia. 

Z drugiej strony warto uwrażliwiać projektodawców na konieczność stosowania języka 

przyjaznego i zrozumiałego dla odbiorców, nie kojarzącego się stygmatyzująco i nie 

budzącego niechęci, bez względu na intencje (np. warsztat rozwoju osobistego zamiast 

warsztatów psychologicznych); 

5. Konieczne jest wymaganie od projektodawców, by uwzględniali zróżnicowane wsparcie 

oferowane osobom z długoletnim stażem pracy w jednej firmie, ze starszych grup 

wiekowych, o niskim poziomie wykształcenia oraz osobom młodym, z krótszym stażem 

zatrudnienia w danej firmie i wyższym aniżeli średnie wykształcenie; 

6. Należy upowszechniać wśród projektodawców takie podejście do planowania projektów, 

by możliwe było ich elastyczne wdrażanie i bieżące dostosowywanie do potrzeb 

uczestników; takie podejście musi być także akceptowane w podejściu do oceny 

projektów. 
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1. Przedmiot i cele badania 

 

1.1. Wprowadzenie 

Niniejsze badanie realizowane było jako ewaluacja bieżąca (w trakcie realizacji) programu 

polegającego na wspieraniu ze środków publicznych procesów restrukturyzacyjnych 

i modernizacyjnych w przedsiębiorstwach w formie działań typu outplacement. Działania tego 

typu możliwe są do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych 

i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 

Outplacement to stosunkowo nowy instrument stosowany na rynku pracy1. „Podręcznik 

outplacementu w ramach PO KL” podaje taką jego definicję: 

„Outplacement to kompleksowy program działań o charakterze doradczo-szkoleniowym, 

którego celem jest wsparcie zwalnianych pracowników w podjęciu nowej aktywności 

zawodowej, przy ograniczeniu do minimum kosztów psychologicznych i społecznych, 

jakie pociąga za sobą taka zmiana. Osiągnięcie tego celu, może, lecz nie musi zostać 

poprzedzone zdobyciem nowych umiejętności, czy kwalifikacji zawodowych. Efektem 

programu może być podjęcie nowej pracy w dotychczasowym zawodzie (lub  

na podobnym stanowisku, nie wymagającym uzupełnienia kwalifikacji zawodowych), 

podjęcie pracy w innym zawodzie, czy na innym stanowisku pracy lub rozpoczęcie 

działalności na własny rachunek (np. w formie własnej działalności gospodarczej)”.2 

Definicja ta skupia się na perspektywie pracowników. Jednak jak podają autorzy 

Podręcznika, w praktyce outplacementu występuje też: 

podejście nowoczesne wskazujące, że outplacement obejmuje działania nie tylko 

skierowane do pracowników zwalnianych, ale również ukierunkowane na pomoc 

przedsiębiorstwu w przeprowadzeniu redukcji personelu w jak najmniej konfliktowy 

sposób”.3 

W takim podejściu istotna jest również perspektywa przedsiębiorstwa przeżywającego 

zmiany. Bez uwzględnienia tej perspektywy, outplacement staje się wspieraniem osób, które 

w niedawnym okresie utraciły pracę (nie dawniej niż 6 miesięcy), czyli inaczej rzecz biorąc - 

pewną odmianą wspierania osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jakie jest realizowane 

w ramach Priorytetu VI PO KL.  

Kryzys gospodarczy i finansowy, który rozpoczął się w 2009 r. i spowodował spowolnienie 

gospodarcze, pociągnął za sobą natężenie procesów restrukturyzacyjnych i adaptacyjnych, 

kojarzonych najczęściej ze zmianami w przedsiębiorstwach skutkujących tym, co najbardziej 

odczuwalne dla pracowników - redukcją zatrudnienia. Uwzględnienie w działaniach typu 

outplacement perspektywy przedsiębiorstwa umożliwia wcześniejsze podejmowanie interwencji 

                                                
1 Wsparcie dla pracowników z branż przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne było 
wcześniej stosowane w programach pomocy przedakcesyjnej PHARE oraz w Zintegrowanym Programie 
Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004 – 2006, w ramach Działania 2.4 „Reorientacja 
zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”. 
2 Berg-Peer J., Outplacement w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 cytowany za „Podręcznik 
outplacement’u w ramach PO KL” s. 13. 
3 Ibidem, str. 11. 
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na rzecz wsparcia pracowników tracących na skutek tych zmian miejsce pracy, tak aby proces 

przebiegł jak najłagodniej, pracownicy jak najszybciej znaleźli nową pracę, a przedsiębiorstwo 

pomyślnie i z nienaruszonym wizerunkiem przeszło przez zmiany. Jednocześnie dotychczasowe 

badania4 nt. tego instrumentu rynku pracy wskazują, że nie jest on powszechnie znany przez 

przedsiębiorców, a więc tym samym nie jest często stosowany, chociaż stopień jego znajomości 

wzrasta5.  

Pracownicy i pracodawcy to główni aktorzy rynku pracy, zatem ich połączona perspektywa 

w odniesieniu do outplacementu pozwala na ukazanie wpływu tego rodzaju wsparcia na rynek 

pracy poprzez restrukturyzowanie przedsiębiorstw oraz utrzymanie zasobów ludzkich na rynku 

pracy, zapobiegając wzrostowi bezrobocia i trudnościom przedsiębiorstw w znalezieniu 

odpowiednio przygotowanych pracowników. 

Wreszcie to, co także istotne w przypadku tego badania, to fakt, że analizie poddane zostały 

działania typu outplacement wdrażane w specyficznym kontekście, jakim jest Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki oraz jego źródło finansowania, jakim jest Europejski Fundusz 

Społeczny, charakteryzujący się określonymi wymaganiami i zasadami. Na istotny aspekt 

zwracają uwagę autorzy Podręcznika outplacementu w ramach PO KL, wskazując  

na konieczność większej elastyczności w projektach typu outplacement, które wymagają bardzo 

indywidualnego podejścia do uczestników projektu, podczas gdy co do zasady, we wnioskach 

PO KL wymagane jest precyzyjne określenie zakresu (i kosztu) podejmowanych działań. Inna 

istotna kwestia to fakt, iż outplacement wymaga szybkiego reagowania na sytuację pojawiającą 

się w zakładzie pracy, podczas gdy w programie typu PO KL natychmiastowe podjęcie działań 

jest niemożliwe ze względu na procedury wyboru projektów, które nawet przy zastosowaniu 

tzw. „szybkiej ścieżki” zajmują więcej czasu niż podjęcie działań outplacementowych w trybie 

komercyjnym. 

Zatem kolejna badawcza perspektywa to wpływ zasad obowiązujących w PO KL  

na realizację działań typu outplacement. 

 

Taką koncepcję badania można przedstawić w sposób graficzny następująco: 

 

                                                
4 „Analiza restrukturyzacji i modernizacji branży kultury, rozrywki i rekreacji dla rynku pracy 

w Wielkopolsce”, Instytut Zachodni w Poznaniu, Instytut Naukowo-Badawczy im. Z. Wojciechowskiego, 

Poznań 2011, str. 17; „Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako 

instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-

pomorskim”, Dyspersja, Warszawa 2009, str. 5. 
5 DBM Polska – Wyniki badań rynku outplacement w Polsce, informacje dostępne na stronie 

http://www.scribd.com/doc/58283264/DBM-Polska-Wyniki-bada%C5%84-rynku-outplacement-w-Polsce. 

http://www.scribd.com/doc/58283264/DBM-Polska-Wyniki-bada%C5%84-rynku-outplacement-w-Polsce
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Rys. 1. Koncepcja pojęciowa badania 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

1.2. Cele badania 

Celem przeprowadzonego badania było określenie i ocena stopnia, w jakim wsparcie oferowane 

w ramach projektów wdrażających działania związane z outplacementem z zakresu Poddziałania 

8.1.2 PO KL w województwie pomorskim przyczyniło się do podniesienia, dostosowania 

kwalifikacji, umiejętności osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych 

zwolnieniem z pracy do potrzeb regionalnej gospodarki oraz ich adaptacji na rynku pracy. 

Ponadto celem badania była także analiza oddziaływania zrealizowanych projektów na rynek 

pracy województwa pomorskiego. 

Osiągnięciu celu głównego służyć miała realizacja trzech celów szczegółowych: 

Cel szczegółowy I 

Analiza rodzajów wsparcia oferowanego w ramach projektów związanych z outplacementem 

realizowanych w województwie pomorskim i ocena jego wpływu na sytuację uczestników 

projektu, w szczególności na ich sytuację na rynku pracy. 

Cel szczegółowy II 

Analiza i ocena jakości oraz efektywności (relacja nakład/rezultat) oferowanego wsparcia, 

a także identyfikacja czynników decydujących o jego skuteczności, w tym czynników 

ułatwiających i utrudniających wdrażanie projektów związanych z outplacementem. 

Cel szczegółowy III 

Analiza i ocena wpływu rezultatów projektów związanych z outplacementem na rynek pracy 

i przedsiębiorczość w regionie, w tym w kontekście potrzeb i możliwości pracodawców 

w zakresie outplacementu. 

 

1.3. Kryteria ewaluacji 

Do oceny działań typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL zastosowane zostały 

następujące kryteria ewaluacji: 

 
 
OUTPLACEMENT 
 

KONTEKST 

PO KL 

WPŁYW NA 
PRACOWNIKÓW 

WPŁYW NA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

WPŁYW NA RYNEK 
PRACY 
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 Trafność - rozumiana jako ocena stopnia, w jakim przyjęte cele projektów związanych 

z outplacementem odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym 

projektem i realnym potrzebom uczestników, a także celowi PO KL zakładającemu rozwój 

wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej w odniesieniu do województwa 

pomorskiego. 

 Skuteczność - rozumiana jako ocena stopnia, w jakim wsparcie w ramach projektów 

związanych z outplacementem realizowanych w województwie pomorskim przyczynia się  

do osiągania celów PO KL zakładających rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły 

roboczej w regionie. 

 Użyteczność - rozumiana jako ocena stopnia, w jakim osiągnięte efekty i rezultaty 

projektów związanych z outplacementem realizowanych w województwie pomorskim 

odpowiadają potrzebom uczestników. 

 Efektywność - rozumiana jako ocena stosunku nakładów finansowych poniesionych  

na realizację projektów związanych z outplacementem w województwie pomorskim  

do osiągniętych przez nie efektów i rezultatów. 

 Trwałość - rozumiana jako ocena stopnia, w jakim realizacja projektów związanych 

z outplacementem w województwie pomorskim przyczyniła się do długookresowego 

podniesienia kwalifikacji i zdolności do adaptacji siły roboczej w regionie 

 

1.4. Opis okoliczności towarzyszących badaniu 

Czas realizacji badania, przypadający na miesiące wakacyjne stanowił niebagatelne utrudnienie 

w dotarciu do respondentów badania jakościowego, a także do beneficjentów w ramach 

badania ilościowego. Nie bez znaczenia jest także to, że większość podlegających badaniu 

projektów została zakończona w 2011 roku i docieranie do osób odpowiedzialnych za ich 

koordynację, czy działania merytoryczne było niekiedy bardzo trudne, a nawet niemożliwe 

(osoby zatrudnione do realizacji tych projektów pochłonięte już były innymi zadaniami 

i niechętne są poświęcaniu swojego czasu na zadanie, które już dawno wykonały). Ponadto 

należy pamiętać, że wszystkie objęte badaniem projekty typu outplacement miały charakter 

otwarty. Oznacza to, że nie były skierowane do konkretnego pracodawcy i tak na prawdę nie 

musiały go wcale angażować. Stąd niekiedy rezerwa z ich strony do spotkań i rozmów na temat 

zrealizowanych dotychczas projektów outplacementowych w regionie. Dlatego szczególne 

podziękowania należą się wszystkim tym, którzy zgodzili się na spotkania i poświęcili swój czas 

na odbycie wywiadów indywidualnych. 
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2. Metodologia badania 

Badanie zrealizowane zostało z wykorzystaniem pakietu metod jakościowych i ilościowych, 

w skład którego wchodziły: 

Badania jakościowe 

 Analiza danych zastanych (desk research), obejmująca: 

o dokumentację 12 zrealizowanych projektów z zakresu outplacementu w ramach 

Poddziałania 8.1.2 oraz jednego będącego w trakcie realizacji projektu 

własnego samorządu województwa pomorskiego (m.in. wnioski 

o dofinansowanie), 

o dane Beneficjentów z Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu 

Społecznego), 

o dokumentacje konkursowe z zakresu Poddziałania 8.1.2, 

o dostępne statystyki, raporty i opracowania dotyczące outplacementu, 

(pełen wykaz materiałów, objętych analizą desk research zamieszczono 

w załączniku w części 6 raportu); 

 Indywidualne wywiady pogłębione: 

o z uczestnikami projektów - wywiady przeprowadzone zostały z sześcioma 

osobami, które uczestniczyły w projekcie jako osoby bezrobotne oraz 

z sześcioma osobami, które wzięły udział w projekcie jeszcze w trakcie 

zatrudnienia u pracodawcy; 

o z kadrą zarządzającą projektów - przeprowadzono wywiady z kadrą projektów 

dobranych na podstawie kryteriów stosowanych w konkursie. Przeprowadzono 

zatem wywiady z przedstawicielami kadry zarządzającej: 

 jednego z projektów wybranych do realizacji w ramach konkursu 

zamkniętego z 2009 r., skierowanego do firm kooperujących 

z przemysłem stoczniowym, (projekt Regionu Gdańskiego NSZZ 

Solidarność w Gdańsku pn. Pomorska Sieć Wsparcia pracowników 

sektora stoczniowego), 

 projektu realizowanego na terenie obszaru słabszego strukturalnie, 

(projekt Centrum Doskonalenia Kadr EuroPartner  Sp. z o.o.  

pn. Europracownik – szansa na przyspieszenie), 

 projektu systemowego (z przedstawicielem partnera, tj. Regionalnej 

Izby Gospodarczej Pomorza); 

o z przedstawicielami przedsiębiorstw, z których rekrutowano uczestników 

projektów - zrealizowano wywiady z przedstawicielami 4 przedsiębiorstw 

(FAMOS Fabryki Mebli w Starogardzie Gdańskim, OPEC w Gdyni, ALUSHIP 

Technology Sp. z o.o. w Gdańsku i Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni). 

W jednym przypadku przeprowadzony został wywiad z  dyrektorem takiej firmy, 

z kierownikiem działu personalnego oraz z przedstawicielem związku 
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zawodowego, w jednym przypadku z dyrektorem firmy i z przedstawicielem 

związków zawodowych oraz w dwóch przypadkach z kierownikiem działu 

personalnego i przedstawicielami związków zawodowych. Łącznie zrealizowano 

wywiady z 10 osobami; 

 Wywiady indywidualne z przedstawicielami systemu wdrażania PO KL – z IZ PO KL 

(wicedyrektor) i IP komponentu regionalnego w województwie pomorskim (dwóch 

specjalistów); 

 Wywiady eksperckie: 

o z przedstawicielami WUP, PUP Gdańsk i PUP Bytów, 

o z przedstawicielami samorządu gospodarczego (Pomorska Izba Rzemieślnicza 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza) 

i zawodowego (NSZZ Solidarność); 

 Analiza porównawcza podejścia do tematyki outplacementu w innym województwie 

(benchmarking) 

Do porównania zaproponowano województwo małopolskie z racji podobnych 

wyników w zakresie realizacji wskaźników postępu rzeczowego w Priorytecie VIII PO 

KL6, przy odmiennym podejściu do kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 

8.1.2. 

Analiza porównawcza obejmowała: 

 analizę danych zastanych – dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 8.1.2. 

oraz planów działania dla Priorytetu VIII i sprawozdań z realizacji Priorytetu VIII 

w województwie małopolskim, 

 indywidualny wywiad pogłębiony z osobą odpowiadającą za wdrażania 

Poddziałania 8.1.2 (na szczeblu kierowniczym IP2); 

 Studia przypadku - przeprowadzone w dwóch różnych projektach (raporty ze studiów 

przypadku zamieszczono w załączniku w części 5 raportu): 

 Jednym skierowanym do pracowników przemysłu stoczniowego 

i okołostoczniowego, pochodzących z różnych zakładów pracy, 

 Drugim skierowanym do osób zwolnionych na skutek likwidacji Stoczni Gdynia 

SA, a więc pochodzących z jednego zakładu pracy. 

W ramach studium przypadku zostały przeprowadzone następujące działania badawcze: 

 Analiza danych zastanych (dokumentacji projektowej, stron www), 

 Indywidualne wywiady pogłębione z kadrą zarządzającą projektem 

(kierownikiem i koordynatorem jednego z nich i koordynatorem drugiego), 

 Indywidualne wywiady pogłębione z personelem merytorycznym projektu 

(z doradcą zawodowym, rekruterką, trenerką przedsiębiorczości, członkinią 

komisji oceny wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej), 

                                                
6 Województwo pomorskie osiąga jedne z najlepszych wskaźników w ramach tego Priorytetu, dlatego dla 
porównania nie jest możliwe dokonanie wyboru województwa „lepszego”, a jedynie województwa 
podobnego, stosującego jednak inne podejście. 



Ocena skuteczności i efektywności wsparcia w projektach wdrażających programy  
typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w województwie pomorskim 

 
 

 
21 

 Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielem PUP Gdynia i PUP 

Wejherowo, na terenie którego realizowany był projekt; 

 Panel ekspertów wraz z warsztatem SWOT. 

 

Badania ilościowe 

 z uczestnikami projektów (CATI) 

Badanie CATI (telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) 

przeprowadzono na 500 respondentach dobranych w sposób prosty losowy – wszyscy 

zarejestrowani w bazie PEFS uczestników mieli takie same szanse na wylosowanie  

do próby, niezależnie od tego jaki zakres pomocy otrzymali w ramach projektów 

dofinansowanych z Poddziałania 8.1.2 PO KL. 

Łącznie w projektach outplacementowych uczestniczyło 2 611 osób, co przy próbie 

liczącej 500 respondentów i poziomie ufności równym 0,95 pozwoliło uzyskać 

maksymalny błąd statystyczny oszacowania na poziomie 4 punktów procentowych. 

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 2 – 8 sierpnia 2012. Stopa zwrotu wyniosła 

82%. Oznacza to, że z takim właśnie odsetkiem uczestników losowanych do próby 

udało się przeprowadzić efektywne wywiady. Losowania były powtarzane do momentu 

uzyskania liczebności próby na poziomie n=500. 

Uzyskana struktura próby była podobna do struktury populacji ze względu  

na najważniejsze cechy demograficzne, pomimo braku warstwowania, co pozwala 

z optymizmem podchodzić do wiarygodności pozostałych wyników sondażu. Poniższa 

tabela przedstawiającej średni wiek uczestników szkoleń podzielonych na kategorie  

ze względu na płeć i poziom wykształcenia. Wynika z niej, że średni wiek osób 

wylosowanych do próby nie różni się od tego w całej populacji uczestników 

(obliczonego na podstawie bazy PEFS) o więcej niż 4 punkty procentowe w żadnej 

z kategorii wyróżnionych ze względu na wiek i płeć. 

 

Tabela 1.  Średnia wieku uczestników w populacji i w próbie, w poszczególnych klasach wyróżnionych  
ze względu na płeć i wykształcenie 

Wykształcenie 
Próba Populacja 

Mężczyzna Kobieta Mężczyzna Kobieta 

Podstawowe 38,7 45,83 39,17 42,15 

Gimnazjalne 40,28 47 37,68 41,06 

Ponadgimnazjalne 37,2 39,62 37,29 39,75 

Pomaturalne 38,69 37,88 34,9 37,28 

Wyższe 35,83 34,76 35,9 35,28 

Źródło: 1. Populacja – dane PEFS, n=2611; 2. Próba – badanie CATI uczestników, n=500. 

 z kadrą zarządzającą projektami (CAWI) 

Badanie przeprowadzono techniką internetowego wywiadu kwestionariuszowego 

wspomaganego komputerowo (CAWI). Spośród 13 zrealizowanych w ramach 

Poddziałania 8.1.2 w województwie pomorskim projektów w badaniu CAWI kadry 



Ocena skuteczności i efektywności wsparcia w projektach wdrażających programy  
typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w województwie pomorskim 

 
 

 
22 

zarządzającej projektami wzięli udział przedstawiciele 8, co daje zwrot na poziomie 0,6. 

Lista projektów i instytucji je realizujących, które wzięły udział w badaniu przedstawiono 

w poniższej tabeli. 

Tabela 2.  Lista projektów objętych badaniem CAWI kadry zarządzającej projektami typu outplacement 

Lp. Tytuł projektu Beneficjent 

1 Eurokwalifikacje - szansa na przyspieszenie CDK Europartner 

2 Rozwiń skrzydła  Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie 

3 Pokonać kryzys - szkolenia dla pracowników 
reorganizowanych przedsiębiorstw 

Centrum Promocji Biznesu 

4 Pomorska sieć wsparcia pracowników sektora 
stoczniowego 

Region Gdański NSZZ 'Solidarność' 

5 Solidarni ze Stocznią Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 

6 Mój biznes Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni 

7 Europracownik - nowy zawód, nowe umiejętności 
szansą na sukces 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ 
'Solidarność' Stoczni Gdańskiej 

8 W drodze po nową pracę- kursy na pracowników 
branży transportowej 

Ośrodek szkolenia kierowców D. 
Śmiarowski 

Źródło: badanie CAWI kadry zarządzającej projektami typu outplacement, n = 8. 

 

 z przedstawicielami przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne 

i modernizacyjne, w tym z przedsiębiorstw, z których rekrutowano uczestników 

projektów (CATI) 

Badanie ankietowe przedsiębiorców z województwa pomorskiego zrealizowane zostało 

techniką CATI na próbie 200 respondentów reprezentujących podmioty gospodarcze 

zatrudniające co najmniej 10 pracowników, a więc małe, średnie, duże i bardzo duże, 

z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw. 

Ten moduł badania ankietowego obejmował tylko pracodawców potencjalnie 

zainteresowanych projektami typu outplacement, a więc: 

1. przedsiębiorstwa, z których rekrutowano uczestników projektów dofinansowanych 

z Poddziałania 8.1.2 – ostatecznie tylko 3% stanowiły przedsiębiorstwa, których 

pracownicy wzięli lub wezmą udział w projektach outplacementowych 

2. przedsiębiorstwa przechodzące procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne, czyli 

takie które: 

 działają w przemyśle stoczniowym lub okołostoczniowym 

 w ciągu roku przed badaniem lub w momencie badania zmieniały branżę 

działalności 

 w ciągu roku przed badaniem lub w momencie badania rozpoczęły działalność 

eksportową 

 w ciągu roku przed badaniem lub w momencie badania zasadniczo zmieniały 

strukturę organizacyjną 

 w ciągu roku przed badaniem lub w momencie badania przeszły proces 

prywatyzacji 

 w ciągu roku przed badaniem lub w momencie badania dokonały outsourcingu 

(zlecenia na zewnątrz) znacznej części dotychczasowej działalności 

 w ciągu roku przed badaniem przeprowadzali grupowe zwolnienia pracowników 
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 w ciągu roku przed badaniem przeprowadzali zwolnienia pracowników inne niż 

grupowe 

 w ciągu roku przed badaniem przenosili część pracowników na inne stanowiska 

pracy, w związku z dokonywanymi procesami restrukturyzacyjnymi 

 planowali przeprowadzić którąkolwiek z wymieniowych zmian w ciągu 12 

miesięcy od momentu realizacji badania 

Badanie zrealizowano w dniach 27 lipca – 1 sierpnia 2012, stopa zwrotu wyniosła 

41,7%. Oznacza to, że z takim właśnie odsetkiem przedsiębiorców losowanych do próby 
udało się przeprowadzić efektywne wywiady. Losowania były powtarzane do momentu 

uzyskania liczebności próby na poziomie n=200. 

Ostateczna struktura próby pracodawców ze względu na wielkość przedsiębiorstwa – 
mierzoną liczbą pracowników – oraz sekcję PKD przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 3.  Struktura próby pracodawców ze względu na wielkość przedsiębiorstwa (liczba pracowników) 
oraz branże (sekcja PKD) 

Sekcja PKD 

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie 

10-
49 

50-
250 

251 – 
999 

1000 i 
więcej 

Ogółe
m 

Sekcja A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

1 2 0 0 3 

Sekcja B: Górnictwo i wydobywanie 0 1 0 0 1 

Sekcja C: Przetwórstwo przemysłowe 22 27 6 0 55 

Sekcja D: Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną 

1 4 1 1 7 

Sekcja E: Dostawa wody, gospodarowanie 
ściekami i odpadami 

0 4 2 0 6 

Sekcja F. Budownictwo 2 14 1 0 17 

Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny 18 9 1 1 29 

Sekcja G. Naprawa pojazdów 
samochodowych 

3 3 4 0 10 

Sekcja H. Transport i gospodarka 
magazynowa 

2 1 0 0 3 

Sekcja I. Działalność związana z 
zakwaterowaniem 

0 3 0 0 3 

Sekcja J Informacja i komunikacja 1 0 1 0 2 

Sekcja K. Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 

0 1 0 0 1 

Sekcja L. Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości 

2 2 0 0 4 

Sekcja M. Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

1 4 1 0 6 

Sekcja N. Działalność w zakresie usług 
administrowania 

1 5 4 0 10 

Sekcja P. Edukacja 3 16 2 0 21 

Sekcja Q. Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 

0 7 2 0 9 

Sekcja R. Działalność związana z kulturą 0 2 0 0 2 

Sekcja S. Pozostała działalność usługowa 4 6 1 0 11 

Ogółem 61 111 26 2 200 

Źródło: badanie CATI przedsiębiorców, n = 200. 

Wszystkie narzędzia zastosowane w badaniu zamieszone są w załączniku w części 6 raportu. 
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3. Wyniki badania 

 

3.1. Analiza rodzajów wsparcia oferowanego w ramach projektów związanych 

z outplacementem realizowanych w województwie pomorskim i ocena jego wpływu  

na sytuację uczestników projektu, w szczególności na ich sytuację na rynku pracy 

 

3.1.1. Formy wsparcia stosowane w projektach 

 

Pytanie badawcze: 

Jaka była struktura form udzielanego wsparcia w ramach projektów 
związanych z outplacementem w Poddziałaniu 8.1.2? Które z nich i dlaczego 

były podejmowane najczęściej, a które najrzadziej? 

Analiza dokumentacji projektowych wskazuje na zdecydowaną preferencję szkoleń jako 

podstawowej formy wsparcia - wszystkie 13 objętych badaniem projektów oferowało różnego 

rodzaju kursy i szkolenia, w tym w jednym przypadku w formie bonu szkoleniowego. Druga 

najbardziej popularna forma wsparcia to indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe 

(10 projektów) i indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne (5 projektów). Następna 

grupa projektów ukierunkowana była na promowanie i wspieranie podejmowania działalności 

gospodarczej jako alternatywy dla dotychczasowej drogi zawodowej i oferowała szkolenia 

z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (5 projektów), przyznawanie dotacji  

na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, w tym wraz ze wsparciem pomostowym 

(4 projekty), indywidualnymi konsultacjami z trenerem przedsiębiorczości lub coachingiem 

biznesowym (3 projekty). W pojedynczych przypadkach zastosowano takie działania, jak: 

wypłacanie dodatków motywacyjnych, utworzenie „sieci wsparcia pracowników” (punktów 

konsultacyjnych) czy portalu wsparcia. Jeden projekt przewidywał działania związane 

z promocją idei outplacementu wśród pomorskich przedsiębiorców poprzez organizowanie 

seminariów, realizację badań jakościowych oraz wydanie publikacji promującej tę ideę. 

Te dane potwierdzają oczywiście wyniki badania CAWI, w których również najczęściej 

wskazywaną formą wsparcia są szkolenia zawodowe (7 wskazań), a w dalszej kolejności: 

indywidualne poradnictwo zawodowe (6 projektów) i szkolenia miękkie (5 wskazań). Ponieważ 

poświęcono na nie również najwięcej osobogodzin zajęć, należy uznać je za najważniejsze 

formy wsparcia oferowane przez badanych projektodawców. 

Warto zwrócić uwagę, że badane projekty były zróżnicowane pod względem kompleksowości 

wsparcia, mierzonej liczbą oferowanych form wsparcia. Analiza wniosków o dofinansowanie 

pokazuje, że poziom kompleksowości był bardzo zróżnicowany: od jednej formy (szkolenie 

zawodowe kierowców) do całej palety form (w zależności od sposobu ich rozróżniania można 

mówić nawet o 10 formach – w projekcie systemowym Urzędu Marszałkowskiego, który 

niewątpliwie wyróżnia się bogactwem form na tle pozostałych projektów). Najczęściej projekty 

składały się z 3 – 4 form wsparcia. 
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Wykres 1 Formy wsparcia wg projektodawców i uczestników 

 

Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500; Badanie CAWI projektodawców, n = 8 

Z badania CAWI wynika, że w liczba uczestników korzystających z jednej formy wsparcia 

w jednym projekcie waha się od 15 osób (bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć 

działalność gospodarczą) do 497 osób (poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne oraz 

poradnictwo psychologiczne), co oczywiście uzależnione jest od ogólnej liczby uczestników. 

Wyniki sondażu CATI uczestników projektów są w zasadniczej mierze zgodne z wynikami CAWI, 

jeśli chodzi o strukturę form wsparcia, co przede wszystkim potwierdza rzetelność doboru prób 

do obydwu członów badania. Wśród objętych badaniem CATI uczestników zdecydowanie 

najwięcej było osób, które deklarowały udział w szkoleniach i kursach zawodowych (respondent 

mógł wskazać w badaniu kilka form wsparcia, jeśli korzystał z więcej niż jednej). Struktura 

badanych ze względu na formę otrzymanego wsparcia przedstawiona jest na powyższym 

wykresie. Wskazuje ona, że popularnych było również kilka innych form wsparcia na czele 

z doradztwem zawodowym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że szkolenia i doradztwo 

zawodowe były obligatoryjnymi formami wsparcia wymaganymi na poziomie SZOP, w związku 

z czym musiały wystąpić w każdym projekcie finansowanym z Poddziałania 8.1.2 PO KL. 
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Z analizy odpowiedzi badanych wynika, że przeciętny uczestnik projektów z Poddziałania 8.1.2 

skorzystał z co najmniej dwóch form wsparcia. 

Opinie kadry zarządzającej projektami na temat zainteresowania uczestników poszczególnymi 

formami wsparcia częściowo pokrywają się z powyższymi wynikami. 7 spośród 8 badanych 

twierdzi, że popularne były szkolenia zawodowe, kolejne pod względem liczby wskazań 

(respondent mógł wybrać do 3 odpowiedzi) są szkolenia miękkie, a także wsparcie finansowe 

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które były relatywnie nieliczne w próbie 

uczestników. 

Jedna z odpowiedzi udzielonych w pytaniu otwartym dobrze reprezentuje wymieniane przez 

respondentów przyczyny popularności tych form wsparcia:  

„[szkolenia zawodowe] pozwalały na rozwój zawodowy w największym stopniu, były 

indywidualnie "skrojone" pod potrzeby uczestników. Wsparcie finansowe natomiast jest 

najbardziej oczekiwanym wsparciem wśród osób chcących podjąć działalność.” 

Ta wypowiedź wskazuje również dwa podstawowe typy motywacji uczestników (wątek ten 

rozwinięty został w dalszej części raportu). Ten typ wypowiedzi jest również charakterystyczny 

dla beneficjentów uczestniczących w badaniu jakościowym. 

Jeśli chodzi o formy wsparcia cieszące się najmniejszym zainteresowaniem, badani 

organizatorzy projektów najczęściej (3 projekty) wskazują na indywidualne poradnictwo 

zawodowe i tłumaczą ten fakt albo brakiem potrzeby zmian wśród uczestników, albo 

zdecydowanym dążeniem uczestników do założenia własnej działalności gospodarczej (z czego 

wynikał brak zainteresowania działaniami doradczymi w zakresie poszukiwaniami pracy). 

Badanie jakościowe pokazuje, że wybór podstawowych proponowanych form wsparcia 

(szkolenia i doradztwo oraz dotacje) dokonywany był z prostego powodu: takie właśnie formy 

zostały wskazane zostały w SzOP i dokumentacji konkursowej. 

 

3.1.2. Kwalifikacje nabywane przez uczestników projektów 

Pytania badawcze: 

Jakie są rodzaje kwalifikacji, umiejętności nabywanych przez uczestników 
projektu? 

Czy pozyskiwana wiedza i kompetencje są odpowiednio certyfikowane, czy 
certyfikacja ta jest ogólnie uznawana w branży, której dotyczy oraz czy są to 
kompetencje i kwalifikacje, na które istnieje realne zapotrzebowanie na 
regionalnym/lokalnym rynku pracy? 

We wnioskach o dofinansowanie projektów projektodawcy przeważnie wskazywali dość 

obszerne listy planowanych do oferowania szkoleń, niekiedy tylko decydując się na zapis,  

że konkretne szkolenia zostaną określone i zaoferowane uczestnikom już po odbyciu sesji 

doradztwa zawodowego i określeniu Indywidualnego Planu Działania. W trzech projektach 

wskazano jeden rodzaj szkolenia, co najwyraźniej wiązało się z profilem działalności 

projektodawcy (prawo jazdy, szkolenia pracowników biurowych). Na tyle, na ile analiza 

wniosków o dofinansowanie pozwala twierdzić, jakie rodzaje kwalifikacji nabyli uczestnicy  

(ze względu na różnicę w czasie pomiędzy złożeniem wniosku a realizacją), to jako najbardziej 

popularne wskazać można szkolenia spawaczy, kierowców (różne kategorie) i z obsługi maszyn 
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budowlanych. Zakładano ponadto rozwijanie i zdobywanie kompetencji w zakresie obsługi 

komputera, języków obcych oraz umiejętności przydatnych przy poszukiwaniu pracy 

i prowadzeniu działalności gospodarczej. Są to zdecydowanie umiejętności przydatne na 

pomorskim rynku pracy, na co wskazują najnowsze badania dotyczące zapotrzebowania na 

kwalifikacje w województwie pomorskim.7 Potwierdzają to także wysokie wyniki skuteczności 

projektów, o których piszemy w dalszej części raportu. 

Informacji o kierunkach faktycznie zrealizowanych szkoleń dostarcza badanie CATI uczestników, 

które pokazuje duże zróżnicowanie oferty szkoleniowej projektów. Jak wskazują wyniki badania 

CATI, dużą popularnością wśród badanych cieszyły się różnego rodzaju kursy komputerowe, 

szczególnie te dotyczące podstawowych umiejętności – obsługi komputera i posługiwania się 

pakietem MS Office (blisko 25% badanych wzięło udział w szkoleniach komputerowych 

dotyczących przynajmniej jednego zakresu). Ponadto znaczny odsetek badanych wziął udział 

w kursach spawalniczych, przygotowujących do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

oraz do egzaminu na prawo jazdy kategorii C (każda z odpowiedzi wskazana przez ok. 13% 

uczestników).  

 

W jakiego rodzaju szkoleniach/kursach zawodowych Pan(i) 
uczestniczył(a)?  N %  

Kursy komputerowe 145 24,6 

- ogólna umiejętność obsługi komputera 48  

- praca z programami graficznymi 28  

- tworzenie stron internetowych 9  

- nauka bezwzrokowego pisania na komputerze 6  

- Ms Office 21  

- Ms Excel 4  

- program NUPAS-CADMATIC 7  

- program AutoCAD 3  

- kurs na administratora sieci komputerowej 6  

- inne (program Symfonia, Ms Project, tworzenie stron 
internetowych, programowanie, projektowanie systemów, 
program CAD, szkolenie komputerowe w stopniu średnim) 

13  

Prawo jazdy 97 16,4 

- kat. C 55  

- kat. E 20  

- kat. B 16  

- kat. D 6  

Zakładanie własnej działalności gospodarczej 62 10,5 

Spawacza 59 10,0 

Języka obcego 56 9,5 

Inne (np. w zawodach magazynier, fotograf, fryzjer, cieśla, 

operator podnośnika koszowego, operator żurawi 
przeładunkowych, specjalista ds. zamówień publicznych, kurs 
na przewóz towarów niebezpiecznych, kurs visual testing, 
itd.) 

31 5,2 

                                                
7 Badanie zrealizowane przez PSDB Sp. z o.o. na zlecenie WUP Gdańsk Pomorski barometr zawodowy – 
diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa 
pomorskiego, edycja 2011, grudzień 2011 
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Operatora maszyn budowlanych 24 4,0 

Pracownika administracyjno-biurowego 24 4,0 

Z zakresu księgowości, rachunkowości, kadr, płac 17 2,9 

Z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu 14 2,4 

Sprzedawcy (w tym obsługa kasy fiskalnej) 13 2,2 

Operatora wózków widłowych 11 1,9 

Operatora obrabiarek sterowanych numerycznie 7 1,2 

Z zakresu elektryki 7 1,2 

Rysunek techniczny i izometryczny 6 1,0 

Obsługi pilarki 5 0,8 

Z zakresu prawa pracy 4 0,7 

Pracownika ochrony fizycznej i mienia (ochroniarza) 3 0,5 

Kosmetyczny (w tym kurs wizażu) 3 0,5 

Masażysty 2 0,3 

Total 590 100,0 
Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500. 

Ze wskazań uczestników projektów, którzy objęci zostali szkoleniami miękkimi wynika, że część 

z nich uczestniczyło w kursach dotyczących więcej niż dwóch zakresów. Respondenci 

deklarowali najczęściej udział w szkoleniach z przygotowywania dokumentów aplikacyjnych  

– 66% uczestników szkoleń miękkich wskazało tę odpowiedź (co stanowi 16% całej próby). 

Odpowiednio 58% i 57% zadeklarowało też udział w kursach dotyczących autoprezentacji 

i skutecznego poszukiwania pracy. 

Zdecydowana większość respondentów, która skorzystała z kursów i szkoleń zawodowych 

kończących się uzyskaniem licencji lub uprawnień do wykonywania zawodu zadeklarowała 

uzyskanie tych kwalifikacji. W ten sposób zakończyło się niemal 78% kursów dla zawodów 

kierowca autobusu, kierowca samochodu ciężarowego, spawacz, ochroniarz itd. Stosunkowo 

najrzadziej uzyskiwali licencję uczestnicy kursów ochroniarskich (licencję uzyskały 2 na 3 osoby 

biorące udział w takim kursie). Z kolei wszystkich 11 respondentów biorących udział 

w szkoleniach na operatora wózka widłowego potwierdziło uzyskanie kwalifikacji w tym 

zakresie. Jednak, ze względu na znikomą liczbę uczestników takich kursów w próbie, nie można 

powyższych wyników uważać za miarodajnie. Spośród szkoleń, które można zasadnie oceniać 

na podstawie wylosowanej do badania próby, najlepiej wypadły pod tym względem szkolenia  

na spawacza (ponad 92% ankietowanych uczestników tego typu kursów zadeklarowało 

uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu), najsłabiej kursy na kierowcę samochodu 

ciężarowego – tylko 70% badanych uczestników takich kursów potwierdziło uzyskanie 

kwalifikacji do wykonywania zawodu. 
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Wykres 2. Częstość zdobywania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu wśród 
uczestników poszczególnych rodzajów kursów zawodowych 

 

Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500 

W przypadku części kursów dotyczących umiejętności twardych przystąpienie uczestników  

do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (egzamin na prawo jazdy,  

na kwalifikacje spawacza, operatora wózków widłowych bądź maszyn do robót drogowych) jest 

naturalnym zwieńczeniem szkolenia, a sukces kursu mierzyć można łatwo odsetkiem 

uczestników, którzy pomyślnie przeszli przez egzamin. Posiadanie dyplomu czy też licencji nie 

jest jednak konieczne by korzystać w pracy zawodowej z wiedzy zdobytej na innych kursach.  

Z pewnością jednak certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń uwiarygodniają umiejętności 

pracowników w oczach pracodawców. Wydawanie certyfikatów jest więc dobrą praktyką  

ze strony organizatorów szkoleń. 

W ponad 93% przypadków respondenci, którzy uczęszczali na kursy kończące się uzyskaniem 

konkretnych kwalifikacji zawodowych, otrzymali certyfikaty bądź dyplomy potwierdzające 

ukończenie szkolenia, zazwyczaj od instytucji organizującej szkolenia. Co prawda, jak widać 

z poniższego wykresu w 10% przypadków respondenci zadeklarowali otrzymanie dyplomu  

od instytucji innej niż organizator szkolenia, jednak w pytaniu uszczegółowiającym nierzadko 

podawali oni tą samą organizację. Spośród 56 respondentów, którzy uczestniczyli w kursach 

językowych ani jeden nie otrzymał certyfikatu innego niż ten wydawany przez szkołę językową. 
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Wykres 3. Uczestnictwo w szkoleniach a uzyskanie dyplomów lub certyfikatów potwierdzających zdobyte 
kwalifikacje 

 

Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500 

W badaniu jakościowym beneficjentów spotkano się z zastrzeżeniami dotyczącymi podejścia 

IOK do oceny projektów, sprawiającego, że już na etapie składania wniosku zakładano 

konkretne szkolenia, które w momencie realizacji projektu nie zawsze okazywały się celowe 

zarówno z punktu widzenia uczestników, jak i z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Były  

to jednak pojedyncze opinie, które tylko częściowo znajdują potwierdzenie w wynikach analizy 

wniosków, bowiem dofinansowanie otrzymywały zarówno projekty wskazujące szkolenia, jak 

i takie, w których zakładano elastyczność podejścia. Z kolei przedstawiciele IP jednoznacznie 

deklarowali elastyczność opiekunów projektów co do wprowadzania w trakcie realizacji 

projektów zmian w tym zakresie. 

 

3.1.3. Uczestnicy projektów 

Pytania badawcze: 

Jaka była struktura grup docelowych obejmowanych poszczególnymi formami 
wsparcia pod względem ich cech (np.: status na rynku pracy, sytuacja 
finansowa, staż pracy, poziom wykształcenia, płeć)? 

Z jakiego typu firm (pod względem wielkości i branż) pochodzili uczestnicy 
projektów? Jaki rodzaj procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych 
przechodziły firmy, których pracownicy wzięli udział w projekcie (tylko 

redukcja zatrudnienia czy również inne procesy)? 

Podstawową charakterystykę uczestników projektu przeprowadzono na podstawie danych 

z PEFS, bowiem opisują one całą populację. 

W projektach wzięło udział 2611 osób. Wśród uczestników projektów przeważali mężczyźni, 

którzy stanowili 74%. Najwięcej uczestników to osoby w przedziale wiekowym 25-44 lat (66% 

wszystkich uczestników projektów); jedną czwartą uczestników stanowiły osoby powyżej 45 

roku życia, najmniej zaś było uczestników młodych, w wieku od 18-24 lat (9%). 

Biorąc pod uwagę wykształcenie uczestników projektów, najwięcej było osób z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym – 40%, następnie z wykształceniem wyższym (28%) oraz gimnazjalnym 

(16%) i pomaturalnym (13%). 

 

83,2%

10,0%
6,8%

Czy dzięki uczestnictwu w projekcie uzyskał/a Pan/i jakiś certyfikat/dyplom?

Tak, dyplom/certyfikat ukooczenia szkolenia wydawany 
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Tak, dyplom/certyfikat potwierdzający zdobyte 
kwalifikacje wystawiony przez instytucję inną niż 
organizator szkolenia
Nie
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Tabela  4.  Płeć, wiek i wykształcenie uczestników 

  Liczba Odsetek 

Płeć     

Kobiety 684 26% 

Mężczyźni 1927 74% 

Ogółem 2611 100% 

Wiek 

18-24 243 9% 

25-44 1718 66% 

45+ 650 25% 

Ogółem 2611 100% 

Wykształcenie   

Podstawowe 84 3% 

Gimnazjalne 414 16% 

Ponadgimnazjalne 1038 40% 

Pomaturalne 349 13% 

Wyższe 726 28% 

Ogółem 2611 100% 

Źródło: dane PEFS 

 

Uczestnicy projektów to głównie mieszkańcy województwa pomorskiego (99,7%), pozostali  

to mieszkańcy województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i warmińsko- 

mazurskiego. 

Jeżeli chodzi o charakterystykę uczestników ze względu na powiat, to największy odsetek 

uczestników stanowili mieszkańcy miast: Gdańska (1082 osoby - około 41% ogółu) oraz Gdyni 

(477 osób - 18%). Mniejsze grupy uczestników pochodziły z powiatów: wejherowskiego (248), 

gdańskiego (192), starogardzkiego (107), tczewskiego (102) i kartuskiego (71); z pozostałych 

powiatów uczestniczyło od 1 do 52 osób. 

Wśród uczestników projektu 77,6% osób stanowiły osoby zatrudnione w momencie wejścia  

do projektu, pozostali byli bezrobotnymi (21,9%) lub nieaktywnymi zawodowo (0,5%). Wśród 

osób zatrudnionych największy odsetek pracował w dużych przedsiębiorstwach (55%),  

w średnich przedsiębiorstwach było zatrudnionych 20% osób, a w małych – 14%. Najmniej 

osób było zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach (7,5%), administracji publicznej (3,8%) 

oraz w organizacjach pozarządowych (0,1%). 

Struktura uczestników badania CATI potwierdza wyniki analiz danych PEFS: wyraźną większość 

uczestników projektów outplacementowych w województwie pomorskim stanowili mężczyźni  

– pomimo cechującej kobiety większej skłonności do brania udziału w badaniach ankietowych, 

w próbie znalazło się niemal 68% mężczyzn. 

Uczestnicy projektów byli też relatywnie dobrze wykształceni – 50% badanych posiadało  

co najmniej wykształcenie pomaturalne, co trzeci z nich (34%) wykształcenie wyższe, tylko 

niecałym 9% nie udało się ukończyć żadnej szkoły ponadgimnazjalnej, czy też w starszym 

pokoleniu – ponadpodstawowej. 
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Średnia wieku respondentów wyniosła 37 lat, podczas gdy mediana 36 lat – oznacza to,  

że ok. połowy badanych osiągnęło wiek niższy niż ta liczba. Najmłodszy z badanych uczestników 

miał 19 lat, zaś co najmniej 25% respondentów nie przekroczyło w momencie udziału  

w projekcie 29 roku życia. Z drugiej strony, z badania CATI uczestników wynika, że projektami 

outplacementowymi w województwie pomorskim objęte były przede wszystkim osoby o długim 

stażu pracy – 63% z nich pracuje od co najmniej 12 lat, a blisko 40% (dokładnie 38,5%) ma 

ponad 20 lat stażu pracy. Co więcej, 15% badanych uczestników jest w wieku 

przedemerytalnym. Projekty w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL odpowiedziały więc w dużym 

stopniu potrzebom pracowników w zaawansowanym wieku, adaptującym się do zmieniających 

się realiów rynku pracy. Zależność pomiędzy stażem pracy a korzystaniem z poszczególnych 

typów wsparcia dostępnych w projektach outplacementowych jest bardzo niewielka  

– ze wszystkich form wsparcia korzystały osoby o podobnych profilach, jedyne co zwraca 

uwagę, to stosunkowo duży odsetek osób o stażu pracy dłuższym niż 20 lat wśród 

respondentów korzystających z poradnictwa psychologicznego. Osoby o najdłuższym stażu 

pracy stanowiły niemal połowę (47%) respondentów korzystających z tej usługi, podczas gdy 

wśród uczestników deklarujących udział w innych formach wsparcia stanowiły one  

od 30 do 40%. 

Struktura uczestników ze względu na sytuację zawodową przed udziałem w projektach była 

podobna w większości grup wyróżnionych przez formy wsparcia, wyjąwszy korzystających   

ze wsparcia finansowego – były to przede wszystkim osoby uprzednio bezrobotne. W przypadku 

szkoleń i różnych form doradztwa najliczniejszą kategorię stanowili natomiast zatrudnieni 

w przemyśle stoczniowym lub branżach powiązanych z przemysłem stoczniowym. 
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Wykres 4. Sytuacja zawodowa uczestników w momencie przystępowania do projektów 

  
Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500. 

 

Jak pokazują dane przedstawione na poniższym wykresie, zdecydowana większość (ponad 

80%) uczestników projektów outplacementowych w województwie pomorskim, którzy przed 

rozpoczęciem udziału w projektach byli zatrudnieni, pracowała w przedsiębiorstwach 

związanych z przetwórstwem przemysłowym (sekcja C), a przynajmniej – tak definiuje zakres 

działalności swych pracodawców. Pozostałe sekcje PKD reprezentowane są przez co najwyżej 

kilkuprocentowe grupy respondentów, z których najliczniejsza zatrudniona była 

w przedsiębiorstwach wytwarzających i zaopatrujących w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D) – niecałe 6% badanych, 

którzy w momencie przystępowania do projektów byli zatrudnieni. 
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Prowadziłem/am działalnośd gospodarczą 
związaną z rybołówstwem

Prowadziłem/am działalnośd gospodarczą 
związaną z przemysłem stoczniowym

Prowadziłem/am inną działalnośd 
gospodarczą

Prowadziłem/am działalnośd rolniczą 
(ubezpieczenie w KRUS)

Byłem/am w okresie wypowiedzenia

Jaki była Pani/a sytuacja zawodowa w momencie rozpoczynania uczestnictwa w projekcie? 
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Wykres 5. Przynależność branżowa uczestników projektów 

  
Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500.  

 

Natomiast badanie CATI pracodawców nie przyniosło odpowiedniej liczby danych, by można 

było odpowiadać na powyższe pytania badawcze. Jak wykazuje poniższa tabela, pracodawcy 

kierujący swoich pracowników do projektów związanych outplacementem (zakończonych  

lub planowanych) stanowią margines próby. Tylko trzech respondentów jest pewnych, że ich 

pracownicy wzięli udział w projektach outplacementowych i taka sama ich liczba deklaruje,  

że zatrudniane przez nich osoby wezmą w takich projektach udział. Oczywiście, zagrożeni 

zwolnieniami pracownicy 6 podmiotów mogą stanowić całkiem liczną grupę, jako że do badania 

dobierane były jedynie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 pracowników. Nie można 

jednak na podstawie tak małej części populacji wyprowadzać wniosków dotyczących całości. 

Wśród 6 podmiotów, których pracownicy brali lub wezmą udział w projektach 

ouplacementowych są 3 małe (10-49 pracowników) z branż nie uznanych za zagrożone 

zwolnieniami na etapie projektowania badania, 2 średnie (50-249 pracowników), z czego 

1 działa w opiece zdrowotnej oraz 1 duża reprezentująca sekcję H: Transport lądowy oraz 

transport rurociągowy. Każda z nich przechodzi lub przechodziła procesy restrukturyzacyjne 

(inne podmioty nie były zresztą uwzględniane w próbie). 
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Sekcja S. Pozostała działalnośd usługowa

Sekcja M. Działalnośd profesjonalna, 
naukowa i techniczna

Sekcja K. Działalnośd finansowa i 
ubezpieczeniowa

Sekcja J Informacja i komunikacja

Sekcja H. Transport i gospodarka 
magazynowa

Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny

Sekcja F. Budownictwo

Sekcja E: Dostawa wody, 
gospodarowanie ściekami i odpadami

Sekcja D: Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną

Sekcja C: Przetwórstwo przemysłowe

W jakiej branży działała firma, w której pracował(a) Pan(i) przed rozpoczęciem 
uczestnictwa w projekcie? 
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Tabela 5. Wiedza pracodawców na temat uczestnictwa ich pracowników w projektach związanych 
z outplacementem 

Czy Pana pracownicy 
uczestniczyli/będą uczestniczyć 
w projekcie realizowanym przez 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 
,,wsparcie dla pracodawców 
i pracowników pomorskich firm 
przechodzących procesy 
adaptacyjne i modernizacyjne 

N % 

Czy Pana pracownicy 
uczestniczyli/będą 
uczestniczyć w innych 
projektach wspierających 
zwalnianych/zagrożonych 
zwolnieniem pracowników 
(nie chodzi tu o programy 
outplacementowe 
podejmowane przez firmę) 

N % 

Tak, pracownicy uczestniczyli 
w projekcie 

1 0,5% 
Tak, pracownicy uczestniczyli 
w projekcie 

2 1,0% 

Tak, pracownicy będą uczestniczyć 
w projekcie 

1 0,5% 
Tak, pracownicy będą 
uczestniczyć w projekcie 

2 1,0% 

Nie, pracownicy nie uczestniczyli i nie 
będą uczestniczyć w projekcie 160 80,0% 

Nie, pracownicy nie uczestniczyli 
i nie będą uczestniczyć w 
projekcie 

168 84,0% 

Nie wiem 38 19,0% Nie wiem 28 14,0% 

Źródło: Badanie CATI pracodawców projektów, n = 200.  

Co ważne, tylko jeden spośród trzech respondentów wskazujących odpowiedź „Tak, pracownicy 

uczestniczyli w projekcie” potrafił wymienić tytuł projektu (50 plus) oraz instytucję  

go realizującą (Caritas). Ta statystyka współgra z wysokim odsetkiem odpowiedzi „Nie wiem”  

na pytania o udział pracowników w projektach outplacementowych. Świadczy to: (1) małym 

znaczeniu tego rodzaju projektów dla pracodawców i (2) o niskiej ich wiedzy na ten temat,  

co zostało jeszcze wykazane w  podrozdziale 3.3 niniejszego raportu. 

Uzupełnieniem tych danych są informacje uzyskane w badaniu jakościowym uczestników. 

Obejmuje ono 12 przypadków, dobranych tak, by każdy respondent reprezentował inny projekt; 

ponadto w połowie były to osoby wchodzące do projektu jako bezrobotne, a w połowie – jako 

zatrudnione, a więc była to grupa mocno zróżnicowana. Otóż w żadnym przypadku uczestnik 

projektu nie wspominał o innych niż redukcja zatrudnienia procesach, które stałyby się 

przyczyną jego zwolnienia bądź zagrożenia zwolnieniem. Generalnie sytuację tę wiązały 

z ogólnym kryzysem gospodarczym lub – w przypadku pracowników stoczni i firm 

kooperujących – z kryzysem w branży. 

 

3.1.4. Skuteczność stosowanych form wsparcia i ich wpływ na losy uczestników 

Pytania badawcze: 

Które ze stosowanych form wsparcia były najbardziej efektywne i skuteczne 
w kontekście celu, jakim jest adaptacja uczestnika na rynku pracy? Od czego 
jest to zależne? 

Czy po zakończeniu udziału w projekcie outplacementowym indywidualna 

sytuacja zawodowa uczestników projektu uległa zmianie? Czy bez interwencji 
w postaci działań outplacementowych sytuacja uczestnika na rynku pracy 
byłaby podobna? Na ile pozytywna zmiana lub utrzymanie (pozostanie 
w dotychczasowym zakładzie pracy) statusu na rynku pracy uczestników 
projektów było wynikiem działań outplacementowych? 

Jeśli po zakończeniu udziału w projekcie outplacementowym indywidualna 
sytuacja zawodowa uczestników uległa zmianie, to na czym ta zmiana 
polegała? Na ile była to zmiana na gorsze lub na lepsze? 
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Jaki jest zakres i przedmiot działalności gospodarczych powstających 
w wyniku realizacji projektów związanych z outplacementem? Czy i jaki jest 
związek zakresu i przedmiotu powstałej działalności gospodarczej 
z uzyskanymi w czasie projektu, a także posiadanymi przed przystąpieniem do 
projektu kwalifikacjami i rodzajem uprzednio wykonywanej pracy przez 
uczestników projektu? 

Jaka jest trwałość działalności gospodarczych założonych w ramach projektów 
związanych z outplacementem zrealizowanych w województwie pomorskim? 
Jaki odsetek osób, które otrzymały w ramach tych projektów środki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej prowadzi ją po 12 miesiącach od dnia 
zarejestrowania działalności gospodarczej przy uwzględnieniu otrzymania, 
bądź nie otrzymania przez nie wsparcia pomostowego? Jak oceniają oni 
trwałość prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?? 

Jaka jest trwałość miejsc pracy, które uczestnicy projektów uzyskali w trakcie 
lub w związku z udziałem w projekcie? Jaki odsetek uczestników nadal pracuje 
w 12 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

W przypadku uczestników projektów, którzy po zakończeniu udziału 
w projekcie kontynuują lub podjęli zatrudnienie, jak oceniają oni trwałość 

swojego miejsca pracy w przyszłości? 

Punktem wyjścia do odpowiedzi na pytanie o skuteczność poszczególnych form wsparcia 

i efektów jakie przyniosły projekty outplacementowe musi być określenie pozycji zawodowej 

uczestników przed rozpoczęciem udziału w projektach. Zgodnie z wynikami badania CATI 

uczestników, ponad 67% respondentów w momencie rozpoczynania uczestnictwa w projekcie 

było zatrudnionych. Największa grupa (ponad 46% całej próby) pracowała w stoczniach lub 

przedsiębiorstwach powiązanych z przemysłem stoczniowym. 30% stanowili bezrobotni (na ogół 

zarejestrowani w PUP). Pozostałe grupy aktywnych zawodowo stanowiły margines próby. 

Porównując powyższe wyniki z odpowiedziami respondentów na pytanie o ich sytuację 

zawodową po pół roku od zakończenia udziału w projektach, należy wysunąć wniosek, że objęte 

ewaluacją projekty okazały się skuteczne i przyczyniły się do osiągnięcia celów programu. 

Jedynie niecałe 9% ogółu respondentów było w tym okresie bezrobotnymi i były to przeważnie 

(38 na 44 przypadki) osoby, które pozostawały bez pracy już w momencie rozpoczynania 

projektu; oznacza to, że tylko 6 osób spośród tych, które przystępowały do projektu jako 

zatrudnione, w pół roku po zakończeniu udziału w projekcie było bezrobotnymi (1% próby)8. 

Tak więc znacząca większość uczestników przystępujących do projektów jako bezrobotni 

znalazła zatrudnienie (47%) lub założyła własną działalność gospodarczą (28%), a więc 

poprawiła swoją sytuację zawodową, a tylko 25% z tej grupy wciąż było bezrobotne pół roku  

po zakończeniu udziału w projektach. Własną działalność gospodarczą założyło również 9% 

uczestników, którzy przed rozpoczęciem udziału w projektach byli zatrudnieni. Dane  

te świadczą, że Poddziałanie 8.1.2 przyczyniło się do pobudzenia przedsiębiorczości wśród 

uczestników projektów. 

W próbie uczestników znalazła się niewielka – licząca 8 osób – grupa badanych, którzy 

zadeklarowali, że w momencie rozpoczynania udziału w projektach prowadzili własną 

działalność gospodarczą. Na poniższym wykresie do tych osób doliczono również jedną, która 

stwierdziła, że przed projektem prowadziła działalność rolniczą. Spośród tych osób, 4 

prowadziły działalność związaną z przemysłem stoczniowym a jedna związaną z rybołówstwem.  

                                                
8 Nie można jednak wykluczyć, że osoby, które mimo udziału w projekcie po utracie pracy były bezrobotne częściej 
odmawiały udziału w badaniu 
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Na podstawie badania CATI nie można wskazać jaka była skala tych działalności, ani na jakich 

zasadach była wprowadzona, jednak z wykresu 6 widać, że część z tych osób podjęła pół roku 

po zakończeniu udziału w projektach pracę w innych przedsiębiorstwach. 

 

Wykres 6. Sytuacja zawodowa uczestników pół roku po zakończeniu udziału w projektach na tle ich 
sytuacji przed rozpoczęciem udziału w projektach 

Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500 
Do prowadzących własną działalność gospodarczą wliczono również osoby, które prowadzą/prowadziły działalność 
rolniczą 

 

Jak wskazują dane na poniższym wykresie, większość (ponad 4/5) założonych przez 

uczestników działalności gospodarczych dofinansowana była w ramach projektów 

outplacementowych, w których brali udział.  
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Wykres 7. Sytuacja zawodowa uczestników pół roku po zakończeniu udziału w projektach 

Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500 

 

Jak widać na powyższym wykresie, 15,4% uczestników projektów zadeklarowało, że pół roku 

po zakończeniu udziału w projektach prowadzili działalność gospodarczą9. Zapytani o swoją 

obecną sytuacje zawodową respondenci podali taką odpowiedź w 15% przypadków. Osoby, 

które pół roku po zakończeniu udziału w projekcie podjęły nową pracę (w dotychczasowym 

                                                
9 Należy zastrzec, że badane projekty realizowane były w różnych okresach, a więc użyte kategorie „pół roku po” 
i „obecnie” mogą oznaczać niemal ten sam moment; niewielka liczebność próby nie pozwala jednak na jej dalsze 
grupowanie w zależności od tych okresów 

0,2%

0,6%
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7,6%

9,4%

12,2%

12,4%

41,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Nadal prowadził(a) Pan(i) działalnośd rolniczą

Nadal prowadził(a) Pan(i) działalnośd gospodarczą

Stracił(a) Pan(i) pracę i został/a bezrobotnym

Podjął/ęła Pan(i) nową pracę w nowym zawodzie

Założył(a) Pan(i) działalnośd gospodarczą 
niedofinansowaną w ramach projektu 

Podjął/ęła Pan(i) pracę na innym stanowisku u 
dotychczasowego pracodawcy

Podjął/ęła Pan(i) nową pracę w nowym zawodzie 
niezwiązanym z tematyką szkolenia zawodowego, w 

którym Pan(i) uczestniczył(a)

Nadal był(a) Pan(i) osobą bezrobotną

Podjął/ęła Pan(i) nową pracę w nowym zawodzie 
związanym z tematyką szkolenia zawodowego, w 

którym Pan(i) uczestniczył(a)

Założył(a) Pan(i) działalnośd gospodarczą 
dofinansowaną w ramach projektu

Podjął/ęła Pan(i) nową pracę w dotychczasowym 
zawodzie

Nadal był(a) Pan(i) zatrudniona u tego samego 
pracodawcy co przed projektem

Proszę sobie przypomnied moment, gdy zakooczył(a) Pan(i) udział w projekcie. Czy w 
ciągu pół roku od tego czasu:
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bądź nowym zawodzie) stanowią 14% próby. Trwałość miejsc pracy uzyskanych przez tych 

respondentów uznać należy za dość dużą – ponad połowa (56%) osób tej kategorii pracowała 

w pierwszej pracy podjętej po zakończeniu udziału w projekcie przez rok lub dłużej. Tylko 15% 

z nich przepracowało w pierwszej pracy krócej niż 6 miesięcy. Spośród tendencji negatywnych 

odnotować należy niewielki wzrost liczby osób bez pracy wśród uczestników wraz z upływem 

czasu – niecałe 9% z nich deklarowało, że byli bezrobotni pół roku po zakończeniu udziału 

w projektach, zaś w momencie realizacji sondażu pracy nie miało ponad 10% badanych. 

Z badania CATI uczestników wynika, że od momentu udziału w projektach do chwili realizacji 

badania niecałe 20% spośród nich przynajmniej raz zmieniło pracę. Nie wliczają się do tej 

kategorii osoby, które były bezrobotne w czasie przystępowania do projektów, podjęły pracę  

po zakończeniu udziału w nich i wciąż były tam zatrudnione w momencie realizacji sondażu.  

W tych 20% nie zawierają się również osoby, które brały udział w projektach jako zatrudnione, 

po czym zmieniły pracę jeden raz. Łącząc ze sobą wszystkie te kategorie otrzymujemy obraz 

uczestników projektów jako osób dość mobilnych zawodowo. Może to świadczyć zarówno  

o nietrwałości zajmowanych przez nich stanowisk, ale również o ruchliwości i braku 

przywiązania do miejsc pracy wśród samych respondentów. Na podstawie badania ilościowego 

nie da się jednoznacznie stwierdzić, które z tych wyjaśnień jest ważniejsze. Można o tym 

wnioskować jedynie z pytania o chęć dalszej pracy u aktualnego pracodawcy. Ponad 71% 

respondentów, którzy w chwili realizacji sondażu byli zatrudnieni, chciałaby pozostać u tych 

samych pracodawców przynajmniej przez okres kolejnego roku. Jedynie 16% chciałoby zmienić 

pracę. Wnioskować z tego można, że badani uczestnicy częściej zmieniają pracę z konieczności, 

niż z własnej woli. A to z kolei oznacza, że częste zmiany stanowisk wynikają przede wszystkim 

z niskiej trwałości miejsc pracy. 

Spośród osób, które od zakończenia udziału w projekcie zmieniły pracę co najmniej raz, 

większość (55%) deklaruje, że ich najdłuższa praca trwała 12 miesięcy lub krócej. Jednak, tylko 

15% utrzymywało się na swoim najtrwalszym stanowisku krócej niż pół roku. 

Ponad 68% badanych, których sytuacja zawodowa zmieniła w okresie pół roku od uzyskania 

wsparcia z Poddziałania 8.1.2, przypisuje tę zmianę – przynajmniej po części – uczestnictwu 

w projektach ouplacementowych. Szczególnie wyraźnie wpływ ten dostrzegają respondenci, 

którzy otrzymali środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe 

– odpowiednio 69% i 60% z nich jest zdania, że udział w projekcie zdecydowanie miał wpływ 

na zmianę ich sytuacji zawodowej. Jednak również wśród uczestników, którzy korzystali 

z innych form wsparcia, odsetek odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „raczej tak” przekracza 

60%. Na wykresie uwzględniono tylko te kategorie wsparcia, których uczestnicy liczyli w próbie 

więcej niż 10 osób. 
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Wykres 8. Formy wsparcia i ich subiektywny wpływ na poprawę sytuacji uczestników 

 

Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500 

 

Respondentom, którzy pół roku po zakończeniu udziału w projekcie pracowali wciąż na tym 

samym stanowisku zadano pytanie, czy utrzymali miejsca pracy dzięki uczestnictwu w projekcie. 

Dokładnie 50% z nich wskazało, że był to czynnik, dzięki któremu uniknęli zwolnienia 

(zdecydowanie lub raczej tak). 

97% osób, które w momencie realizacji badania pracowały wciąż na tym samym stanowisku  

co przed udziałem w projektach to osoby, które korzystały ze szkoleń i kursów zawodowych 

(twardych), natomiast od 19% do 23% korzystało ze szkoleń miękkich, doradztwa zawodowego 

i poradnictwa psychologicznego. Tylko pojedyncze osoby otrzymały aktywizujące wsparcie 

finansowe z projektów. Formy wsparcia z jakich korzystali badani, którzy utrzymali swoje 

stanowiska były więc nieco inne niż te, w jakich partycypowali uczestnicy projektów, którzy 

zmienili swoją sytuację zawodową. Wśród tych drugich mniejszy był odsetek korzystających  

ze szkoleń zawodowych (84%) natomiast większy procent spośród nich skorzystał z innych form 

wsparcia, a zwłaszcza środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22%) i wsparcia 

pomostowego (14%). 

Po zsumowaniu respondentów, którzy pół roku po zakończeniu udziału w projektach (1) zmienili 

swoją sytuację finansową na korzystną lub (2) utrzymali dotychczasowe stanowisko i uważają, 

że działo się tak ze względu na wsparcie jakie otrzymali z Poddziałania 8.1.2 okazuje się,  

że stanowią oni 57% próby. Ekstrapolując te wyniki na całość populacji badanej, można 

wysunąć wniosek, że dla większości uczestników projektów wsparcie okazało się 

skuteczne. 
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Potwierdzają to również ich odpowiedzi na kolejne pytania. 58% badanych uczestników 

stwierdza, że po zakończeniu udziału w projektach ich sytuacja zawodowa się polepszyła, 

podczas gdy niecałe 5% uważa ją za gorszą. Pozytywną opinię wysuwają zwłaszcza 

respondenci, którzy otrzymali wsparcie finansowe: na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

(81% wskazań na odpowiedzi „zdecydowanie się polepszyła” i „raczej się polepszyła”)  

lub wsparcie pomostowe (85% wskazań). 

 

Wykres 9. Sytuacja zawodowa uczestników po zakończeniu udziału w projektach a formy wsparcia 

Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500 
 

Dodatkowo, respondentów, którzy zadeklarowali, że po zakończeniu udziału w projektach ich 

sytuacja zawodowa się poprawiła pytano, czy miały na to wpływ poszczególne rezultaty jakie 

uzyskali w ramach projektów. W każdym przypadku odpowiedzi pozytywne dominowały nad 

negatywnymi: 

 uprawnienia do wykonywania zawodu – 79% odpowiedzi „Tak”, 

 wiedza wyniesiona ze szkoleń zawodowych – 77% odpowiedzi pozytywnych, 

 wiedza uzyskana w trakcie poradnictwa psychologicznego – 67%, 

 wiedza wyniesiona ze szkoleń innych niż szkolenia zawodowe – 64%, 
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 wiedza uzyskana w trakcie doradztwa zawodowego – 63%,  

 dyplom/certyfikat – 57% odpowiedzi wskazujących, że miały one wpływ na poprawę 

sytuacji zawodowej. 

Co więcej, 33% spośród respondentów, którzy zadeklarowali, że po zakończeniu udziału 

w projekcie ich sytuacja zawodowa nie uległa poprawie, wysoko ocenia szanse na jej poprawę 

w przyszłości. 64% spośród nich uważa, że przyczynią się do tego korzyści uzyskane w trakcie 

udziału w projektach – zdobyta wiedza i kwalifikacje. Ogółem więc liczba badanych 

uczestników, których sytuacja zawodowa już uległa poprawie i takich, którzy 

spodziewają się poprawy wynosi 359, co stanowi niemal 72% próby. 

Natomiast zdecydowanie mniej pozytywnie prezentują się odpowiedzi respondentów na pytanie 

o wpływ jaki uczestnictwo w projektach miało na ich sytuację finansową. Ponad 51% badanych 

uczestników stwierdziło, że projekty nie miały na nią żadnego wpływu, a niecałe 47% 

stwierdziło, że wpływ ten był pozytywny (18% uznało, że był on bardzo pozytywny). Co nie 

zaskakuje, najczęściej był on dostrzegany wśród badanych, którzy otrzymali wsparcie finansowe 

– na rozpoczęcie działalności gospodarczej (88,5%) i pomostowe (90% pozytywnych 

odpowiedzi). Najrzadziej ten pozytywny wpływ projektów dostrzegali uczestnicy objęci 

poradnictwem psychologicznym (tylko nieco ponad 25% uznało, że przyczyniło się ono  

do poprawy ich sytuacji finansowej). 

 

Wykres 10. Ocena uczestników wpływu udziału w projektach na ich sytuację finansową 

Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500.  

 

Do niewątpliwie pozytywnych wyników badania CATI uczestników należą te odnoszące się  

do subiektywnie postrzeganej stabilizacji zawodowej – ponad 82% respondentów, którzy 

w momencie realizacji sondażu mieli pracę (na własny rachunek lub w innym podmiocie) 

uważało ją za stabilną, a więc nie spodziewała się utraty zatrudnienia. 
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Wykres 11. Ocena stabilności aktualnej sytuacji zawodowej przez uczestników projektów 

 

Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500  

Ponieważ większość (3/4) badanych projektodawców deklaruje, że prowadzili badania 

satysfakcji osób/instytucji uczestniczących w projektach (najczęściej były to badania 

ankietowe), oceniając efektywność projektów można się odwołać również do ich opinii. Wszyscy 

objęci badaniem CAWI twierdzą, że realizowane przez nich projekty przyniosły efekty, jakich 

oczekiwali, a 3 instytucje zadeklarowały wręcz, że uzyskano dodatkowe pozytywne efekty. Tymi 

dodatkowymi efektami było przede wszystkim zatrudnienie pracowników przez uczestników 

projektów, co jest też dowodem na sukces założonych przez nich firm. 

Przeprowadzone wywiady z beneficjentami i z przedsiębiorcami wskazują przede wszystkim  

na kompleksowość projektów, akcentując decydującą rolę szkoleń zawodowych, zwłaszcza 

certyfikowanych powszechnie uznawanym dokumentem. Rozmówcy wyrażali przekonanie,  

iż sytuacja zawodowa uczestników analizowanych projektów uległa zmianie, wielu z nich nabyło 

bowiem kwalifikacje i umiejętności, które pozwoliły im m.in. na zatrudnienie poza granicami 

naszego kraju, ale także u przedsiębiorców z regionu. W przypadku przedsiębiorców część 

z tych pracowników, która wzięła udział w projekcie, otrzymała awanse, a co za tym idzie 

również podwyżki. Z kolei w przypadku osób zwolnionych, wielu spośród uczestników projektów 

znalazło pracę i ma ją do dzisiaj, a ci, którzy podjęli działalność gospodarczą prowadzą ją nadal 

i stworzyli nawet dodatkowe miejsca pracy. 

Działalności gospodarcze założone w ramach projektów 

Jak już wcześniej wspomniano, w momencie realizacji badania 15% respondentów prowadziło 

działalność gospodarczą, podczas gdy w pół roku po zakończeniu udziału w projekcie było  

to 15.4%. Nie odnotowano zatem wśród uczestników znaczącego odwrotu  

od przedsiębiorczości, co należy uznać za sukces Poddziałania 8.1.2. Co więcej, ponad 1/3 

(34%) spośród uczestników deklarujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej 

twierdzi, że działalność ta obecnie nie jest dofinansowywana w ramach projektów, wobec 18% 

pół roku po zakończeniu udziału w projektach. Z danych tych można wnioskować,  

że zainspirowane przez Poddziałanie 8.1.2 przedsiębiorstwa usamodzielniają się, co należy 

uznać za niezwykle pozytywny efekt projektów outplacementowych. 

Pojawia się jednak pytanie o trwałość tych inicjatyw. Sprawdzano ją za pomocą kilku pytań 

kwestionariuszowych. Pierwsze z nich dotyczyło tego, jak długo uczestnicy prowadzący obecnie 

własną działalność gospodarczą prowadzą swoje przedsiębiorstwa. Ponad 70% spośród nich 

wskazuje na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Niemal wszyscy z nich – za wyjątkiem 

2 respondentów - planują prowadzić swoją działalność jeszcze przez co najmniej 12 miesięcy, 

co sprawdzono w kolejnym pytaniu. W próbie uczestników projektów wystąpiła również 
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niewielka – licząca 2% – kategoria badanych, którzy nie prowadzili własnej działalności 

gospodarczej w momencie realizacji badania, lecz prowadzili ją pół roku po zakończeniu udziału 

w projekcie. Niemal cała ta grupa kontynuowała prowadzenie własnej firmy przez okres 12 

miesięcy lub dłuższy. Ogółem, co najmniej 73% badanych, którzy mieli własną działalność 

gospodarczą w momencie realizacji badania lub wcześniej, prowadziło ją przez okres dłuższy niż 

12 miesięcy. 

 

Wykres 12. Trwałość prowadzonych przez uczestników projektów działalności gospodarczych 

 

Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500.  

 

Te opinie potwierdzają też respondenci badania jakościowego. Z otrzymanych informacji 

wynika, że wszyscy, którzy skorzystali z projektu „Mój biznes” nadal prowadzą założone w jego 

ramach firmy, a nawet tworzą dodatkowe miejsca pracy. Wg informacji udzielonej przez 

realizatorów projektu w założonych firmach zatrudnionych zostało 5 osób. 

Ponad ¾ prowadzonych przez uczestników projektów przedsiębiorstw działa w sektorze usług, 

tylko 6 z nich (a więc mniej niż co dziesiąte) prowadzi działalność produkcyjną. Jeśli chodzi 

o zakres terytorialny, to najliczniejsze (4 na 10) są działalności prowadzone na skalę lokalną, 

jednak drugie w kolejności mają zasięg krajowy (co czwarty z prowadzących własną działalność 

uczestników projektów działa na taką skalę). Tylko 4 osoby prowadzą działalność na skalę 

międzynarodową. 

Odsetek osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest bardzo różny wśród 

respondentów zamieszkałych w poszczególnych powiatach. Nieco ponad połowa badanych 

prowadzących własne przedsiębiorstwa mieszka w Trójmieście, z drugiej strony w próbie nie 

znalazł się ani jeden badany prowadzący własną działalność gospodarczą z terenu powiatów: 

chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, lęborskiego, sztumskiego. Takie wyniki mogą być 

związane z faktem, że z wymienionych powiatów pochodzi niewielka grupa respondentów, 

a większość badanych uczestników projektów pochodzi właśnie z Gdyni, Gdańska lub Sopotu. 

Największy odsetek osób prowadzących własną działalność gospodarczą wśród uczestników 

projektów odnotowano jednak w mieście Słupsk oraz powiatach nowodworskim, bytowskim 

i słupskim. 
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Wykres 13. Odsetek uczestników prowadzących działalność gospodarczą w momencie badania 
w podziale na powiaty 
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Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500 

 

Jak można wnioskować z deklaracji uczestników projektów, którzy obecnie prowadzą własną 

działalność gospodarczą – dofinansowaną z Poddziałania 8.1.2 PO KL lub nie – struktura 

podejmowanych przez nie działalności jest bardzo zróżnicowana ze względu na sekcję PKD. 

Największy odsetek nowootwartych przedsiębiorstw lokuje się w sekcji C: przetwórstwo 

przemysłowe (15%) oraz w sekcji S: pozostała działalność usługowa (22%). 

Badanym prowadzącym własną działalność gospodarczą zadano również pytania, które 

w bezpośredni sposób sprawdzić miały, czy podjęliby się oni założenia firmy bez udziału 

w projektach z Poddziałania 8.1.2 PO KL. Co drugi z nich odpowiada twierdząco, a więc uważa, 

że podjąłby się prowadzenia własnej działalności nawet bez wsparcia z projektów, natomiast 

40% uważa, że nie zdobyłoby się na to bez udziału w projekcie. 
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Wykres 14. Wpływ projektów outplacementowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ocenie 
uczestników projektów, którzy założyli własną działalność 

 

Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500.  

 

Z drugiej strony, z badania CATI uczestników projektów wynika, że w prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej pomagać mogły szkolenia oferowane w ramach Poddziałania 8.1.2 PO 

KL. Działalność gospodarcza prowadzona przez uczestników szkoleń zawodowych jest w 2/3 

przypadków powiązana z tym, czego nauczyli się oni w trakcie szkoleń. Natomiast 4 na 5 

uczestników szkoleń niezawodowych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą jest 

zdania, że umiejętności uzyskane w trakcie tych szkoleń przydały im się bądź przydadzą przy 

prowadzeniu firmy. 

Studium przypadku, dotyczące projektu „Mój biznes” pokazuje, iż zakładanie działalności 

gospodarczej w zakresie związanym z dotychczasową działalnością zawodową nie jest regułą. 

Są to pomysły często zupełnie różne od dotychczasowej aktywności danej osoby. Czasami 

osoby bazują na sieci kontaktów, które wypracowały w czasie życia zawodowego i w ten sposób 

próbują zdobywać nowych klientów, bądź łączyć siły z dawnymi współpracownikami, ale nie ma 

to związku z wcześniej wykonywanym zawodem. Niemniej jednak tego rodzaju sytuacje 

są raczej rzadkie. Jak podkreślała jedna z członkiń zespołu merytorycznego projektu „Mój 

biznes” wsparcie zdecydowanie należy oferować osobom zwalnianym, które nawiązuje do ich 

dotychczasowych doświadczeń zawodowych, wykształcenia, a także wykonywanego zawodu. 

W przytoczonym projekcie dotację uzyskało 41 osób, z czego 36 nadal prowadzi działalność. Wg 

danych projektodawcy, założone w projekcie firmy działają w wielu obszarach, takich jak: 

instalatorstwo elektryczne (5 firm), posadzkarstwo i tapetowanie (4 firmy), roboty budowlane 

(4), sprzedaż detaliczna (4) i sprzedaż internetowa (2), badania i analizy techniczne (3), usługi 

gastronomiczne (2) i wiele innych pojedynczych przypadków. 

 

3.1.5. Podsumowanie 

Przedstawione wyniki pokazują, że projekty typu outplacementowego rzadko mają charakter 

kompleksowy, głównie skupiając się na szkoleniach, wybranych przez projektodawców. Dodać 

jednak należy, że ten wybór był zgodny z potrzebami rynku pracy, na co wskazuje relatywnie 

wysoki poziom zadowolenia uczestników i wysoki poziom skuteczności projektów. Stosowane 

niemal we wszystkich projektach wsparcie w formie doradztwa zawodowego czy wsparcia 

psychologicznego niekiedy stanowiło jedynie sposób na spełnienie wymogu kompleksowości, 
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a nie faktyczne wsparcie doradcze. Świadczy o tym z jednej strony bardzo krótki czas 

i „mechaniczne” podejście (obligatoryjne świadczenie doradztwa przez określoną liczbę godzin 

dla każdego uczestnika), z drugiej zaś jego pozorny charakter, skoro we wnioskach określano 

listę oferowanych szkoleń. W efekcie rolą doradztwa było częściej potwierdzenie trafności 

wyboru dokonanego przez uczestnika z przedstawionej listy niż udzielenie porady w zakresie 

wyboru przydatnego szkolenia. Ponadto zebrane opinie wskazują, że projektodawcom nie udaje 

się wypromować tego wsparcia jako przydatnego w sytuacji konieczności odnalezienia się  

na rynku pracy. 

Prowadzi to do kolejnego wniosku: że uczestnikami projektów nie były osoby najbardziej 

potrzebujące wsparcia, zagubione w sytuacji zagrożenia utratą pracy, nie umiejące sobie 

z tą sytuacją poradzić i nie mające do kogo się zwrócić. Potwierdza to fakt utrzymania 

zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy przez blisko 50% badanych oraz założenie firm 

przez 15%, którzy – jak pokazuje badanie – od początku byli świadomi swojej decyzji 

i poszukiwali jedynie możliwości uzyskania dotacji. 

Mimo tych zastrzeżeń za cenny efekt wdrażania badanych projektów należy uznać ich wpływ  

na sytuację zatrudnieniową uczestników, w tym na dotychczasową trwałość tego efektu, a także 

na poczucie zadowolenia z obecnej sytuacji. 
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3.2. Analiza i ocena jakości oraz efektywności (relacja nakład/rezultat) oferowanego 

wsparcia, a także identyfikacja czynników decydujących o jego skuteczności, w tym 
czynników ułatwiających i utrudniających wdrażanie projektów związanych 

z outplacementem 

 

3.2.1. Jakość projektów 

Pytania badawcze: 

Czy cele projektów formułowano w oparciu o rzetelnie przeprowadzoną 
analizę, której elementem była diagnoza potrzeb potencjalnych uczestników? 

Czy podejmowane w projekcie działania wynikały z postawionych celów 
projektu?  

W jaki sposób diagnozowano potrzeby uczestników wsparcia? 

Czy w wyniku diagnozy potrzeb zaproponowano uczestnikom odpowiednie 
formy wsparcia? 

W jakim stopniu działania zaplanowane w projektach były kompleksowe 
w odniesieniu do uczestników (odpowiadały na pełne spektrum 
zdiagnozowanych / występujących problemów? 

Jakie było natężenie (np.: liczba godzin w przypadku szkoleń, poradnictwa, 
doradztwa) poszczególnych form wsparcia w odniesieniu do uczestników? Czy 
było ono wystarczające by osiągnąć zaplanowane rezultaty? 

Projektodawcy, z którymi przeprowadzono wywiady twierdzili, iż diagnoza zawarta 

we wnioskach była rzetelna i odpowiadała na potrzeby potencjalnych uczestników projektów. 

Niemniej jednak, gdy się to zestawi z informacjami otrzymanymi w badaniu jakościowym 

od przedsiębiorców, to niestety nie można się z tym zgodzić. Ci ostatni mówili bowiem często 

o tym, że nie przypominają sobie, by projektodawcy kontaktowali się z nimi jeszcze na etapie 

przygotowywania projektu. Biorąc pod uwagę oba źródła informacji (tj. wywiady 

z beneficjentami i z przedsiębiorcami, można przedstawić następującą sekwencję zdarzeń. 

Projektodawcy opracowywali diagnozę w ramach projektu w oparciu o dostępne, w tym 

o rekomendowane przez IP raporty i analizy. Nie prowadzili własnych badań w tym zakresie. 

Dopiero w procesie rekrutacji spotykali się w przedsiębiorstwach i przedkładali ofertę wskazaną 

we wniosku o dofinansowanie. Stąd np. przedstawiciel w jednym z przedsiębiorstw powiedział, 

że projektodawca zaplanował wyłącznie standardowe kursy spawalnicze, zupełnie pomijając 

takie, które związane są z nowymi technologiami w branży stoczniowej. Innym razem 

okazywało się natomiast, iż nie jest możliwe zrekrutowanie zakładanej liczby uczestników 

danego szkolenia i dlatego opracowywano zmiany do wniosku, polegające głównie 

na zastępowaniu szkoleń niepopularnych tymi pożądanymi. Jak zaznaczano, wprowadzanie 

takich zmian nie było trudne z uwagi na dużą elastyczność IP. 

Powyższe może wskazywać z jednej strony na nieduże dopasowanie szkoleń do potrzeb, 

z drugiej zaś na zupełnie nieracjonalne, jak się wydaje podejście do realizacji projektów typu 

outplacement. Zgodnie z ideą mają to być projekty oferujące pomoc zindywidualizowaną 

i kompleksową. Jeśli tak, to nie wydaje się możliwe, by na etapie opracowywania projektu 

i wniosku o dofinansowanie projektu możliwe było wskazywanie konkretnych tytułów szkoleń 

i konkretnych liczebności osób, którym dane szkolenie zostanie zaproponowane. Jak zauważył 

jeden z rozmówców, można oczywiście wskazać obszary szkoleń zawodowych i ogólnych, 

nie powinno się jednak oczekiwać przytaczania konkretnych nazw kursów. 
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Analiza wniosków o dofinansowanie potwierdza opinie przedsiębiorców. Na 13 badanych 

projektów tylko w pięciu w punkcie 3.1 wniosku o dofinansowanie stwierdzono występowanie 

treści wskazujących na przynajmniej podstawową wiedzę projektodawcy o sytuacji w zakresie 

potrzeby realizacji projektu typu outplacementowego, rzadziej – na przeprowadzenie własnego 

rozeznania takiej potrzeby. Nawet jednak w tych przypadkach, są to mało przekonujące zapisy. 

W kilku przypadkach pojawia się nieuchronne wrażenie, że projekt był przygotowany 

do złożenia w ramach Poddziałania 8.1.1 (argumentacja odnosiła się wyłącznie do tego, 

że warto podnosić kwalifikacje). Pozostałe osiem projektów trudno uznać za zawierające 

uzasadnienie, bowiem ogranicza się ono do stwierdzeń, które syntetycznie przedstawić można 

tak: skoro firmy zwalniają, to trzeba zrealizować mój projekt, polegający na szkoleniach. 

W takiej sytuacji jest oczywiste, że cele nie wynikały z przeprowadzonej analizy potrzeb i były 

one raczej dostosowane do zaplanowanego wsparcia niż do zidentyfikowanego problemu. 

Szczególnym przykładem może tu być projekt należący do grupy nielicznych, zawierających 

elementy dobrej diagnozy problemu. Projektodawca podaje szereg danych o gospodarce 

regionu w czasach kryzysu, o problemach związanych z likwidacją stoczni i ich skutkach 

dla regionu po czym jako cel swojego projektu definiuje wspieranie postaw przedsiębiorczych, 

podczas gdy w żadnym miejscu nie wspomniał, jaki jest stan w obszarze skłonności 

do przedsiębiorczości, a ponadto projektodawca faktycznie planuje nie tyle „wspieranie postaw”, 

ile przyznawanie dotacji tym osobom, które są tym od początku zainteresowane. 

Konsekwentnie planowane do realizacji działania nie wynikają z celów. Z dużym 

prawdopodobieństwem przyjąć można, że to raczej cele wynikają z działań: projektodawca 

bierze pod uwagę to, co w świetle SzOP i dokumentacji konkursowej może robić oraz co czuje 

się na siłach robić i następnie do tych wybranych działań „dopisuje” pasujące cele oraz 

diagnozę. Faktem jest, że podejście do realizacji projektów w ramach PO KL, polegające 

na sztywnym trzymaniu się katalogu form określonych w SzOP oraz instrukcji wypełniania 

wniosku o dofinansowanie, nie daje projektodawcom dużego pola do popisu. 

Badania CAWI wśród beneficjentów pokazują, że najczęściej stosowanym sposobem określania 

potrzeb grup docelowych były konsultacje z potencjalnymi odbiorcami wsparcia (5 wskazań na 

8 możliwych), a kolejnymi konsultacje z pracodawcami i doświadczenia z poprzednich projektów 

(po 4 wskazania każdy). Najrzadziej źródłem informacji były Urzędy Pracy – konsultowali 

się z nimi realizatorzy jedynie 2 projektów. Znaczenie wcześniejszych doświadczeń instytucji 

realizujących projekty w przygotowywaniu programu dedykowanemu osobom zagrożonym 

zwolnieniami widać też po sposobie, w jaki określone zostały grupy docelowe badanych 

projektów. W 5 spośród 8 instytucji objętych badaniem CAWI najważniejsze były w tym 

procesie właśnie doświadczenia, a w 3 przypadkach były to specjalnie przeprowadzone badania. 

Faktu prowadzenia konsultacji z pracodawcami i uczestnikami nie udało się potwierdzić 

ani w ramach badania jakościowego przedsiębiorców, ani w ramach badania jakościowego 

uczestników, choć może to oczywiście wynikać z niedużej liczby przeprowadzonych wywiadów. 

Badanie pokazało, że beneficjenci zwracali się do firm już z gotową listą szkoleń (pochodzącą 

z zatwierdzonego wniosku) w momencie rekrutacji uczestników i z takiej listy przedstawiciele 

firmy wybierali te, które wiązały się z potrzebami przedsiębiorstwa. Jak nam powiedziano „Była 

lista [szkoleń], a my ją uzupełniliśmy.”. Bywało też tak, że firma przesyłała zapotrzebowanie 

na konkretne szkolenia do projektodawcy i wówczas ten ostatni starał się na takie sugestie 

reagować, organizując konkretne szkolenie. Warto w tym miejscu zauważyć jednak za jednym 

z rozmówców, iż potrzeby szkoleniowe wskazywane przez pracodawców ograniczają się do tych, 
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które są potrzebne do zaspokojenia z punktu widzenia firmy. Przedsiębiorcy nie myślą o tym, 

by wskazać takie potrzeby, które mogłyby być pomocne w razie utraty zatrudnienia. Również 

osoby, z którymi przeprowadzono wywiady indywidualne, otrzymywały do wyboru konkretne 

propozycje szkoleń, bądź same zgłaszały się do projektu, który oferował interesujące ich 

szkolenie; nie miały wcześniej żadnych kontaktów z projektodawcą. Mówił o tym też jeden 

z doradców: 

„Generalnie nie było takiej typowej diagnozy, bo osoba przychodziła i mówiła, że chce taki kurs. 

I tu rozmowa była, patrząc z mojej strony, odwrotna, czyli badanie, czy wybrany przez niego 

kurs jest dla niego odpowiedni.” 

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy potrzeby pracodawców i uczestników projektów były 

zaspokajane. Jest tak dlatego, że z jednej strony sam PO KL wskazuje listę form wsparcia, 

możliwych do zastosowania w projekcie typu outplacementowego, z drugiej zaś, że planowane 

one były przez projektodawców przede wszystkim zgodnie z wymogami dokumentacji 

konkursowej i ogólnej diagnozy potrzeb pracowników firm w regionie, bez uwzględniania 

konkretnych oczekiwań uczestników projektów. Stąd zdarzały się później problemy z rekrutacją 

na określone szkolenia, zwłaszcza te niezwiązane z dotychczasowym doświadczeniem 

zawodowym bądź dające ograniczone możliwości wykonywania danego zawodu na otwartym 

rynku pracy; podano przykład kursu na operatora wózków widłowych, który był organizowany 

w projekcie, ale którego ukończenie i nabycie certyfikatu wiązało się z wykonywaniem pracy 

wyłącznie na rzecz pracodawcy, który był likwidowany, jak powiedziano: „(…) ci którzy piszą 

projekt nie do końca znają specyfikę danej branży i się okazuje, że na przykład kurs operatorów 

wózków widłowych, który był robiony w porcie Gdynia, okazał się, że kończył się certyfikatem 

uprawniającym tylko i wyłącznie do poruszania się wózkami na terenie Portu Gdynia.”). Trzeba 

więc było wprowadzać zmiany do wniosków o dofinansowanie projektu, co skutkowało 

opóźnianiem procesu rekrutacji uczestników. 

Niemniej jednak ci pracodawcy, z którymi w trakcie badania rozmawiano, mówili o tym, iż ich 

pracownicy wzięli udział wyłącznie w tych szkoleniach, na które zapotrzebowanie zgłoszono. 

W związku z tym w ich ocenie zaproponowane formy wsparcia były wystarczające i adekwatne 

do potrzeb. Trzeba jednak pamiętać o tym, co napisano już wcześniej, że projektodawcy 

rekrutując uczestników przedstawiali ofertę w przedsiębiorstwie i wówczas uzgadniano, które 

spośród szkoleń są odpowiednie dla firmy. 

Warto też podkreślić, iż przedstawiciele firm znacznie wyżej cenią sobie doradztwo zawodowe 

i zajęcia/spotkania z psychologiem, które były obowiązkowym elementem projektów 

outplacementowych aniżeli bezpośredni uczestnicy projektów. 

Kompleksowość 

Z uwagi na wymogi dotyczące realizacji projektów outplacementowych obowiązek stosowania 

co najmniej jednej formy wsparcia zasadniczego np. szkolenia, poradnictwo zawodowe 

i pośrednictwo pracy oraz przynajmniej jednej formy wsparcia towarzyszącego tj. poradnictwo 

psychologiczne, dodatek relokacyjny (mobilnościowy), dodatek motywacyjny, czy wsparcie 

dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, musiał być uwzględniony 

w projektach. Niemniej warto podkreślić, iż co do wsparcia zasadniczego to stosowano zarówno 

szkolenia oraz kursy zawodowe, prowadzące do przekwalifikowania i/lub podwyższania 

dotychczasowych kwalifikacji, jak i poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. W przypadku 

wsparcia towarzyszącego bardzo często ograniczano się wyłącznie do poradnictwa 



Ocena skuteczności i efektywności wsparcia w projektach wdrażających programy  
typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w województwie pomorskim 

 
 

 
51 

psychologicznego oraz tych instrumentów, które możliwe były do zastosowania w ramach 

podejmowania przez uczestników własnej działalności gospodarczej. W żadnym projekcie, 

objętym badaniem nie przewidziano dodatków mobilnościowych, a dodatki motywacyjne 

wystąpiły tylko w jednym z nich. 

Jeden z rozmówców stwierdził także, że co prawda oferowane wsparcie było kompleksowe, ale 

jednak mało zindywidualizowane. Jak powiedział „Powinno być jak na studiach wybierasz 

te dziedziny, które cię interesują, mogą być podane w projekcie że jest dziesięć, ale powinno 

być że wybiera się trzy z tych dziesięciu i człowiek się łatwiej za to bierze co go interesuje.”. 

W jego ocenie wskazane w projekcie pakiety wsparcia były mało elastyczne, co skutkowało tym, 

że tylko cześć zawartości takiego pakietu interesowała uczestnika, ale musiał on wziąć udział 

w całym, gdyż innej możliwości nie było. Co ważne chodziło tutaj o powiązania szkoleń i kursów 

zawodowych, a nie wsparcia zasadniczego z towarzyszącym. 

Niemniej jednak zarówno w ocenie przedsiębiorców, jak i projektodawców zaoferowane 

w ramach wdrożonych projektów wsparcie miało charakter kompleksowy. Trudno jednak 

powiedzieć, czy odpowiadało one na pełne spektrum problemów, które jednak diagnozowane 

były na pewnym poziomie ogólności w trakcie przygotowywania wniosków o dofinansowanie 

projektu. 

Natężenie wsparcia 

Średnio, największą liczbę godzin na osobę poświęcano na realizację szkoleń zawodowych – 

w objętych ankietą CAWI projektach średnia liczba godzin szkoleń zawodowych na uczestnika 

wyniosła 40,5. Natomiast najmniejszych nakładów czasu wymagały poradnictwo psychologiczne 

(niecała godzina zajęć na uczestnika) oraz bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć 

działalność gospodarczą (1,5 godziny na uczestnika). Te ostatnie wyniki są dość zaskakujące 

i prowokują do zadania pytania o jakość wsparcia psychologicznego oferowanego badanym 

w sytuacji, gdy poświęcano na nie tak niewiele czasu. 

Na podstawnie subiektywnych opinii uczestników szkoleń zawodowych można stwierdzić, 

że liczba godzin przeznaczonych na te szkolenia była na ogół odpowiednia – było tak w 78% 

przypadków, w niecałych 20 % przypadków respondenci twierdzili, że szkolenia powinny trwać 

dłużej, natomiast odpowiedzi wskazujące na zbyt dużą liczbę godzin pojawiały się sporadycznie 

(2% odpowiedzi). 

 

Wykres 15. Opinie uczestników na temat liczby godzin szkoleń zawodowych 

 
Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500.  

78,3%

19,7%

2,0%

Czy liczba godzin szkolenia zawodowego była odpowiednia, była Pani/a 
zdaniem odpowiednia (pozwalała na zdobycie oczekiwanej 

wiedzy/umiejętności)?

Tak, liczba godzin szkolenia 
była odpowiednia

Nie, na szkolenie powinno byd 
przeznaczone więcej godzin

Nie, na szkolenie powinno byd 
przeznaczone mniej godzin
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W ramach projektów finansowanych z Poddziałania 8.1.2 PO KL realizowano szkolenia 

dotyczące kilkudziesięciu dziedzin i większość z nich reprezentowana jest w próbie przez 

zaledwie kilka osób, co nie daje podstawy do wnioskowania statystycznego. Jednak spośród 

szkoleń, które reprezentowane są w próbie przez przynajmniej 20 uczestników, niezadowolenie 

z liczby godzin najczęściej dotyczyło kursów języków obcych (32% badanych kursantów jest 

zdania, że liczba godzin była zbyt mała) i szkoleń komputerowych (28% niezadowolonych). 

Bardzo podobne były odpowiedzi badanych dotyczące czasu przeznaczonego na szkolenia 

miękkie – 79% odpowiedzi wskazuje, że trwały one tyle godzin ile było potrzeba, 16% że trwały 

zbyt krótko a 5%, że za długo. Największy był odsetek osób niezadowolonych ze zbyt małej 

liczby godzin przeznaczonych na szkolenia z technik negocjacyjnych (21% uczestników uważa, 

że powinny one trwać dłużej). 

 

Wykres 16. Opinie uczestników na temat liczby godzin szkoleń zawodowych 

 
Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500.  

 

Jeśli chodzi o doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne, to zdecydowana większość 

(odpowiednio 88% i 84%) respondentów, którzy korzystali z tych form wsparcia jest 

zadowolona z liczby przeznaczonych na nie godzin. Potwierdzają to także członkowie zespołów 

projektowych, z którymi przeprowadzono wywiady – doradca zawodowy, psycholog, trenerka 

przedsiębiorczości. Choć doradcy zawodowi zwracają też niekiedy uwagę, że czas przeznaczony 

w ramach projektu na wsparcie doradcze i/lub psychologiczne był zdecydowanie za mały: 

„Na pewno nie był odpowiedni, bo to jest proces, proces zmiany, bo to jest zmiana postaw. 

To jest proces długotrwały i takie [działanie jak w projekcie] to ja nazywam <dorywcze>. 

Tak naprawdę, co myśmy poświęcali tego miejsca, czasu było niewiele w projekcie. (…) także 

oni trochę, że tak powiem tylko <liznęli> to, zobaczyli, że można coś innego zrobić. Natomiast, 

czy się zmieniły postawy? Trudno powiedzieć..” 

„Myśmy wcześniej myśleli o coachowaniu, ale coaching trwa mniej więcej pół roku. I jest też 

dosyć drogim procesem. Myślę, że gdyby coaching był, to byłoby bardziej skuteczne i zapewne 

zmieniałoby, nie u wszystkich, ale zmieniałoby postawy.” 

„Odnośnie doradztwa dla mnie to jest właśnie kwestia tego ograniczonego czasu. Nie można 

było <rozwinąć się>, tylko były określone ramy czasowe. Drugi taki problem, ale to jakby 

problem dla nas, czy dla mnie, jako doradcy, żeby dotrzeć do tych ludzi niektórych właśnie, 

bo to też są ludzie bardzo zamknięci, albo rozgoryczeni. Tutaj czas docierania był dłuższy”. 

Jedna z rozmówczyń, uczestniczka projektu, zwróciła natomiast uwagę na inny aspekt związany 

z czasem trwania usług: przystępowała do projektu zainteresowana otrzymaniem dotacji, 

79,4%

15,6%
4,9%

Czy liczba godzin tych szkoleo była Pani/a zdaniem odpowiednia (pozwalała na 
zdobycie oczekiwanej wiedzy/umiejętności)?

Tak, liczba godzin szkolenia była odpowiednia

Nie, na szkolenie powinno byd przeznaczone 
więcej godzin

Nie, na szkolenie powinno byd przeznaczone 
mniej godzin
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jednak warunkiem jej otrzymania było ukończenie szkolenia. Zdaniem rozmówczyni czas 

poświęcony na realizację szkolenia (łącznie około 5 miesięcy) był zdecydowanie zbyt długi, 

zwłaszcza, że szkolenie obejmowało tematy doskonale jej znane ze studiów, a w tym czasie 

pozbawiona była możliwości zarobkowania: 

„nie spodziewałam się, że dodatkowo będę mogła skorzystać z jakichś warsztatów i z jakiegoś 

szkolenia, to było coś więcej niż ja się spodziewałam. Nie mniej ma to też swoje wady, dlatego, 

że teraz patrząc z perspektywy czasu uważam, że poświęcenie 5 miesięcy na te szkolenia, to był 

zbyt długi czas, to była zbyt długa zwłoka, ja w tym czasie byłam cały czas bezrobotna, 

bez żadnych przychodów i nie mogłam podjąć żadnej pracy, nie było mi wolno. Uważam, 

że to było w ogóle organizacyjnie, logistycznie całkowicie źle rozwiązane, okres 5 miesięcy 

jest okresem za długim, nie zakładać działalności, którą można założyć w jeden dzień, 

nie rozpoczynać pracy, nie osiągać żadnych przychodów, pomimo tej wartości dodanej, 

że się kogoś przeszkoli”. 

oraz 

„[zajęcia były] 3 razy w tygodniu bądź nawet czterokrotnie w tygodniu, było to ustawione 

trochę na godziny wieczorne ze względu na to, że nie wszyscy uczestnicy byli bezrobotni, 

niektórzy byli jeszcze na okresie wypowiedzenie bądź jeszcze trwało zatrudnienie, więc to było 

w godzinach wieczornych do 21.30 nawet chyba, kończyliśmy późno w ciemnościach. Dosyć to 

było intensywnie, wynikało to też z ilości godzin, było naprawdę bardzo dużo czasu 

przeznaczone na to ABC przedsiębiorczości, dla mnie całkowicie za szeroko i zbędne. Bo jak ktoś 

nie chwyta niuansów księgowych, to nie ma sensu kilka dni go uczyć, jak prowadzić księgę 

przychodów i rozchodów, bo jemu się zwyczajnie nie opłaca tego uczyć, bo on pójdzie do firmy 

księgowej i firma księgowa to robi za przysłowiowe 100 złotych, to nie jest wielki pieniądz 

dla firmy i taka książka jest poprawnie prowadzona i wszystkie przychody, rozchody to nie musi 

tego znać.” 

 

3.2.2. Motywacja uczestników do udziału w projektach 

 

Pytania badawcze: 

Jaka była motywacja uczestników do wzięcia udziału w projekcie, a także 
jakie były ich oczekiwania?  

Czy oczekiwania te zostały spełnione? Które nie zostały spełnione? Dlaczego? 

Zdecydowanie najważniejszym motywem, który skłaniał respondentów do uczestnictwa 

w projektach z Poddziałania 8.1.2 PO KL było przekonanie, że przewidziane w projekcie 

działania wpłyną pozytywnie na zmianę ich sytuacji zawodowej – taką odpowiedź wskazało 

83% uczestników. Kolejny czynnik motywujący do udziału w projektach – duża ilość wolnego 

czasu – wskazany został przez niecałe 25% respondentów, a namową ze strony kolegów 

lub pracodawcy wyjaśniało swoją decyzję po niecałe 13% badanych. Spośród 12 rozmówców 

wywiadów indywidualnych – 6 osób przystępujących do projektu jako zatrudnieni chciało 

poszerzyć swoje możliwości zawodowe, dwoje bezrobotnych chciało zwiększyć swoje szanse 

na znalezienie pracy, a czworo – uzyskać środki na założenie własnej firmy. Można więc 

wnioskować, że motywacje uczestników do udziału w projektach miało przede wszystkim 

podłoże zawodowe i wynikało z racjonalnej kalkulacji korzyści. 
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Wykres 17. Powody, dla których uczestnicy decydowali się na udział w projektach 

 
 Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500.  

 

Natomiast najczęściej wskazywanymi przez projektodawców powodami, które skłaniały 

pracowników do brania udziału w projektach były: chęć zdobycia nowego zawodu (5 wskazań) 

i namowa ze strony innych uczestników (4 wskazania na 8 możliwych). Natomiast nikt 

nie wskazał takich pobudek, jak: poszukiwanie pomocy w poradzeniu sobie ze stresem 

po stracie pracy, namowa ze strony rodziny ani skierowanie z PUP. 

Korzyści, jakich spodziewali się uczestnicy projektów były różnorakiego rodzaju. Najczęściej 

wskazywane przez respondentów odpowiedzi, to: znalezienie lub zmiana pracy (wskazane przez 

46% badanych), zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu (47%) oraz zdobycie określonej 

wiedzy lub kompetencji, niekoniecznie połączonych ze zdobyciem kwalifikacji uprawniających 

do wykonywania określonego zawodu. Natomiast najrzadziej wskazywanymi korzyściami, jakich 

spodziewali się uczestnicy to pomoc w poradzeniu sobie ze stresem po stracie pracy (6%) 

i pozyskanie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (12%). 

83%

24,20%

13%

12,40%

4,80%
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4,40%

1,80%
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7,80%
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Inne powody
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Warto wspomnieć, że przedstawiciele instytucji realizujących projekty również wskazywali 

na chęć znalezienia pracy i zdobycia określonej wiedzy/kompetencji niekoniecznie powiązanych 

z uzyskaniem uprawnień do wykonywania określonego zawodu (odpowiednio 5 i 4 wskazania 

na 8 możliwych) jako na najważniejsze oczekiwania uczestników. 

W 84% przypadków uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem projektów byli świadomi, jakie 

szkolenia przewidziane są w ich ramach. 19% kursantów wybrało swoje szkolenia w trakcie 

konsultacji z organizatorami, natomiast 65% deklaruje, że ich wybór był zupełnie samodzielny, 

zaś 11% z nich brało udział w szkoleniach, których zakres ustalono w dyskusji z uczestnikami 

już po rozpoczęciu projektów. Ogółem więc, dopasowywanie tematyki szkoleń do uczestnika 

przez organizatorów dotyczyło 30% respondentów objętych szkoleniami zawodowymi. 

 

Wykres 18. Sposób wyboru szkoleń zawodowych przez uczestników 

 
Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500.  

 

Przedstawiciele 6 z 8 ankietowanych instytucji realizujących projekty są również zdania, 

że wszystkie oczekiwania uczestników dotyczące udziału w projektach zostały spełnione, 

a pozostali twierdzą, że spełniona została większość tych oczekiwań. 

Z przeprowadzonych wywiadów indywidualnych wśród projektodawców wynika, iż z motywacją 

u uczestników projektów było bardzo różnie. Wskazywano na to, że jest ona związana 

z wiekiem uczestników. Im osoba jest starsza i im dłużej pracowała w restrukturyzowanym 

przedsiębiorstwie tym motywacja jest niższa. Duży wpływ na zainteresowanie szkoleniami 

wpływ mieli przedstawiciele związków zawodowych w przedsiębiorstwach, z których 
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rekrutowano uczestników projektu. Można nawet zaryzykować twierdzenie, iż im bardziej 

aktywni/kreatywni, dobrze współpracujący z kadrą kierowniczą przedstawiciele związków, tym 

częściej i więcej uczestników z danego przedsiębiorstwa. Tam, gdzie wyczuć można było 

konflikt, wzajemną nieufność pomiędzy przedstawicielami kierownictwa a przedstawicielami 

związków zawodowych, tym ocena efektywności i skuteczności oferowanych szkoleń była 

niższa. Na to projektodawca oczywiście wpływu nie ma, niemniej jednak powinien brać 

pod uwagę zwłaszcza w projektach, w których prowadzi się rekrutację otwartą, że tego rodzaju 

sytuacje mogą mieć miejsce i mogą stanowić przeszkodę dla wsparcia pracowników. 

O oczekiwaniach mówiono krótko. Uczestnicy oczekiwali przede wszystkim szkoleń zawodowych 

i to takich, które wiązały się z ich dotychczasowym zawodem. Niechętnie reagowali na różnego 

rodzaju szkolenia „miękkie” i takie, które oferowały kwalifikacje zupełnie odbiegające 

od dotychczas wykonywanego zawodu. Praktycznie wszyscy projektodawcy, z którymi 

rozmawiano, wskazywali na niechęć do pomocy psychologicznej, którą w ramach projektu 

oferowano. Często podobnie było również w odniesieniu do doradztwa zawodowego. 

Traktowano to jako coś „do odbębnienia”, by można było skorzystać ze szkolenia zawodowego, 

które interesowało danego uczestnika. Aczkolwiek warto też podkreślić, iż już po skorzystaniu 

z pomocy doradcy oraz psychologa uczestnicy przekonywali się do niej. Niekiedy sami później 

zgłaszali się do doradcy, czy psychologa z konkretnymi zapytaniami, problemami. Jak zwracali 

uwagę pracownicy merytoryczni projektów, tego rodzaju wsparcie w projektach typu 

outplacement musi mieć miejsce, ale też musi być odpowiednio prowadzone. Z jednej strony 

powinno się przewidzieć nieco więcej czasu na indywidualną pracę z uczestnikiem tak, 

by faktycznie można było przygotować go do zmiany swoich kwalifikacji, a drugiej należałoby 

uciekać od planowania konkretnych sesji, w których uczestnicy mają obowiązek wziąć udział. 

Taka pomoc powinna być niejako towarzysząca. 

90% respondentów badania CATI twierdzi, że uczestnictwo w projekcie spełniło ich oczekiwania 

w całości lub w większości. Co więcej, te jednostki, które deklarują, że nie wszystkie 

ich oczekiwania zostały spełnione, nie zawsze są w stanie wskazać, czego dokładnie nie udało 

im się uzyskać. Ci respondenci, którzy wymieniali niespełnione oczekiwania najczęściej mówili 

o braku możliwości zdobycia jeszcze innych – poza tymi, które uzyskali – kwalifikacji, możliwości 

kontynuowania nauki (np. języków). Rzadziej ale jednak w kilkunastu przypadkach wskazywano 

na zbyt dużą ogólność i luki w materiale kursowym. 

W przypadku rozmówców w wywiadach indywidualnych opinie przedstawiają się następująco: 

 6 osób jest w pełni zadowolonych, otrzymało to, na co liczyli, 

 Dwie osoby, starające się o dotację otrzymały ją i to jest pozytywne, jednak 

„w pakiecie” dostały zbyt długo trwające szkolenie, 

 Jedna osoba w momencie rekrutacji została wprowadzona w błąd informacją 

o możliwości skorzystania z więcej niż jednego szkolenia; w efekcie skorzystała tylko 

z jednego i fakt możliwości odbycia tego szkolenia ocenia pozytywnie, 

 Uczestniczka kursu komputerowego jest niezadowolona z dużego tempa realizacji zajęć 

i wynikającego stąd niedoboru zajęć praktycznych, 

 Uczestniczka kursu z zakresu zarządzania projektami jest niezadowolona z jakości 

szkolenia oraz z braku uznawanego na rynku certyfikatu (twierdzi, że wolałaby zapłacić 

za kurs i otrzymać odpowiedni certyfikat oraz lepszą jakość usługi szkoleniowej), 
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 I wreszcie jeden z rozmówców stwierdził, że chciał skorzystać z zupełnie innego kursu, 

ale nie było już miejsc i skorzystał z czegoś innego, co jest mu przydatne; niemniej 

w ramach realizacji tego kursu (zawansowane programu graficzne) problemem był zbyt 

zróżnicowany poziom umiejętności wyjściowych słuchaczy. 

Ten przegląd 12 przypadków pokazuje, że stopień zaspokojenia potrzeb i oczekiwań 

uczestników oraz ich satysfakcji z udziału w projekcie jest bardzo różny i wiele czynników może 

mieć na to wpływ. 

 

3.2.3. Atrakcyjność form wsparcia dla uczestników 

Pytanie badawcze: 

Które z form wsparcia są najbardziej cenione przez uczestników (pod 
względem atrakcyjności, przydatności), a które najmniej i dlaczego? 

 

Z badania CATI uczestników projektów wynika, że za najbardziej atrakcyjne formy wsparcia 

uważają oni indywidualne doradztwo zawodowe i szkolenia zawodowe. Poproszeni o ocenienie 

na skali od 1 (wartość najniższa) do 5 (wartość najwyższa) atrakcyjności form wsparcia, które 

otrzymali, wystawiają najwyższe średnie noty właśnie tym formom – odpowiednio ocena 4,45 

i 4,37. Pominąć w tym rozrachunku należy bony finansowe, bo choć uzyskały one ocenę średnią 

5, to wystawiona została one przez 2 osoby (tylu spośród respondentów korzystało z tego 

rodzaju wsparcia). Nie pytano o atrakcyjność tych form wsparcia, które wiązały 

się z bezpośrednimi transferami finansowymi od projektodawców do uczestników projektów, 

ponieważ najwyższe noty dla tych pozycji byłyby oczywiste. 
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Wykres 19. Przydatność i atrakcyjność poszczególnych form wsparcia w ocenach uczestników 
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Źródło: Badanie CATI uczestników projektów, n = 500.  

 

Nieco inaczej oceniana jest przez respondentów przydatność poszczególnych form wsparcia 

dostępnych w ramach projektów outplacementowych. Tak, jak w kryterium atrakcyjności, 

większość z nich otrzymała pozytywne oceny na skali od 1 do 5 – przydatność wszystkich form 

wsparcia oceniona została na 3,27 lub więcej. Jednak za najbardziej przydatne respondenci 

uznali te formy wsparcia, które wiążą się z bezpośrednimi przepływami finansowymi 

do uczestników: wsparcie pomostowe oraz środki finansowe na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej – średnie oceny wynosiły odpowiednio 4,79 i 4,45. Staże, dodatki motywacyjne 

oraz bony finansowe muszą zostać ponownie pominięte ze względu na niewielką liczebność 

oceniających je grup. Wyraźnie najniżej ocenione zostało pośrednictwo pracy, choć i ono 

zostało uznane przez respondentów za generalnie przydatne. 

Z badania jakościowego także wynika, że najbardziej cenione są szkolenia zawodowe, tj. takie, 

które dają konkretne uprawnienia, umożliwiające wykonywanie pracy w zbliżonym 

do dotychczasowego zakresie. Najmniejszą popularnością cieszyło się natomiast wsparcie 

w postaci poradnictwa psychologicznego. Często można było usłyszeć, iż uczestnicy traktowali 

tego typu pomoc, jako „zło konieczne” - musieli wziąć w nim udział, by móc uczestniczyć 

w szkoleniach/kursach zawodowych, dla których wzięli udział w projekcie. Jak to powiedział 

jeden z uczestników w wywiadzie: 

„Były tam spotkania z panią, rodzaj psychologii pracy, tego typu spotkania się również 

odbywały, więc powiedzmy, że zainteresowanie moje tą dziedziną było stosunkowo mniejsze, 

natomiast ono było wymagalne w ramach tego programu, więc również należało porozmawiać. 

Tam sympatycznie się rozmawiało, natomiast jest to inny rodzaj wiedzy, który takiego dużego 

entuzjazmu już nie wywoływał, na zasadzie - no trudno trzeba to odsłużyć i dobrze. To zawsze 
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trudno powiedzieć i skreślić, że coś się przyda, a coś nie przyda, ja jestem daleki od tego, bo już 

wiele lat temu brałem sam z własnej woli udział w spotkaniach różnego rodzaju, które miały 

związek z marketingiem i ja uważam, że tam żadnego wielkiego biznesu nie zrobiłem, ale to, 

co ja uzyskałem za pomocą tych spotkań, to pozwoliło mi osiągnąć pozycję, jaką mam.” 

Ciekawie o problemie niechęci do spotkania z psychologiem powiedziała jedna z koordynatorek 

projektu: 

„I bardzo ważne, że unikaliśmy słowa psycholog, to był inny doradca, czyli tak nam 

się wydawało w momencie, kiedy już opracowaliśmy temat, że zdaje się, że to wsparcie 

nazwane wprost nie będzie przez tych twardych mężczyzn akceptowane.” 

Warto jednak podkreślić, że respondenci wywiadów po stronie przedsiębiorców 

i projektodawców, wskazywali również na to, iż po udziale w pierwszych zajęciach tego typu 

zmieniali swoje do niego podejście, by ostatecznie uznawać, że wsparcie to było przydatne. 

Ciekawie ilustruje to wypowiedź jednego z przedsiębiorców: 

„Ja byłbym w ogóle ostrożny w takich ocenach, że coś jest zbędne, bo czasami trochę wody 

musi upłynąć, żeby ocenić. Może się okazać, że coś w tej chwili akurat nie jest mi potrzebne, 

może być za 5 minut, albo za pół roku potrzebne, prawda? Bo to jest tak przy studiach, 

prawda? Ludziom się wydaje czasami, że taka dyscyplina ogólna nie jest potrzebna a później 

się okazuje, że przy zmianie kierunku studiów, albo tam, czy pogłębianiu wiedzy to jednak, 

to się sięga do tego, prawda? Ja kiedyś miałem, na własnej skórze wiem, pamiętam, uczyłem 

się łaciny w szkole średniej i też. Uważałem, że to ze względów koleżeńskich poszedłem również 

na łacinę, miałem mieć tam jeszcze francuski, coś jeszcze, grup tam nie było, zostałem 

z tą łaciną, co mnie bardzo denerwowało, bo jakby ambiwalentny stosunek miałem do tego. 

Ale po jakimś czasie przekonałem się, ta łacina bardzo mi się przydała, łatwo mi się uczyło 

angielskiego, łatwo zrozumiałem później francuski, włoski, trochę hiszpańskiego.” 

Potwierdza to wyniki innych badań dotyczących stosowania usług outplacementu, w których 

zadowolenie ze wsparcia towarzyszącego, głównie w postaci pomocy psychologa jest 

ostatecznie często akcentowane przez uczestników. Jak np. można przeczytać w Raporcie 

z badań dotyczących jakości usług outplacementu według uczestników projektu oraz znajomości 

tematyki outplacementu wśród pracodawców, przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu 

„Kobiety – kształtujmy własną przyszłość”10 wskazywane przez uczestniczki zalety projektu, 

to m.in.: „ (…) - poprawa motywacji, zmiana nastawienia, „poprawienie” swojej osobowości 

pod kątem potrzeb rynku pracy; – zapoznanie się z rynkiem pracy, określenie swojej pozycji 

na rynku pracy, „pewnego rodzaju wiedza zawodowa” (np. umiejętność pisania CV, listów 

motywacyjnych, udziału w rozmowach rekrutacyjnych); – dobre przygotowanie do rozmów 

kwalifikacyjnych i ogólnie do rozmów z ludźmi, duży kontakt z ludźmi, zdobycie pewności siebie, 

podbudowa osobowościowa; – praca z psychologiem i doradcą zawodowym - bardzo przydatne, 

rozwijające, pozwalające nabrać więcej odwagi, otwartości, wsparcie psychologa w określeniu 

własnego potencjału zawodowego; – praca z psychologiem - najlepsze, najbardziej 

konstruktywne zajęcia.” 

 

                                                
10 B. Jarosik, Malbork 2008 r. 
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3.2.4. Skuteczność form wsparcia w zależności od profilu uczestników oraz efektywność 

kosztowa wsparcia 

Pytania badawcze: 

Jaka była skuteczność i efektywność form wsparcia w zależności od płci, 
wieku, poziomu wykształcenia, zawodu i stażu pracy uczestników projektów? 
Czy możliwe jest profilowanie uczestników projektów outplacementowych pod 
względem najbardziej odpowiadających im form wsparcia? 

Jak kształtowały się koszty poszczególnych form wsparcia w odniesieniu do 
ich rezultatów i efektów? Jakie formy wsparcia (grupy form wsparcia) są 
najbardziej efektywne kosztowo, a które najmniej 
(w największym/najmniejszym stopniu przyczyniają się do adaptacji 

uczestnika na rynku pracy przy najniższych/najwyższych kosztach? 

Zaobserwowano niewielki (R=0,32), ale statystycznie istotny związek pomiędzy wiekiem 

uczestnika a jego odpowiedziami na pytanie o zmiany sytuacji zawodowej po zakończeniu 

udziału w projekcie. Wartość współczynnika R jest dodatnia, a więc im wyższy wiek, tym wyższy 

poziom zadowolenia ze zmian w sytuacji zawodowej w związku z udziałem w projekcie 

outplacementowych. 

Odnotowano również zależność statystyczną pomiędzy zadowoleniem ze zmian w sytuacji 

zawodowej po zakończeniu udziału w projekcie a stażem pracy uczestnika – im krótszy staż 

pracy, tym większe prawdopodobieństwo, że uczestnik uzna swoją sytuację po projekcie 

za lepszą. Wśród respondentów ze stażem pracy nie dłuższym niż 5 lat 77% uznało, 

że po zakończeniu udziału w projektach ich sytuacja się poprawiła, natomiast wśród 

uczestników o stażu pracy dłuższym niż 20 lat tylko 43% dało taką odpowiedź. 

Na granicy statystycznej istotności (α= 0,08) jest natomiast zależność pomiędzy deklarowaniem 

przez respondenta pozytywnych zmian w sytuacji zawodowej a jego wykształceniem. Zależność 

taka – jeśli istnieje – nie jest liniowa. Pozytywne zmiany w swojej sytuacji zawodowej 

dostrzegają najczęściej badani uczestnicy z wykształceniem ponadgimnazjalnym i wyższym 

(odpowiednio 62% i 61% z nich deklaruje, że ich sytuacja zawodowa się poprawiła), najrzadziej 

zaś respondenci z wykształceniem pomaturalnym (40%). 

Nie ma natomiast statystycznego związku pomiędzy zadowoleniem uczestnika z efektów szkoleń 

a jego płcią – kobiety i mężczyźni podobnie oceniają zmiany jakie zaszły w ich sytuacji 

zawodowej w związku z udziałem w projektach. 

W 94% przypadków uczestnictwo w szkoleniu zawodowym prowadziło do zwiększenia wiedzy 

respondenta w dziedzinie, której szkolenie dotyczyło. Odpowiednia statystyka dla szkoleń 

miękkich wynosi 89%. 

Badanie jakościowe nie przynosi dodatkowych informacji odnośnie profilowania uczestników 

pod względem form wsparcia. Warto jedynie wspomnieć o konieczności dostosowywania języka 

np. doradcy czy psychologa do poziomu wykształcenia uczestników i chodzi tutaj wyłącznie 

o to, by wiedza, czy przekazywane informacje były dla niego zrozumiałe, a nie powodowały 

stres ze względu na ich niezrozumienie. Wspomniał o tym jeden z przedsiębiorców w ramach 

wywiadu indywidualnego: 

„ja miałem taki przypadek naszego pracownika, gdzie musiałem mediować między panią 

psycholog, a naszym pracownikiem, bo wystąpiła, on miał blok motywacyjny i coś się pokłócili 

na temat języka na budowie. I teraz język akademicki kontra język budowlany. Człowiek, który 
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przyjeżdża, wstaje o 5 rano, czy o 4, żeby przyjechać tutaj do pracy, pracuje 8 godzin na 

budowie. O godzinie 16 idzie na zajęcia, o 17 zasnął na fotelu, ona zaczęła z nim polemiki, 

dyskusje.” 

Na inny aspekt znaczenia dostosowania języka do rozmówcy (jako czynnika budującego 

zaufanie) zwrócili psycholog i doradca zawodowy z jednego z projektów: 

„Oni się ze mną [psycholog] oswajali. Na początku była taka wrogość i pozamykali, ale później 

normalny facet przychodzi, rozmawia. 

- Dla większości tych ludzi usłyszenie „psycholog” to już myślą, że coś jest z nimi nie tak. 

- To jest taki poziom ludzi. To jest też jakby kwestia języka którym się z nimi rozmawia, tak? Ja 

oprócz doradztwa zawodowego skończyłem szkołę średnią w zawodzie technik obróbki 

skrawaniem, tak więc ja miałem względne pojęcie o czym oni mówią. I to już była jakaś nić 

porozumienia.” 

W trakcie rozmów z projektodawcami i pracodawcami można też usłyszeć, że znacznie trudniej 

pomagać osobom z długoletnim stażem pracy w jednej firmie, w wieku 45+, z maksymalnie 

średnim wykształceniem. Niestety osoby te mają często dużo bardziej roszczeniowy stosunek 

do oferowanej im pomocy, co wiąże się z oczekiwaniem konkretnych informacji o tym, 

że po udziale w danym szkoleniu czy kursie znajdą oni zatrudnienie. Sam udział polegający 

na zwiększeniu swoich kwalifikacji, czy przekwalifikowaniu się często jest przez nich negowany, 

co skutkuje ostatecznie brakiem zainteresowania udziałem w projekcie. Znacznie szybciej 

wykorzystują takie możliwości ludzie młodzi, którzy w ten sposób starają się zapewnić sobie 

bezpieczeństwo w razie rozwiązania z nimi umowy o pracę i konieczności szukania zatrudnienia 

w innym miejscu. Projektodawcy wskazywali również na to, że zwłaszcza pracownicy stoczni 

stanowili specyficzną grupę docelową, gdyż były to bardzo często osoby, dla których stocznia 

była jedynym miejsce zatrudnienia od 30 lat i które poza pracą miały w niej zagwarantowane 

określone świadczenia socjalne, związane np. z organizowaniem wypoczynku dla nich 

i ich rodzin. Dlatego w obliczu utraty pracy osoby takie nie umiały sobie radzić nie tylko 

na rynku pracy, ale także w codziennym życiu. Była to dla nich zupełnie nowa rzeczywistość, 

nieznana, a więc rodząca liczne obawy. Stąd ich nieufność, a także niechęć do oferowanej 

pomocy. Aczkolwiek warto w tym miejscu zaznaczyć, iż pewnym sposobem na radzenie sobie 

z tego rodzaju zjawiskiem okazało się być organizowanie pomocy, czyli szkoleń i kursów 

w otoczeniu byłego zakładu pracy. Minimalizowało to poczucie zakończenia się pewnego etapu 

życia uczestnika, a jednocześnie pozytywnie wpływało na jego chęć udziału w projekcie. Zresztą 

to, że pomoc świadczona w ramach projektów była w miejscach nieoddalonych od siedziby 

pracodawcy, a także w miejscach zamieszkania uczestników było także podkreślane przez 

przedsiębiorców biorących udział w wywiadach jako duży atut. 

Adekwatną ilustrację kwestii skuteczności projektów stanowi poniższa wypowiedź koordynatorki 

jednego z projektów: 

„My robiliśmy takie własne rozeznanie, co się dzieje z naszymi uczestnikami, ale też podczas 

ewaluacji ewaluator zewnętrzny zrobił, wyodrębnił próbę i potwierdziło się nasze przekonanie 

na tej próbie, że wszyscy są zadowoleni. Zadowoleni są ci, którzy musieli migrować i migrowali 

do przemysłu stoczniowego za granicą, zarobili, wiedzieli, że oni sobie poradzą i w kraju 

i za granicą. I doświadczenia norweskie i holenderskie i z Finlandii, wszyscy wracali jak nowo 

narodzeni, że nie dosyć, że biją się o nich na Zachodzie, to oni wcale nie muszą być tam, 

wyjeżdżać. (…) my uczyliśmy tutaj spawania metodą TIG i dostawali międzynarodowe 
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kwalifikacje; (..) stali się posiadaczami takiego certyfikatu, gdzie wszystkie drzwi się otwierały. 

Kiedy w Polsce ze swoimi kwalifikacjami spawacza trafiali [wcześniej] do tych firm dookoła, 

to byli wyganiali, nawet na drzwiach były naklejki <nie zatrudniamy stoczniowców>, bo oni 

nie umieli spawać tak jak potrzebuje przemysł ten drobniejszy. (…) A z tym certyfikatem - było 

wiadomo, że on potrafi spawać wszystko, nie tylko grubą blachę i na wielkich przestrzeniach.” 

Oceniając poszczególne formy wsparcia od strony czysto finansowej, z badania CAWI wynika, 

że najmniej kosztowne było pośrednictwo pracy. Średni (chodzi o średnią arytmetyczną kosztów 

z poszczególnych projektów) koszt osobogodziny pośrednictwa kosztował – zgodnie z danymi 

przedstawionymi przez projektodawców – 0,44 zł. Podobnie przedstawiać się mają koszty 

szkoleń zawodowych i poradnictwa psychologicznego (również poniżej 1 zł za osobogodzinę 

usługi). Z kolei najdroższa okazuje się osobogodzina szkoleń miękkich (3,81 zł) oraz 

indywidualnego poradnictwa zawodowego (2,87 zł). 

Jednak osobogodzina może nie być dobrą miarą rozpatrywania kosztów, jeśli mowa o takich 

formach wsparcia jak dofinansowywanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. W związku 

z tym warto spojrzeć również koszt świadczenia usługi na osobę. Pod tym względem najtańsze 

okazuje się ponownie poradnictwo psychologiczne (niecałe 59 zł na uczestnika), najdroższe zaś 

bezzwrotne wsparcie dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą (51.776 zł). 

Koszty szkoleń wynosiły zaś 1100 – 1200 zł na osobę. 

W przeliczeniu na godzinę stosunkowo kosztowne wydają się szkolenia miękkie. Z danych 

przedstawionych przez projektodawców wynika, że godzina takich szkoleń kosztowała 178,32 zł, 

podczas gdy godzina szkoleń zawodowych tylko 33,36 zł. 

Podjęto próbę weryfikacji danych uzyskanych w badaniu CAWI w oparciu o wnioski o płatność, 

wystawiane zgodnie z zasadami rozliczania projektów w ramach PO KL. Próba ta napotkała 

na poważne ograniczenia wynikające z dwóch powodów: 

1) konstrukcji wniosku o płatność, skoncentrowanego na rozliczaniu wydatków, przy 

nikłym powiązaniu z realizowanymi działaniami; powoduje to, że w wielu przypadkach 

nie jest możliwe przyporządkowanie wydatków do usług, jak też nie jest możliwe 

ustalenie faktycznej liczby osób korzystających z danej formy; 

2) różnego podejścia beneficjentów do realizacji projektów i do prezentacji wydatków, 

w jednym przypadku pokazujących sumaryczny koszt danej formy, w innym 

prezentujących przeróżne składowe kosztu danej formy, w sposób niekoniecznie 

umożliwiający ich połączenie. 

Dodatkowo, przy wyliczaniu kosztów poszczególnych form wsparcia problemem jest kwestia 

wydatków na zarządzanie, promocję i inne działania, niezwiązane bezpośrednio z samą usługą, 

stanowiące jednak realny koszt przedsięwzięcia. Z tych powodów prezentowane koszty należy 

traktować z dużym przybliżeniem. 

Na podstawie wniosków o płatność można stwierdzić, że w przeliczeniu na jednego uczestnika 

najdroższe niewątpliwie jest udzielanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej wraz 

ze wsparciem pomostowym – od 30.000 do 40.000 zł średnio na osobę wypłacone w formie 

dotacji oraz po ok. 1200 zł miesięcznie na osobę w formie wsparcia pomostowego w pierwszym 

okresie działalności i po 500 zł wsparcia pomostowego przedłużonego. Koszty szkoleń 

zawodowych (bez spawalniczych), oferowanych do wyboru przez uczestników wynosiły 

przeciętnie ok. 4000 zł na osobę. Oferowane w jednym z projektów szkolenia spawalnicze 

wg różnych technologii kosztowały od 3980 zł (metodą TIG B3 i B4) do 5860 (metodą MAG A). 
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W innym projekcie oferowano wyłącznie szkolenia pracowników biurowych – w cenie ok. 4000 

zł na osobę. Kursy prawa jazdy oferowano za kwoty od 2000 do 5800 zł, zaś komputerowe 

w cenie ok. 2500 zł. Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w formie 

kursowej to koszt od ok. 500 do 2000 zł na osobę. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że różnice 

w kosztach mogą (choć nie muszą – wniosek o płatność nie pozwala tego zweryfikować) 

wynikać z różnej liczby godzin takich szkoleń. 

Najtańszym działaniem jest wsparcie doradczo-psychologiczne. Niestety, nie ma możliwości 

by jednoznacznie rozdzielić koszty doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego, choć 

niewątpliwie (co pokazują wnioski o dofinansowanie) są to usługi wyceniane inaczej (wsparcie 

psychologiczne we wnioskach o dofinansowanie wyceniane jest wyżej). Koszty wsparcia 

doradczo-psychologicznego wynoszą od 56 zł do 2000 zł na osobę; w przeliczeniu na godzinę 

jest to koszt od 84 zł do 350 zł. 

Nie jest natomiast możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o koszty 

poszczególnych form wsparcia w odniesieniu do ich efektów, bowiem wszystkie projekty 

zakładały realizację jednego z dwóch klasycznych modeli: szkolenia + doradztwo lub doradztwo 

+ dotacja i wsparcie pomostowe (a wyjątkowo – łączyły oba modele w jeden), różnicując 

jedynie szczegóły dotyczące kompleksowości i natężenia wsparcia. Wszystkie projekty 

przyniosły podobne efekty. Z tego względu analiza musi kończyć się na wskazaniu różnic 

w kosztach realizacji poszczególnych form. Tym bardziej, że nie jest możliwe odseparowanie 

wpływu poszczególnych elementów na ostateczny sukces projektu. Tym samym wskazanie form 

najtańszych kosztowo może prowadzić do niebezpiecznego wniosku, że można zrezygnować 

z doradztwa czy wsparcia psychologicznego, skoro samo dostarczenie szkolenia w wielu 

przypadkach okazuje się wystarczające do zapewnienia sukcesu. To z kolei mogłoby prowadzić 

do działań typowo creamingowych i ukierunkowywania wsparcia z EFS na grupy 

o najmniejszych problemach, nie wymagających złożonego wielokierunkowego oddziaływania. 

Dodatkową trudność we wskazywaniu form najbardziej efektywnych kosztowo sprawia różny 

okres realizacji projektów (z jednej strony może mieć to wpływ na różnice w kosztach, z drugiej 

– na możliwość odniesienia sukcesu przez uczestnika), odmienność grup uczestniczących oraz 

specyfika realizowanych szkoleń. 

 

3.2.5. Motywacja przedsiębiorców do udziału w projekcie 

Pytanie badawcze: 

Jaka była motywacja przedsiębiorców do udziału ich pracowników w projekcie 
i jakie były ich oczekiwania? Czy zostały one spełnione? Które nie zostały 
spełnione? Dlaczego nie? 

Na wstępie warto zaznaczyć, że wszystkie projekty zakładające wsparcie typu outplacement, 

które zostały zrealizowane dotychczas w województwie pomorskim miały charakter otwarty. 

Oznacza to więc, iż nie były dedykowane konkretnym przedsiębiorstwom.  

Ta kilkuosobowa grupa badanych w badaniu CATI, którzy potwierdzili udział swoich 

pracowników w projektach outplacementowych wskazała na kilka powodów współpracy 

z instytucjami realizującymi projekty, w których brała udział ich firma. Powody te były przede 

wszystkim natury finansowej: możliwość objęcia pracowników wsparciem, które nie wymagało 

od firmy ponoszenia nakładów finansowych oraz brak możliwości zaoferowania przez firmę 
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wsparcia przewidywanego w projekcie we własnych zakresie – obydwie odpowiedzi zostały 

wskazane przez 2 respondentów. 

Odpowiedzi na pytanie dotyczące oczekiwań, jakie mieli pracodawcy przystępujący 

do projektów outplacementowych wskazują natomiast, że liczyli oni na zdobycie przez 

ich pracowników wiedzy i umiejętności, które umożliwią im założenie własnej działalności 

gospodarczej lub znalezienie pracy (po 2 wskazania na każdą z tych opcji). 

Potwierdzają to przeprowadzone wywiady z przedsiębiorcami: ci przedsiębiorcy, których 

pracownicy wzięli udział w projektach typu outplacement, traktowali to raczej jako sposobność 

do bezkosztowego podwyższenia kwalifikacji pracowników w oczekiwanym przez nich zakresie. 

Z wypowiedzi beneficjentów i pracodawców w ramach wywiadów indywidualnych wynika, 

że konieczność zrekrutowania przez projektodawcę zadeklarowanej we wniosku liczby 

uczestników skutkowała tym, iż udział w projektach wzięli również tacy pracownicy, których 

w efekcie nie zwolniono, choć oczywiście przedsiębiorstwo mogło deklarować w tamtym 

momencie, iż podlega restrukturyzacji, czy modernizacji, chociażby z tego tytułu, 

że zlikwidowano jedną ze stoczni, a kondycja drugiej była bardzo zła. Skutkowało to zapewne 

zmniejszeniem liczby zamówień, a więc wiązało z koniecznością dokonania adaptacji do nowej 

sytuacji. Jak powiedział jeden z respondentów: 

„Mieliśmy problemy finansowe i wiadomo, że wszystkie zakłady pracy, które są z przemysłu 

stoczniowego miały, jak ja to mówię, zadyszkę. Próba wprowadzenia ustawy antykryzysowej 

powiodła się i to też skutkowało tym, że niektórzy pracownicy skierowani zostali na niższe etaty, 

bo oparliśmy się na tym, że nie zwalniamy, tylko po prostu zmniejszamy wymiar czasu pracy.” 

Niekiedy jednak przedsiębiorcy wskazują także na potrzebę zabezpieczenia pracowników 

na przyszłość, na wypadek pogorszenia sytuacji firmy: 

„Dowiedzieliśmy się (…) że są takie projekty, które można wykorzystać w celu poprawienia 

zdolności, umiejętności naszych pracowników, a że my jesteśmy otwarci na takie działania, 

w związku z tym bardzo chętnie byliśmy zainteresowani, żeby w te projekty wejść - myśmy 

w trzech projektach uczestniczyli 

To, co się działo w Stoczni Gdynia i w ogóle w stoczniach, no fajnie, że u nas tego typu rzeczy 

nie były, ale to nie znaczy, że nie warto było podnosić kwalifikacji, które pracownikom dałyby 

większą szansę na stabilizację zatrudnienia. Kwalifikacje zostały w jakiś tam sposób podniesione 

i mnie się wydaje, że to był fajny projekt (…); to też jest właśnie sposób na to, żeby 

ten pracownik miał większą wartość dla pracodawcy, żeby tego typu rzeczy, jak w Stoczni 

Gdynia i innych stoczniach nie miały miejsca. Czyli jest to zapobieganie przed ewentualnym 

zwalnianiem. Myśmy jakoś przez ten cały okres zwolnień monitorowanych przeszli jakby suchą 

nogą, bo u nas tego typu rzeczy nie było i dobrze, że nie było, udało się w jakiś sposób i dzięki 

tym projektom i polityce zatrudnienia, polityce znalezienia się w tym okresie kryzysu przetrwać, 

czyli nas tego typu rzeczy nieprzyjemne nie spotkały.” 

Inny przedsiębiorca podkreślał, że projekt musi być użyteczny dla firmy, jeśli firma ma się 

w niego angażować, jednak nie wyklucza to oczywiście zwracania uwagi na aspekt podnoszenia 

wartości pracownika na rynku: 

„To były celowe działania, to nie miał być projekt dla projektu, on się miał przydać w firmie. (…) 

firma to ludzie przede wszystkim i ich kwalifikacje i umiejętności to jest wartość firmy. Wartość 

firmy to ten staż 30-letni, 20 i kilkuletni w firmie, to wartość tych pracowników (…). Sama 

możliwość komunikowania się przy wyjazdach, przy montażach itd., czy przy wyjazdach 
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konstruktorów jest potrzebne w jakimś stopniu. Oczywiście pracownikom poprzez te kursy, 

które były celowe, dały też możliwość stawiania pracodawcy pod ścianą - <albo dostaję 

troszeczkę więcej, bo już mam kwalifikacje podwyższone, albo po prostu odchodzę, bo gdzieś 

indziej płacą mi więcej>, głosowanie nogami, ale to też jest fajne.” 

Jednocześnie jednak przedsiębiorcy podkreślają, że pracownicy także odpowiadają za swoją 

ścieżkę zawodową i powinni sami interesować się swoim rozwojem zawodowym. Twierdzą 

równocześnie, że takie zachowania mają dla nich jako przełożonych znaczenie przy ocenie 

pracowniczej: 

„Ja wychodzę z założenia, że jeżeli po godzinie 15 mam czas wolny, swój do dyspozycji 

i podnoszę kwalifikacje w obojętnie jaki sposób, to znaczy nawet jeżeli podejmę jakiekolwiek 

działania, kursy, za które sobie sam zapłacę, za własne pieniądze, to podnoszę swoją wartość 

rynkową. A, że jestem pracownikiem, to mam też co jakiś czas system ocen pracowniczych, 

gdzie mogę wykazać, że sam podniosłem kwalifikacje, tak? Gdzie w dobrej wierze 

przypuszczam, że firma to doceni. Czyli mam predyspozycje do tego, żeby awansować, dostać 

podwyżkę. I to jest też taki system, który pozwala pracownikom, którzy to robią czuć 

się bardziej dowartościowanym…” 

Może się okazać, że samodzielnie podjęte przez pracownika szkolenie okaże się bardzo 

przydatne w firmie: 

„w momencie, kiedy pracownicy informują, że podnieśli kwalifikacje i to nawet w tym zakresie, 

który nie jest zgodny z kierunkiem firmy to jest i tak dobrze, bo firma jeżeli to zacznie 

analizować, to wówczas kiedy myśli o nowych rynkach, o nowych różnych rzeczach to dokładnie 

wie, jakie ma zasoby. Bo czasami mamy też przykład tego, że nie posiadamy koparki w firmie, 

czy ładowarki bo używamy na ogół outsourcing, czyli zewnętrznych osób, ale w tej chwili mamy 

już 20 prawie ludzi, którzy mają te kwalifikacje, więc też może kiedyś będzie nam się opłacało 

taką koparkę kupić, ale już skończą się argumenty, że nie ma, że będziemy musieli kogoś 

zatrudnić, który będzie to obsługiwał. (…) Teraz jest tylko kwestia, żeby pracodawca też miał 

zidentyfikowane osoby z jakim ma potencjałem. Dlatego jest też dosyć ciekawą sprawą 

ten system ocen pracowniczych, bo to właśnie w tym elemencie najbardziej uwypukla 

to, co pracownicy jeszcze posiadają w swoich zasobach.” 

W ramach projektu systemowego realizowane też było działanie dotyczące promocji 

i upowszechniania outplacementu, jako narzędzia wspierającego procesy modernizacyjne 

i adaptacyjne w przedsiębiorstwach. Jak nam powiedziano, świadomość przedsiębiorców 

na temat istnienia tego narzędzia, a co za tym idzie i motywacja do jego stosowania jest 

znacznie ograniczona. Co prawda w ramach wspomnianego projektu w konferencjach 

poświęconych outplacementowi udział wzięło ok. 500 przedstawicieli firm działających w woj. 

pomorskim i było to więcej niż zakładano. Jednakże w ocenie wielu respondentów wiedza 

na ten temat jest ciągle niewystarczająca wśród pracodawców. Niestety potwierdza to wyniki 

badania „Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako 

instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-

pomorskim”11 przeprowadzonego w 2009 r. Autorzy raportu stwierdzili „Wiedza na temat 

outplacementu jest koniecznym warunkiem stosowania tego narzędzia, natomiast nie jest 

warunkiem wystarczającym. Duże znaczenia ma również stosunek pracodawców wobec 

pracowników. Z tego względu za istotne uwarunkowanie poziomu zainteresowania 

                                                
11 Raport z badania, Dyspersja, 2009 r. 
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przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego stosowaniem outplacementu należy 

uznać fakt, że zaledwie niespełna co piąty pracodawca z sektora MŚP (16% w przypadku firm 

małych i 19% w przypadku średnich) uważa, że pracodawca jest odpowiedzialny 

lub współodpowiedzialny za przyszłość zawodową pracowników, których zwolnił z przyczyn 

leżących po stronie zakładu pracy. (…)Odpowiedzialność za przyszłość zwalnianych 

pracowników na rynku pracy przedstawiciele przedsiębiorstw przypisywali najczęściej samym 

zwalnianym lub urzędom pracy.” 

Badanie CATI pokazuje, że oczekiwania przedsiębiorców zostały spełnione w zakresie 

ostatecznie zaoferowanych pracownikom firm szkoleń, czy kursów. Niemniej w ramach 

wywiadów indywidualnych wskazywali oni, iż brakowało trochę szkoleń miękkich, związanych 

z zarządzaniem  - projektem, czasem, organizacją pracy. 

 

3.2.6. Bariery i czynniki sprzyjające realizacji projektów związanych z outplacemenem 

Pytania badawcze: 

Jakie problemy, bariery występują w realizacji projektów związanych 
z outplacementem? 

Jakie czynniki ułatwiają podejmowanie działań związanych z outplacementem? 

Jakie są propozycje (m.in. uczestników projektów, Beneficjentów) dotyczące 
poprawy skuteczności działań związanych z outplacementem, poszczególnych 

form wsparcia? (jeśli występują)? 

Tylko co drugi spośród ankietowanych projektodawców wskazał jakiekolwiek problemy 

w realizacji projektów związanych z outplacementem. Spośród nich 3 ankietowani wskazali 

na trudności związane z rekrutacją uczestników do udziału w projektach a 2 na małą motywację 

uczestników do udziału w projekcie. Zapytani co mogłoby zapobiec kłopotom w trakcie realizacji 

podawali następujące odpowiedzi: brak konieczności podpisywania oświadczenia o kooperacji 

z przemysłem stoczniowym, szeroko zakrojona akcja promocyjna, a także czynniki związane 

z potencjałem własnym organizacji: lepsza znajomość sposobu myślenia pracowników 

przemysłu stoczniowego czy też po prostu większe doświadczenie. Do czynników sprzyjających 

sprawnej realizacji projektów zaliczono zaś przede wszystkim dobrze dobraną ofertę wsparcia. 

Wymieniano również: dobrą współpracę z IP, wykwalifikowaną kadrę projektu, dobrze napisany 

wniosek o dofinansowanie, dobrą współpracę z uczestnikami. 

W świetle badań jakościowych można zidentyfikować kilka barier, które można podzielić na 

te, które dotyczą: (i) przygotowywania projektów i wniosków o dofinansowanie projektów, 

(ii) zasad realizacji takich projektów, (iii) wiedzy na temat tego narzędzia (iv) relacji pomiędzy 

pracodawcą a przedstawicielami pracowników. 

Jeśli chodzi o przygotowywanie projektów i wniosków o ich dofinansowanie, to należy przede 

wszystkim wskazać na to, że projektom brakowało rzetelnej diagnozy. Nawet jeśli projekt typu 

outplacement nie jest dedykowany konkretnemu pracodawcy, to i tak musi zawierać informacje 

pozyskiwane bezpośrednio od potencjalnych jego uczestników. Nie wystarczy bowiem wiedza 

nt. pracowników największego pracodawcy w branży, skoro projekt kierowany jest do różnych 

firm z tej branży. Poza tym warto też pamiętać, iż w projekcie dotyczącym aktywizacji 

zawodowej równie istotna, o ile nie istotniejsza co strona podażowa, jest strona popytowa. 
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Dlatego diagnoza obok potrzeb potencjalnych uczestników musi też zawierać informacje 

na temat popytu na kwalifikacje, które chcą oni nabywać. 

Barierą w realizacji projektów okazywało się także przedstawianie we wniosku o dofinansowanie 

dokładnej listy szkoleń, które zaoferowane zostaną uczestnikom projektu. To indywidualna 

potrzeba uczestnika powinna determinować rodzaj kursu, szkolenia, na który zostanie 

skierowany, a nie odwrotnie. Dotychczasowe podejście skutkowało bowiem tym, że część 

szkoleń była nietrafiona i kończyła się koniecznością zmian wniosku o dofinansowanie, a także 

negatywnie wpływała na odbiór wsparcia przez uczestników projektu i rekrutację do projektów. 

Ważny jest też w tym kontekście tryb ogłaszanych konkursów. Z przeprowadzonej analizy 

dokumentacji konkursowej wynika, iż na pięć przeprowadzonych konkursów trzy miały 

charakter zamknięty. Oznacza to, że składanie wniosków o dofinansowanie możliwe było 

w terminach arbitralnie wyznaczanych przez IP, a nie w sytuacji, gdy pojawiała się taka 

potrzeba. Dlatego, jak powiedział jeden z respondentów: „to jest łut szczęścia, że udaje 

się trafić w jakiś projekt, akurat w tym momencie jest to niezbędne, najczęściej są to projekty 

które nie są na bieżąco potrzebne, ale mogą się przydać na przyszłość.” Jak wskazała jedna 

z rozmówczyń ze strony projektodawców, IP powinna umożliwiać składanie takich projektów 

w trybie ciągłym. Procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne pojawić się bowiem mogą 

w każdym momencie i znacznie łatwiej byłoby przygotowywać wsparcie w ramach zwolnień 

monitorowanych, gdyby projektodawcy wiedzieli, że jeśli zidentyfikują potrzebę przygotowania 

takiego projektu, nawet otwartego, będą mogli złożyć wniosek w każdej chwili. Takie 

rozwiązanie byłoby również bardziej atrakcyjne dla pracodawców, którzy muszą 

się restrukturyzować. Nie zawsze są oni w stanie dostarczyć informacji o tym, kiedy dokładnie 

rozpoczną się zwolnienia. W przypadku konkursów zamkniętych wiąże się to z ryzykiem, 

że nawet jeśli zaplanuje się objęcie wsparciem pracowników danej firmy, w momencie rekrutacji 

nie będą oni kwalifikowali się do wsparcia, bo np. proces zwolnień odsunie się w czasie, a gdy 

rzeczywiście on nastąpi, to projekt będzie już w zupełnie innej fazie realizacji albo nawet 

zakończony. 

Jeśli zaś chodzi o zasady realizacji projektów typu outplacement to tutaj zwrócić należy uwagę 

przede wszystkim na barierę związaną z zasadami udzielania pomocy publicznej. W badaniu 

można było wyczuć czasem irracjonalny lęk przed korzystaniem z pomocy publicznej. Jak mówili 

projektodawcy, przedsiębiorcy po casusie Stoczni Gdańskiej boją się jej i każde wsparcie, które 

wiąże się z pomocą publiczną, napotyka na negatywne podejście przedsiębiorców do projektu. 

To, iż był to największy problem dla pomorskich przedsiębiorców potwierdzili również 

przedstawiciele IP. Oto charakterystyczna w badaniu wypowiedź przedstawiciela jednej z firm: 

„(…) chodzi tu przede wszystkim o pomoc publiczną, żeby jakikolwiek projekt nie był traktowany 

przez Unię Europejską jako pomoc publiczna, która jest niedopuszczona itd. Tutaj trzeba 

być ostrożnym, jeżeli jest to robione przez związek tak jak w tym systemie, co był robione, 

to jest to bezpieczne. Ale niektórzy pracodawcy korzystają z jakichś tam szkoleń, zostali potem 

traktowani jako udzielenie pomocy publicznej i potem są z tego tytułu jakieś 

niebezpieczeństwa…” 

Aczkolwiek w rozmowach z przedsiębiorcami, ale również z ekspertami, można też było 

usłyszeć, że w zasadzie pomoc publiczna jako taka nie jest barierą. Problem pojawia się wtedy, 

gdy muszą dopełnić wszelkich wymaganych formalności. Nie mają na to czasu i zasobów 

ludzkich: 
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„Są wymagania różne związane z tym, (…) jakie pociąga to za sobą skutki na przykład 

ewidencyjne. Trzeba wydzielić grupę pracowników, trzeba dla nich odpowiednią ewidencję 

kosztów prowadzić, ewidencję płatności (…). Dalej to trzeba rozliczyć, to idzie przez 

księgowość. Także to generuje różnego rodzaju obowiązki, które są poważne i nowe, którym 

trzeba sprostać. (…) inną grupę pracowników ma Pani na przykład tutaj w projekcie 

marszałkowskim i inną grupę pracowników zaangażowanych w projekt POiŚ, jeszcze kto inny 

uczestniczy w projekcie unijnym miękkim…” 

„nie chcielibyśmy wchodzić w tego typu rzeczy, to, co było jest sprawdzone, firma, te nasze 

miejsca pracy są bezpieczne, żaden urzędas się nie przyczepi, że został gdzieś tam punkt 4 czy 

punkt 5 złamany. Nie, jak najdalej. 

(…) trzeba wtedy specjalnie zaangażować konkretne siły w zakładzie, które są za to 

odpowiedzialne, które mają nad tym czuwać, które mają tego pilnować, które mają 

to przeczekać, które muszą znać prawo w małym paluszku, żeby gdzieś tam w którymś 

momencie nie wypaść z torów i nie mieć z tego tytułu problemów. My jesteśmy otwarci na jakąś 

pomoc w sensie czy pomieszczeń, ale generalnie tylko do tego momentu. Bo to muszą być 

służby, odpowiedni ludzie, którzy tym się zajmą.” 

Potwierdza to jedna z koordynatorek: 

„To jest tak potężne, że to nawet trudno nazwać lękiem, to jest bariera nie do przekroczenia. 

Także ja nie podjęłabym się żadnego projektu, który wiązałby się z tak sformułowaną pomocą 

publiczną jak w tej chwili jest. Gdy tylko trzeba wypełnić jakieś kwity, jeżeli tylko trzeba 

się do czegoś zobowiązać, to nie, to jest po prostu paniczny strach.” 

Stąd należy uznać, iż przedsiębiorcy zachowują się racjonalnie i w sytuacji, gdy można 

uczestniczyć/korzystać z projektów, które z pomocą publiczną się nie wiążą są nimi 

zainteresowani, a przynajmniej nie stwarzają problemów, by ich pracownicy poza godzinami 

pracy brali w nich udział. Okazuje się, iż panaceum na to nie są niestety ustanowione przez IZ 

zasady dotyczące pomocy publicznej w ramach Poddziałania 8.1.2, które mówią o tym, 

iż pomoc publiczna nie wystąpi w przypadku projektu outplacementowego dedykowanego 

konkretnemu przedsiębiorstwu, jeżeli objęci nim pracownicy nie zostaną ponownie w nim 

zatrudnieni. Jeden z ekspertów zauważył również, że korzystanie z pomocy publicznej przez 

przedsiębiorców łączy się z upowszechnianiem informacji o firmie, co budzi niechęć 

przedsiębiorców. Łączą się z tym również wymogi związane z promocją projektów 

finansowanych ze środków unijnych. Otóż, jak mówiono, przedsiębiorcy nie lubią 

rozpowszechniać informacji o tym, że w ich firmach dzieje się źle. To nie jest dobry sygnał dla 

konkurencji i dlatego mogą czuć rezerwę w stosunku do udziału w projektach typu 

outplacement, realizowanych w ramach PO KL i to niezależnie czy są one tzw. projektami 

otwartymi, do których dostęp mają wszyscy pracownicy zagrożeni zwolnieniami bądź zwalniani 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czy projektami zamknięty, tj. adresowanymi 

do pracowników konkretnego pracodawcy. W tym drugim przypadku oczywiste jest, 

że zrealizowanie takiego projektu w ramach PO KL wiązałoby się z koniecznością wskazywania 

nazwy firmy w ramach upowszechniania o nim informacji, co jak wspomniano spotyka 

się z niechęcią wielu przedsiębiorców. Natomiast w przypadku projektów otwartych wymogiem 

jest przedłożenie przez zatrudnionego jeszcze pracownika zaświadczenia, że firma podlega 

procesom restrukturyzacyjnym. Pracodawcy jednak nie chcieli wystawiać takich zaświadczeń 

swoim pracownikom. Co do zasady informacja o tym, z jakiej firmy konkretnie uczestnicy 

projektu otwartego pochodzą nie jest powszechnie dostępna, a mimo to - jak wskazywali 
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projektodawcy – była to bardzo często istotna bariera, utrudniająca rekrutację, ale też 

uniemożliwiającą samym zainteresowanym udział w projekcie. Podobne opinie formułowali 

również przedstawiciele IP. Zresztą w samym badaniu można było dostrzec rezerwę przed 

podawaniem nazw firm, z których uczestnicy pochodzili. Domyślamy się, że mogło to wiązać 

się z wcześniejszymi ustaleniami projektodawców z pracodawcami, co do niepodawania nazw 

firm, z których uczestnicy pochodzą. 

Inny rodzaj barier, tkwiący w zasadach realizacji, wiąże się z procesem oceny, a raczej 

z opiniami na jego temat. Często projektodawcy bardzo starają się być konkurencyjni, obniżać 

koszty poszczególnych działań w projekcie po to, by nie tracić punktów w ocenie merytorycznej. 

Jednocześnie zapewne nie umieją w warunkach limitowania znaków we wniosku 

o dofinansowaniu dobrze uzasadnić potrzeby podjęcia specyficznych, ale kosztowych działań. 

W efekcie dochodzi do takich sytuacji, jak opisane przez jedną z koordynatorek: 

„nie zaplanowaliśmy pieniędzy na dojazdy i to była słabość projektu, ale też nie chcieliśmy zbyt 

naciągać budżetu, zależało nam na tym, żeby ten projekt przeszedł. Ale właśnie słabością 

projektu, której nigdy w dyskusjach takich ogólnych nie podejmowaliśmy było to, że nagle 

mieliśmy do czynienia z bardzo ubogimi ludźmi, dla których wielokrotne dojazdy w inne miejsce 

były kosztowne i nawet już ci, którzy pracowali w Stoczni Gdynia, ale mieszkali gdzieś dalej też 

dojazdy tutaj do tej Stoczni Gdynia były dużym poświęceniem finansowym. (…) 

było zapotrzebowanie, żeby na przykład całym zespołem, całe zajęcia lokować gdzieś indziej 

w województwie, ale było to już też kosztowne i nie mieliśmy na to środków finansowych, 

aczkolwiek takie sytuacje zrobiliśmy, mieliśmy szkolenie w X, czyli cały zespół nie zapraszaliśmy 

do siebie, tylko dojeżdżaliśmy do uczestników, to było tańsze dostarczyć wszystko. Przy 

miękkich to jeszcze było nas stać, bo to było tylko uzgodnienie z ludźmi, że ponieśli wyższe 

koszty dojazdu. Natomiast mieliśmy pomysły na projekt, żeby mieć taki warsztat dla monterów, 

dla spawaczy, gdzie można by było przewieźć, to było potrzebne, ale było to mrzonka. 

Na pewno takie wsparcie było potrzebne i takie grupy 10-15 osobowe w powiatach oddalonych 

było bardzo potrzebne. Ale my mieliśmy tutaj tak wielu chętnych, że to tylko pozostało 

w emocjach, że nie możemy tym ludziom pomóc, a dla to jest zbyt kosztowne (…)”. 

Przedstawiciele IP zwrócili natomiast uwagę na to, iż barierą realizacji projektów typu 

outplacement jest to, że są one trudne. Wymagają od projektodawców zaplanowania 

kompleksowego wsparcia, tj. zarówno np. doradztwa zawodowego i szkoleń, jak i wsparcia 

psychologicznego, czy dodatków motywacyjnych. Czynnikiem zniechęcającym może być 

ponadto, zdaniem przedstawicieli IP, narzucenie wskaźników efektywności zatrudnieniowej.  

Istotną barierą jest również ogólnie niska wiedza i świadomość outplacementu wśród 

pracodawców. Zdarza się, że korzystają z pomocy projektodawców, czy urzędów pracy, 

ale należy to do rzadkości. Wydaje się też, że pracownicy komórek kadrowych nie bardzo 

interesują się tym narzędziem. Można chyba nawet zaryzykować stwierdzenie, że pracodawcy 

owszem skorzystają z oferty projektodawcy, ale sami raczej rzadko szukają takich możliwości. 

Być może wiąże się to z tym, na co zwrócił uwagę jeden z przedstawicieli przedsiębiorstw, 

ale też członek zespołu merytorycznego jednego z projektów. Otóż w zasadzie nie wiadomo, 

gdzie można znaleźć informację o takich projektach. Jak mówiono, jest ogólna informacja 

o tym, że Urząd Marszałkowski realizuje projekty z zakresu outplacementu, ale dokładnie jakie 

i o co w nich chodzi - tego już tak powszechnie nie wiadomo. 
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Badanie jakościowe wskazuje również, iż barierę w realizacji projektów typu outplacement 

stanowią również relacje pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami pracowników. Tam, gdzie 

są one dobre, czy może lepiej napisać konstruktywne, tam grunt do prowadzenia tego rodzaju 

pomocy jest znacznie bardziej podatny aniżeli tam, gdzie dało się wyczuć, iż komunikacji nie 

ma, a jeśli jest to ma ona charakter wzajemnych pretensji i nieufności. 

Nie sposób pominąć również tego, iż swoistą barierę w realizacji tego typu projektów stanowiły 

w ogóle założenia PO KL w tym zakresie. Jak stwierdzili przedstawiciele IP, projekty 

outplacementowe powinny być kierowane bezpośrednio do firm, które przechodzą określone 

procesy restrukturyzacyjne, czy modernizacyjne. Natomiast w PO KL możliwe jest także 

wdrażanie tego narzędzia przy pomocy projektów otwartych, czyli kierowanych do pracowników 

tracących zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy, ale pochodzących z rozmaitych 

firm. Środek ciężkości przeniesiony został więc tutaj z pracodawcy na pracownika. Stąd 

w Programie operowanie określeniem „projekty typu outplacement”. Skutkuje to również tym, iż 

de facto projekty kierowane są najczęściej do osób w okresie wypowiedzenia bądź 

zarejestrowanych jako bezrobotne. 

Odpowiedź o czynniki sprzyjające może być niejako przeformułowaniem powyżej opisanej 

bariery, dotyczącej relacji pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami pracowników. Dobre 

relacje tego typu są ważnym czynnikiem, który ułatwia podejmowanie działań związanych 

z outplacementem. Jak podkreślił jeden z respondentów: 

„(…) nam prezes swego czasu mówił, że jest źle, może być bardzo źle i myślę, że nie robiłby 

żadnych problemów, żeby właśnie takie szkolenia, żeby ludzi ratować. Ale to jest podejrzewam, 

że jeden z bardzo małych wyjątków, bo jak znam firmy około, tam niestety coś takiego by nie 

przeszło, tam by było wszystko w tajemnicy (…)”. 

Ponadto, zupełnie paradoksalnie czynnikiem ułatwiającym realizację dotychczas wdrożonych 

projektów typu outplacement w regionie była likwidacja jednego z największych pracodawców. 

Wiadomym bowiem było powszechnienie, iż Stocznia Gdynia SA przestanie istnieć, a więc 

zwolnione zostaną tysiące pracowników, do których należy skierować wsparcie oferowane 

w ramach „zwolnień monitorowanych”. Nie było tutaj obawy przed udzielaniem pomocy 

publicznej przedsiębiorstwu, a także problemów z upowszechnianiem tej informacji. Podobnie 

w przypadku przedsiębiorstw w stanie upadłości. W takim wypadku również można niejako 

z założenia przyjąć, iż pracownicy zagrożeni są utratą zatrudnienia z przyczyn leżących po 

stronie pracodawcy i w związku z tym nie było np. problemu z wydawaniem wymaganych 

w projektach zaświadczeń, potwierdzających restrukturyzację firmy. 

Wypowiedzi przedstawicieli przedsiębiorstw pozyskane w trakcie badania mogą też wskazywać 

na to, iż czynnikiem oczywistym, który ma wpływ na podejmowanie działań związanych 

z outplacement jest tzw. kultura organizacyjna firmy. Tam, gdzie pracodawca dba o stabilność 

kadry i warunków jej zatrudniania zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie w momentach 

krytycznych dla firmy może być większe aniżeli tam, gdzie zatrudnienie w formie umowy o pracę 

zapewnione jest mniejszej części pracowników. 

Zgłaszane przez uczestników projektów propozycje zmian bądź ulepszeń, jakich możnaby 

dokonać w projektach outplacementowych są na ogół bardzo ogólne: większa dostępność 

szkoleń i ogólnie łatwiejsza możliwość zakwalifikowania się do projektów, więcej godzin szkoleń, 

mniejsze grupy szkoleniowe, zwiększenie kompetencji osób dostarczających wsparcia. 
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Najczęstsze były zaś opinie stwierdzające brak konieczności zmian – takie wskazanie dało blisko 

30% uczestników. 

 

3.2.7. Skuteczność działań outplacement a system wdrażania PO KL 

Pytania badawcze: 

Jaki wpływ na skuteczność działań outplacement ma sposób wdrażania 
Poddziałania 8.1.2 (kryteria wyboru projektów, ukierunkowanie wsparcia, 
projekty konkursowe i/lub systemowe i ich zakres)? Jakie są doświadczenia 
innych województw w tym zakresie? 

Czy skuteczność i efektywność projektów typu outplacement ma związek 
z tym, czy projekt jest realizowany w formule otwartej czy zamkniętej 

(skierowany do konkretnego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców)? 

Realizację Poddziałania 8.1.2 można podzielić na dwa okresy. Pierwszy z nich przypadł na lata 

2007-2008, a drugi od 2009 roku. Początkowo Poddziałanie to miało mieć charakter 

prewencyjny i chronić pracowników zagrożonych utratą pracy z przyczyn leżących po stronie 

pracodawcy. Jednakże na skutek kryzysu gospodarczego w 2009 roku poszerzono grupę 

docelową tego Poddziałania, wprowadzając do niej osoby bezrobotne, pozostające bez 

zatrudnienia maksymalnie od 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Zachowano jednak 

wymóg utraty zatrudnienia z przyczyn nie leżących po stronie pracownika. Tak opisał ten proces 

przedstawiciel IZ: 

„(…) [na początku, w 2007 r.] staraliśmy się zachować tę linię demarkacyjną, (…) żeby 

szkolenia dla osób tracących zatrudnienie były w ramach 8.1.2, a jeżeli ktoś to zatrudnienie już 

stracił i musi być aktywizowany, to właściwy jest Priorytet VI. (…) w 2009-2010 w momencie, 

kiedy w Polsce pojawiły się już symptomy kryzysu na rynku pracy, nastąpiła duża zmiana, 

bo przede wszystkim zrezygnowano z tej linii demarkacyjnej. To działanie stało się głównym 

działaniem antykryzysowym, (…) uprzedzającym skutki kryzysowe. Zrezygnowano z linii 

demarkacyjnej, czyli dodaliśmy w 8.1.2 te same formy wsparcia, które są w priorytecie VI, (…) 

do tego dodaliśmy działalność gospodarczą taką, jak 6.2 (dotacje na startup-y). Ponadto 

zatarliśmy różnicę między grupą docelową, bo dodaliśmy jako grupę docelową w ramach 8.1.2 

osoby będące do 6 miesięcy od utraty zatrudnienia. Chodziło głównie o to, żeby nie odsyłać 

ludzi między projektami: realizowaliśmy takie „ciągłe” projekty, zaczynające się od momentu, 

gdy w firmie grożą zwolnienia, do aktywizacji już zwolnionych.” 

W związku z powyższym  projekty w ramach Poddziałania 8.1.2. stały się bardzo podobne 

do tych, które mogły być wdrażane w ramach Priorytetu VI PO KL, skierowanego 

do bezrobotnych. W efekcie Poddziałanie straciło swój outplacementowy charakter. Pogląd taki 

podzielił przedstawiciel IZ, mówiąc: 

„(…) taka ogólna moja ocena tego działania to jest to, co Pani powiedziała, że ono jest mniej 

outplacementowe i mniej restrukturyzacyjne, a bardziej tak na rynek pracy ukierunkowane 

i pewnie gdzieś powinno być bliżej jednak Priorytetu VI.”  

Jednocześnie należy też podkreślić, iż Poddziałanie to mogło dotyczyć nie tylko osób 

zwalnianych w wyniku restrukturyzacji, czy modernizacji firmy, ale także tych, które na skutek 

takich procesów wymagają pomocy, zachowując jednocześnie dotychczasowe miejsce pracy 

w firmie.  
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Warto w tym miejscu odwołać się do funkcjonujących w doktrynie definicji outplacementu. I tak 

w badaniach dotyczących tego instrumentu przeczytać można, że „Outplacement (inaczej: 

zwolnienia monitorowane) jest narzędziem łagodzącym skutki restrukturyzacji zatrudnienia, 

adresowanym zarówno do pracowników jak i do pracodawców. (…) Zgodnie z definicją 

ustawową, zwolnienie monitorowane oznacza „rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku 

służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są świadczone usługi 

rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 

służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem”12 Celem outplacementu jest natomiast 

zwiększenie szans pracowników zagrożonych zwolnieniem, utrzymania ciągłości zatrudnienia. 

W związku z tym korzyści po stronie pracowników to nabywanie kwalifikacji, które w obliczu 

utraty zatrudnienia u danego pracodawcy mogą zwiększyć jego szanse na znalezienie nowej 

pracy. Natomiast po stronie pracodawcy najczęściej wskazywaną korzyścią jest pozytywny 

wizerunek oraz uniknięcie negatywnych reakcji załogi podczas przeprowadzania restrukturyzacji 

firmy. Inne badania wskazują z kolei na to, że „Podstawą jego działania [outplacementu – 

przyp. autorów] jest oferowanie kompleksowej oraz specjalistycznej pomocy znajdującym się 

w trudnej sytuacji uczestnikom rynku pracy, w celu ułatwienia im znalezienia się w nowej 

sytuacji zawodowej i życiowej, przystosowania do wymogów współczesnej gospodarki oraz 

wspierania w poszukiwaniu miejsca pracy. Rolą outplacemnetu jest stymulowanie do sprawnego 

wejścia na zewnętrzny rynek pracy i pokonania stresu, wywołanego utratą bądź brakiem 

zatrudnienia. Programy outplacementowe, określane również jako programy adaptacji 

zawodowej, prowadzone są przez specjalistów z obszaru kreowania zmiany: doradców 

zawodowych, pośredników pracy, psychologów.”13 I wreszcie outplacement „Jest 

to kompleksowe i wyspecjalizowane działanie ukierunkowanym na wsparcie osobiste oraz 

trening poszczególnych umiejętności, strategii i technik, które pomogą przeprowadzić efektywne 

poszukiwanie pracy i dalsze zarządzanie karierą zawodową osobie, która pracę straciła, bądź 

jest zagrożona utratą pracy. W ramach programu outplacementu osoba taka otrzymuje 

wsparcie w formie doradztwa, treningu konkretnych umiejętności, dodatkowych informacji 

przydatnych w poszukiwaniach oraz usługi administracyjne.”14 Zasadniczo outplacement winien 

więc obejmować zarówno pracodawców, jak i pracowników przedsiębiorstw przechodzących 

procesy restrukturyzacyjne oraz wiązać się z oferowaniem wsparcia, które złagodzi negatywne 

skutki takich procesów. Cechą zasadniczą takiego wsparcia jest jego kompleksowy 

i zindywidualizowany charakter. 

W ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych 

w regionie” w województwie pomorskim dotychczas ogłoszonych było 5 konkursów na realizację 

projektów zawierających działania typu outplacement. Pierwszy taki konkurs ogłoszony został 

w lipcu 2008 r., kolejne ogłaszano w roku 2009 i 2011. 

W Planie Działania na 2008 r. zapisano, iż: „W celu rozpoznania rzeczywistych potrzeb 

i preferencji potencjalnych Beneficjentów komponentu regionalnego PO KL, IP planuje w 2008 

roku ogłoszenie konkursów we wszystkich typach projektów w ramach poszczególnych Działań 

i Poddziałań Priorytetu VIII. Intencją IP w pierwszym okresie wdrażania jest umożliwienie 

                                                
12 „Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu 
zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” Raport 
z badania, Dyspersja, Warszawa czerwiec 2009 r. 
13 Raport z badania nt. znajomości tematyki outplacementu, M. Sasin, Malbork 2006 r. 
14 Raport z badań dotyczących jakości usług outplacementu według uczestników projektu oraz znajomości 
tematyki outplacementu wśród pracodawców, przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu „Kobiety – 
kształtujmy własną przyszłość”, B. Jarosik, Malbork 2008 r. 
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podejmowania działań projektowych przez Beneficjentów w jak najszerszym zakresie, 

nie ograniczając ich preferencji. Istotne z punktu widzenia potrzeb regionu typy projektów 

zostaną wskazane w kryteriach strategicznych.”15 W związku z tym ogłoszony w lipcu 2008 r. 

konkurs otwarty umożliwiał projektodawcom składanie wniosków w ramach wszystkich typów 

projektów, a więc także w ramach wsparcia dla pracodawców przechodzących procesy 

adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych 

(outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego. Co ważne, w tamtym czasie, firmy 

myślały raczej o intensywnym rozwoju i poszukiwały odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników aniżeli zastanawiały się nad redukcją zatrudnienia. Był to czas dobrej koniunktury, 

a więc niejako z założenia zainteresowanie projektami typu outplacement było niewielkie. 

Potwierdzają to opinie przedstawicieli IP wyrażone w badaniu: 

„Gdy program wchodził w latach 2007-2008, my mieliśmy trudności, ponieważ stan gospodarki 

i nasza sytuacja była stosunkowo dobra i nie widzieliśmy za bardzo potrzeby realizacji tego typu 

działań, nawet nie tyle potrzeby, co obawialiśmy się, że po prostu nie będzie chętnych 

do realizacji tego typu projektów.”   

Jednocześnie, co wskazała analiza IP zawarta w Planie Działania, identyfikowana w tym czasie 

była „mała gotowość do zmiany strategicznej pomorskich firm - w województwie pomorskim 

gotowość do zmiany strategicznej (zmiany profilu produkcji) wykazuje tylko 1% badanych 

przedsiębiorstw. Zmianę profilu lub ograniczenie działalności deklarowały przy tym raczej firmy 

starsze, powstałe w latach 90-tych lub wcześniej. Firmy większe myślą raczej o intensywnym 

rozwoju, natomiast o zmianie profilu czy ograniczaniu działalności myślą częściej firmy mniejsze. 

Zamiary ograniczania działalności czy zmiany profilu wynikają z braku zysku lub nawet 

ponoszenia strat przez deklarujące tego typu cele przedsiębiorstwa. Dane te w powiązaniu 

z bardzo optymistycznymi przewidywaniami firm w zakresie zwiększania zatrudnienia i poziomu 

sprzedaży swoich produktów oraz konserwatywnymi strategiami utrzymywania obecnego profilu 

działalności świadczą o tym, że pomorski sektor MSP nie jest w znacznej mierze przygotowany 

na zjawisko niespodziewanej zmiany gospodarczej i nie uwzględnia go w swoich strategiach 

rozwoju. Optymizm ten jest wynikiem osiąganych w ciągu ostatnich lat zysków, w mniejszym 

stopniu bierze się z dogłębnej analizy rynku.”16 Stąd też uwaga IP w tamtym czasie 

koncentrowała się na projektach badawczych, które mogły wesprzeć identyfikowane deficyty 

pomorskich przedsiębiorstw. Chodziło głównie o projekty badawcze dla firm, ale także 

dla całego województwa, by możliwe było prognozowanie zmian gospodarczych i procesów 

restrukturyzacyjnych. Jednocześnie jeśli chodzi o szkolenia, to „w związku obecnymi 

oczekiwaniami przedsiębiorców i problemami z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników, wspierane będą projekty szkoleń zawodowych, bezpośrednio związanych 

z podstawową działalnością i bieżącymi potrzebami pomorskich firm. Oferta szkoleniowa będzie 

dopasowana do kierunków rozwoju województwa pomorskiego i bieżących potrzeb w zakresie 

siły roboczej pracodawców. Szczególny nacisk zostanie położony na szkolenie pracowników 

powyżej 50. roku życia. Działania obejmujące nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych osób pracujących oraz pomoc w zakresie wyboru nowego zawodu (doradztwo 

zawodowe) będą skierowane także do osób poszukujących pracy poza sektorami rolnictwa oraz 

rybactwa.”17 Oznacza to, że do sektorów restrukturyzowanych zaliczono w tamtym czasie 

rolnictwo i rybactwo. Przy czym w przypadku obszarów peryferyjnych w stosunku do Trójmiasta 

                                                
15 Plan Działania na 2008 r. dla Priorytetu VIII PO KL w województwie pomorskim 
16 Tamże 
17 Tamże 
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możliwe było wsparcie wszelkiego rodzaju MSP bez względu na sektor, czy branżę. Zakładano 

również możliwość realizacji projektów typu outplacement, które wiążą się z procesami 

adaptacyjnymi i modernizacyjnymi firm w szczególności w stosunku do pracowników w wieku 

50+, czyli do osób, które w największym stopniu mogły ucierpieć w wyniku wspomnianych 

procesów. Istotne znaczenie w tamtym czasie miało dla IP tworzenie sieci współpracy 

organizacji pracodawców i pracowników, przede wszystkim partnerstw. To one miały wpływać 

na zdolności adaptacyjne zarówno pracowników, jak i przedsiębiorstw. Grupę docelową, która 

wspierana mogła być w ramach Poddziałania 8.1.2 w 2008 r. stanowili m.in. pracodawcy 

i pracownicy przedsiębiorstw przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz osoby 

odchodzące z rolnictwa lub rybactwa. W związku z powyższym w pierwszym konkursie 

ogłoszonym m.in. na realizację projektów typu outplacement IP wskazała następujące kryteria 

wyboru projektów: 

Kryteria dostępu 

1. Obszar realizacji projektu – województwo pomorskie 

2. Minimalna wartość projektu 50 tys. zł maksymalna wartość 3 mln zł 
3. Maksymalny termin realizacji projektu 24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji 

projektu 

Kryteria strategiczne 

1. Premiowane będą projekty w zakresie badań i analiz dot. możliwości przewidywania 

i zarządzania zmianą gospodarczą w odniesieniu do rynków lokalnych i lub powołania 
partnerstw lokalnych w zakresie przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 

(dodatkowe 5 pkt.) 

2. Projekty realizowane na rzecz osób po 50 - tym roku życia z wykształceniem zawodowym 
i ogólnym (dodatkowe 5 pkt.) 

3. Projekty realizowane w odpowiedzi na potrzeby lokalne wskazane w Powiatowych 
Programach na Recz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (dodatkowe 10 pkt.) 

Jak wynika ze sprawozdania rocznego z wdrażania PO KL za 2008 r., IP w całym kraju 

w zakresie Priorytetu VIII chciały „(…) umożliwić sobie elastyczne i szybkie reagowanie 

na ewentualne sytuacje kryzysowe wynikające z gwałtownych zmian gospodarczych 

i społecznych. Zdecydowana większość proponowanych kryteriów dostępu odnosi się bowiem 

do kwestii „administracyjnych” dotyczących beneficjenta (pochodzenie z obszaru województwa), 

lokalizacji projektu, minimalnej i maksymalnej wartości projektu, maksymalnej długości 

realizacji projektu, natomiast kryteria strategiczne preferują określone formy wsparcia, grupy 

docelowe lub tematykę projektów.” W sprawozdaniu tym zapisano również, że „(…) główny 

problemem we wdrażaniu projektów stanowiło stosunkowo późne wejście w życie 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania 

pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co wpłynęło 

na opóźnienia w ogłoszeniu zaplanowanych konkursów.” 

Natomiast w roku 2009 pomorska IP w Planie Działania dla Priorytetu VIII zaplanowała 

ogłoszenie dwóch konkursów: jednego zamkniętego i jednego otwartego. Ze względu jednak 

na kryzys gospodarczy i restrukturyzację przemysłu stoczniowego, zdecydowano się ostatecznie 

na przeprowadzenie trzech konkursów, w tym dwóch zamkniętych i jednego otwartego. Przy 

czym konkurs wskazany w Planie Działania jako otwarty został ogłoszony jako zamknięty, 

a więc ostatecznie tylko konkurs „dodatkowy” miał charakter otwarty i, co warto podkreślić, 

dotyczył wyłącznie projektów, zawierających wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych 

do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 

zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, 

realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement. 
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Zaznaczyć trzeba, iż w kwietniu 2009 r. w ramach PO KL wprowadzona została możliwość 

stosowania tzw. „szybkiej ścieżki wyboru projektów”, jako narzędzia, które miało przeciwdziałać 

spowolnieniu gospodarczemu. Polegała ona na tym, iż skrócony został do 30 dni czas naboru, 

oceny i wyboru do realizacji projektów. W odniesieniu do projektów typu outplacement pojawiła 

się również, w ramach pakietu antykryzysowego, możliwość realizacji projektów „szybkiego 

reagowania”: 

„(…) czyli tak naprawdę pisania projektów o formule otwartej, które miały pomóc osobom albo 

właśnie zwalnianych albo już zwolnionym, (…) niekoniecznie osadzonym w przedsiębiorstwie 

czy nawet w jakiejś branży; tacy projektodawcy będący „na standby”, czekający aż przyjdzie 

ktoś, kto został zwolniony” jak powiedział przedstawiciel IZ. Wprowadzono wówczas także 

możliwość przyznawania: (i) środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla pracowników 

objętych programem zwolnień monitorowanych oraz (ii) jednorazowego dodatku relokacyjnego 

(mobilnościowego) i jednorazowego dodatku motywacyjnego, mających wspierać zatrudnienie. 

W celu zwiększenia dostępności przedsiębiorców do środków udzielanych w ramach pomocy 

publicznej przygotowano również dwa rozporządzenia, które miały umożliwić wspieranie 

koncepcji „szkoleń zamiast zwolnień” w przedsiębiorstwach w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

W związku z powyższym w województwie pomorskim zdecydowano się skorzystać z „szybkiej 

ścieżki wyboru projektów”  w ramach wspominanego wcześniej „dodatkowego” konkursu 

ogłoszonego w grudniu 2009 r. w obliczu likwidacji Stoczni Gdynia S.A. i negatywnych tego 

skutków także dla kooperujących z przemysłem stoczniowym firm, mających swoją siedzibę 

w województwie. 

Założenia IP w zakresie ogłaszanych w 2009 r. konkursów były następujące. Pierwszy ogłoszony 

w tamtym czasie konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 miał charakter zamknięty i dotyczył 

trzech typów projektów: 

1. Wsparcia dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, 

realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych 

(outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego oraz 

2. Szkoleń przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu 

i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań 

i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) oraz 

3. Szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu 

działalności przedsiębiorstwa. 

W konkursie tym IP wskazała wyłącznie następujące kryteria dostępu dla składanych projektów: 

Kryteria dostępu 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% przedsiębiorstwa kooperujące z przemysłem 

stoczniowym przechodzące procesy adaptacyjne lub restrukturyzacyjne posiadające 
siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) na terenie województwa 

pomorskiego i/lub ich pracownicy 
2. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 

konkursu 

3. Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2011 r. 
4. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN 

5. Beneficjent, w okresie realizacji projektu, prowadzi biuro projektu na terenie województwa 
pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym 

personelem realizującym projekt 
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Drugi konkurs zamknięty ogłoszony zamiast zaplanowanego w Planie Działania dla Priorytetu 

VIII na 2009 r. konkursu otwartego dotyczył następujących typów projektów: 

1. Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji 

pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów 

pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii 

przewidywania zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. 

2. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 

zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych 

u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane 

w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym: 

 poradnictwa psychologicznego, 

 pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek 

relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości 

powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), 

 pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla 

osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem 

niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), 

 wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez 

zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: 

i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

ii. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 

40 tys. PLN 

iii. wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie 

pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość 

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, 

połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji 

(wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). 

3. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu 

i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań 

i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). 

Jak można zauważyć w tym konkursie, w przypadku projektów typu outplacement, pojawił się 

poszerzony katalog wsparcia towarzyszącego o dodatek relokacyjny, motywacyjny, a także 

dotacje na podjecie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe. Rozszerzona także została 

grupa docelowa o osoby już zwolnione z pracy, czyli bezrobotne, które utraciły pracę 

nie wcześniej niż 6 miesięcy od rozpoczęcia udziału w projekcie. Rozwiązanie to zbliżyło bardzo 

merytoryczną zawartość projektów, które można było realizować w ramach tego Poddziałania 

do tego, co zaprogramowano w Priorytecie VI PO KL. Można więc przyjąć, że to od tego 

momentu rozpoczął się  drugi okresu we wdrażaniu tego Poddziałania. 
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Wskazane w tym drugim konkursie kryteria wyboru projektów w stosunku do wsparcia dla osób 

zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy 

adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu 

outplacement to: 

Kryteria dostępu 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania 

(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego i/lub 
podmioty posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na jego terenie 

2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 

danego konkursu 
3. Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2011 r. 

4. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 mln zł 
5. Beneficjent, w okresie realizacji projektu, prowadzi biuro projektu na terenie województwa 

pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym 

personelem realizującym projekt 
6. Dodatki motywacyjne wypłacane uczestnikom projektu zostaną w co najmniej 

70%skierowane do osób, które utraciły zatrudnienie w mikro-, małym lub średnim 
przedsiębiorstwie18 

7. Dodatki motywacyjne są wypłacane osobom, które dodatkowo zostały objęte co najmniej 
jedną z poniższych form wsparcia przewidzianą w ramach projektu: szkoleniami, 

poradnictwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym, pośrednictwem pracy 

8. Wartość dodatków motywacyjnych przyznanych uczestnikom nie przekracza 15% wartości 
projektu 

9. Dodatki motywacyjne nie są wypłacane uczestnikom projektu, którzy utracili zatrudnienie 
w przedsiębiorstwach, których zwalniani pracownicy zostali objęci wsparciem w ramach 

Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

Kryteria strategiczne 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania 
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych 

strukturalnie i/lub podmioty posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na 
jego terenie (5 pkt) 

2. Projekt zakłada tworzenie partnerstw lokalnych współtworzonych przez przedsiębiorców i/lub 
organizacje zrzeszające pracodawców i/lub samorząd gospodarczy (5 pkt) 

3. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% średnie i/lub duże przedsiębiorstwa i ich 

pracownicy (10 pkt) 

I wreszcie w grudniu 2009 r. ogłoszony został nieujęty w Planie Działania dla Priorytetu VIII 

na 2009 r. trzeci konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2, który miał charakter otwarty i dotyczył 

wyłącznie projektów, zawierających wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych 

do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 

zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, 

realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, które zawierały 

opisane wcześniej, poszerzone wsparcie towarzyszące. Jak wspomniano już wcześniej, był 

on związany bezpośrednio z likwidacją Stoczni Gdynia S.A. i utratą pracy przez jej pracowników, 

ale także przez pracowników firm kooperujących ze stocznią. Przeprowadzenie tego konkursu 

                                                
18 Warto tutaj pamiętać, że szczegółowe kryteria (w tym kryteria dostępu) dla korzystania z dodatku 
motywacyjnego określił Komitet Monitorujący PO KL. Oznacza to więc, że IP musiały uwzględniać je 
w ogłaszanych konkursach 
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było możliwe dzięki realizacji, opisywanego już wyżej pakietu antykryzysowego, 

przygotowanego w ramach EFS przez IZ. 

W przypadku tego konkursu określone zostały następujące kryteria wyboru projektów: 

Kryteria dostępu 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania 

(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego i/lub 
podmioty posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na jego terenie 

2. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danego konkursu 

3. Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2011 r. 
4. Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln zł 

5. Projektodawca posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech z następujących 

instrumentów wsparcia: szkolenia, poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, 
pośrednictwo pracy, udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

6. W ramach promocji i rekrutacji do projektu: 
- działania informacyjne i promocyjne skierowane są obligatoryjne do pracowników i/lub 

byłych pracowników przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego 

- pierwszeństwo udziału w projekcie w ramach całego przewidzianego w nim limitu 
uczestników mają zagwarantowane pracownicy i/lub byli pracownicy przedsiębiorstw 

przemysłu stoczniowego, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w dowolnym momencie 
wskazanego w harmonogramie projektu okresu rekrutacji do projektu 

7. W przypadku udziału w projekcie byłych pracowników Stoczni Gdynia S.A. objętych 
programem zwolnień monitorowanych, warunkiem ich uczestnictwa jest udzielenie im 

innych form wsparcia (korzystanie z innych instrumentów lub typów szkoleń) niż te, 

którymi dana osoba była objęta w projekcie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
8. Projekt obligatoryjnie zawiera przynajmniej jeden instrument należący do wsparcia 

zasadniczego, tj. szkolenia i kursy przekwalifikują ce służące podwyższeniu kwalifikacji 
i umiejętności, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz co najmniej jeden 

instrument z zakresu wsparcia towarzyszącego, tj. poradnictwo psychologiczne, dodatek 

relokacyjny (mobilnościowy), dodatek motywacyjny,  wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą 

9. Beneficjent, w okresie realizacji projektu, prowadzi biuro projektu na terenie województwa 
pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu oraz z kluczowym 

personelem realizującym projekt 

10. Dodatki motywacyjne są wypłacane osobom, które dodatkowo zostały objęte co najmniej 
jedną z poniższych form wsparcia przewidzianą w ramach projektu: szkoleniami, 

poradnictwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym, pośrednictwem pracy 
11. Wartość dodatków motywacyjnych przyznanych uczestnikom nie przekracza 15% wartości 

projektu 
12. Dodatki motywacyjne nie są wypłacane uczestnikom projektu, którzy utracili zatrudnienie 

w przedsiębiorstwach, których zwalniani pracownicy zostali objęci wsparciem w ramach 

Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

Jak wynika z powyższego zestawienia, IP założyła podobne kryteria, jak w konkursie drugim, 

zastrzegając jednak, że dany projektodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie oraz 

że minimalna, a nie maksymalna wartość projektu to 1 mln zł. Wskazano także do kogo muszą 

być kierowane działania informacyjno-promocyjne oraz, że pierwszeństwo do udziału 

w projekcie mają pracownicy przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego. Dodatkowo, 

jak wskazuje na to kryterium nr 7: w przypadku udziału w projekcie byłych pracowników 

Stoczni Gdynia S.A. objętych programem zwolnień monitorowanych, warunkiem 

ich uczestnictwa jest udzielenie im innych form wsparcia (korzystanie z innych instrumentów 

lub typów szkoleń) niż te, którymi dana osoba była objęta w projekcie Agencji Rozwoju 
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Przemysłu S.A. Konkurs ten miał bowiem stanowić dodatkową możliwość wsparcia dla osób 

tracących pracę w związku z likwidacją Stoczni Gdynia S.A., a nie być konkurencją dla programu 

zwolnień monitorowanych. 

W sprawozdaniu rocznym z wdrażania PO KL w 2009 r. wskazano, iż w województwie 

pomorskim w 2009 r. udział w projektach Priorytetu VIII rozpoczęły 573 osoby. Jest to wynik 

średni, niższy od najwyższej liczby w kraju o więcej niż 1/3. Zaznaczono, iż w skali całego kraju 

„W przeważającej części wsparcie w ramach Priorytetu VIII kierowane jest do osób 

zatrudnionych. Dotychczas spośród 118 909 osób, które rozpoczęły udział w projektach 

Priorytetu VIII ponad 60% było pracownikami przedsiębiorstw, z czego pracownicy dużych 

przedsiębiorstw stanowili 18%, małych i średnich przedsiębiorstw – po 16% oraz 

mikroprzedsiębiorstw – 10%.”  Pamiętać jednak należy, że dane te odnoszą się do wszystkich 

typów wsparcia możliwych w ramach Priorytetu VIII, a nie wyłącznie tych, zawierających 

działania typu outplacement. 

W tamtym czasie niski był wskaźnik osiągnięcia w ramach Priorytetu VIII celu szczegółowego 

2 Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, 

w ramach którego realizowane są m.in. projekty typu outplacement, mające wpływ 

na wykonanie wskaźnika, dotyczącego pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami 

procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach. W 2009 r. stopień wykonania jego wartości 

docelowej wynosił w kraju zaledwie 0,7%. Świadczy to o skali zainteresowania tego typu 

wsparciem w pierwszych trzech latach wdrażania PO KL. Problemem był tutaj „(…)brak 

jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących tej formy wsparcia oraz sytuację na rynku 

pracy na początku 2009 r., która nie sygnalizowała takich potrzeb.” Niskie wykonanie, tj. 0,2% 

(wartość docelowa wynosi 10%) odnotowano również w odniesieniu do wskaźnika rezultatu 

relacja liczby pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji objętych 

działaniami szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami 

grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy. Oczywistym jest więc to, że równie niskie 

wykonanie wyżej wymienionych wskaźników miało miejsce także w województwie pomorskim. 

W roku 2010 w PO KL kontynuowano wsparcie w ramach pakietu antykryzysowego. Niemniej 

jednak w województwie pomorskim nie ogłoszono konkursów na projekty typu outplacement, 

ale Urząd Marszałkowski wskazał w Planie Działania, iż realizowany będzie projekt systemowy 

w tym zakresie, o łącznym budżecie 8 mln zł, który skierowany jest w 100% do osób 

zwolnionych i/lub przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem posiadające 

miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa 

pomorskiego, które są/były zatrudnione u pracodawców posiadających siedzibę 

lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na jego terenie (zgodnie z zapisami KRS lub 

równoważnego dokumentu) oraz podnoszący świadomość pracowników i kadr zarządzających 

modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających 

procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo. Projekt ten zawiera zarówno zasadnicze, 

jak i towarzyszące formy wsparcia, o których mowa już była wcześniej. Ponownie koncentruje 

się on przede wszystkim osobach/pracownikach, tracących pracę z przyczyn leżących po stronie 

pracodawcy a nie na firmach przechodzących procesy restrukturyzacyjne, czy modernizacyjne. 

Aczkolwiek włączono do niego zadanie, w ramach którego promowano ideę outplacementu 

wśród pomorskich pracodawców. Okazało się zresztą, iż popyt na tego rodzaju wsparcie 

przewyższył założenia i ostatecznie 500 przedstawicieli firm wzięło udział w zorganizowanych 

w ramach tego projektu spotkaniach upowszechniających outplacement jako narzędzie radzenia 

sobie ze zmianą w przedsiębiorstwie. 
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W sprawozdaniu rocznym z wdrażania PO KL za 2010 r. zapisano: „(…) do końca okresu 

sprawozdawczego działaniami szybkiego reagowania zostało objętych blisko 3,8 tys. 

pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji 

w przedsiębiorstwach, w tym 1,8 tys. kobiet i 2 tys. mężczyzn. Wartość docelowa wskaźnika 

[dotyczącego pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji 

w przedsiębiorstwach – przyp. autorów] została tym samym osiągnięta na dość niskim poziomie 

17%, niemniej, w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost 

o blisko 10 pkt. proc. Należy przy tym mieć na względzie fakt, iż większość projektów 

outplacementowych realizowanych w Priorytecie VIII kierowanych jest do osób, które utraciły 

zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 

dniem przystąpienia do projektu. Wskaźnik natomiast mierzy wyłącznie liczbę pracowników 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, nie zaś osoby zwolnione.” 

W 2010 r. w województwie pomorskim objęto projektami typu outplacement w ramach działań 

szybkiego reagowania 556 pracowników i był to drugi wynik w kraju. 

Warto też dodać, że w czerwcu 2010 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja Szczegółowego 

Opisu Priorytetów PO KL, która w ramach projektów typu outplacement doprecyzowała jedynie 

zapisy dotyczące realizacji projektów z zakresu outplacementu oraz pojęcie rejestracji 

działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

W 2011 r. IP zaplanowała na III kwartał przeprowadzenie konkursu zamkniętego, w ramach 

którego możliwe było składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów m.in. typu 

outplacement. Ostatecznie ogłoszenie konkursu nastąpiło w II kwartale 2011 r. 

W konkursie tym nie można już było stosować wsparcia towarzyszącego w postaci formy 

dodatku relokacyjnego (mobilnościowego) oraz dodatku motywacyjnego, gdyż zgodnie 

z zaleceniem IZ formy te nie mogły być realizowane w projektach zgłaszanych w ramach 

konkursów, ogłaszanych od stycznia 2011 r. Wydaje się jednak, iż w przypadku województwa 

pomorskiego wyeliminowanie tego rodzaju wsparcia nie miało większego znaczenia. Jak bowiem 

wspominano już wcześniej żaden z analizowanych w ramach badania projektu nie przewidywał 

ich stosowania. 

W konkursie wskazano wyłącznie minimalną wartość projektu 50 tys. zł, czyli zgodną z ogólną 

zasadą PO KL oraz następujące kryteria dostępu i kryteria strategiczne: 

Kryteria dostępu 

1. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 

danego konkursu 
2. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy 

3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa pomorskiego 

(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze 
województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku 

innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 
pomorskiego) 

4. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50%: 
- osoby z wykształceniem co najwyżej średnim lub 

- osoby, które ukończyły 50 rok życia oraz w ramach projektu przewidziane jest objęcie  

wszystkich uczestników należących do tej kategorii wiekowej indywidualnym wsparciem 
w postaci coachingu lub szkoleń „1 na 1” 

5. Projekt zakłada w ramach rezultatów twardych podjęcie zatrudnienia w okresie realizacji 
projektu przez co najmniej 50% jego uczestników 
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6. W przypadku projektów nie realizowanych na potrzeby konkretnego wskazanego we 

wniosku podmiotu/podmiotów, projektodawca zobligowany jest wykorzystać w opisie 
problemu i/lub grup docelowych wyniki badań i analiz zrealizowanych w województwie 

pomorskim w ramach projektów w Poddziałaniu 8.1.2 i/lub 8.1.3 i/lub 8.1.4 PO KL 

7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 

podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu 
8. Projekt obligatoryjnie zawiera instrumenty (zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów 

PO KL) należące do wsparcia zasadniczego, tj. szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz 

poradnictwo psychologiczne oraz co najmniej jeden instrument z zakresu wsparcia 
towarzyszącego, tj. pomoc w zmianie miejsca pracy, pomoc w znalezieniu nowej pracy, 

staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 
subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, wsparcie dla osób 

zamierzających podjąć działalność gospodarczą. 

Kryteria strategiczne 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% przedsiębiorstwa z województwa 

pomorskiego wchodzące w skład tzw. klastra kluczowego (zgodnie ze stosowną decyzją 

Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie nadania statusu klastra kluczowego) (5 pkt) 

Jak wynika z powyższego zestawienia, składane w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2011 r. 

projekty typu outplacement musiały spełnić liczne kryteria dostępu oraz jedno kryterium 

strategiczne. IP chodziło o to, by wsparcie docierało w znacznej mierze do osób po 50 roku 

życia oraz z maksymalnie średnim wykształceniem. Wprowadzono również wymóg efektywności 

zatrudnieniowej w odpowiedzi na zmiany w systemie realizacji PO KL na skutek ustaleń 

pomiędzy Komisją Europejską a IZ, która zaleciła IP ujęcie w Planach Działania na 2011 r. 

w przypadku projektów typu outplacement wprowadzenie tego kryterium. Czy tego rodzaju 

zabiegi przyniosły efekty? Otóż z informacji zawartej na stronie internetowej IP wynika, 

iż w wyniku konkursu, który obok projektów typu outplacement obejmował również inne typy 

projektów określone w Poddziałaniu 8.1.2, zawartych zostało łącznie 13 umów, w tym jedynie 

4 skierowane są do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 

zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców 

przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia 

i wdrażania programów typu outplacement. Jeśli zaś chodzi o spełnienie kryterium 50% 

efektywności zatrudnieniowe, to przedstawiciel IZ stwierdził: 

 „(…) w tym działaniu od 2 czy 3 lat stosowano wyższe kryteria efektywności zatrudnieniowej, 

było nawet 50% w latach 2010-2011 i nie docierały do nas sygnały o problemach (jeśli 

beneficjent nie spełni i instytucja pośrednicząca chce go z tego rozliczyć, to wówczas pisze 

on na ogół do instytucji zarządzającej z prośbą o obronę, stąd wiedzielibyśmy o takich 

sytuacjach). Skoro takie sygnały do nas nie docierały, to mogę z dużą dozą 

prawdopodobieństwa powiedzieć, że to kryterium jest spełniane, co do zasady.”  

W 2012 r. podobnie, jak w 2010 r. IP zaplanowała jedynie realizację projektu systemowego 

w zakresie outplacementu. 

Z powyższego wynika, że sposób i zawartość projektów typu outplacement podlegała 

w zasadzie nieustannym zmianom ze strony IZ, która na poziomie SzOP modyfikowała możliwe 

formy wsparcia w ramach tych projektów, ich grupy docelowe, ale także zasady udzielania 

w nich pomocy publicznej. Zapewne ich inicjatorom chodziło o to, by zwiększyć możliwości 

udzielania wsparcia w tego rodzaju projektach. Niestety okazuje się, że nie przyniosło 
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to pozytywnych efektów. Zainteresowanie nimi przedsiębiorców nie wzrosło, a ich grupa 

docelowa w zasadzie jest jednorodna z tą, która z powodzeniem może korzystać ze wsparcia w 

ramach Priorytetu VI, czy Poddziałania 8.1.1 PO KL. Aczkolwiek można też było usłyszeć w 

trakcie badania od przedstawiciela IZ, że województwo pomorskie to takie, w którym 

rzeczywiście podejmowane są działania w zakresie outplacementu: 

„(…) były podejmowane działania osłonowe związane z restrukturyzacją przemysłu 

stoczniowego i z tego co wiem, to te działania (…) były efektywne. Pytanie, na ile te zwolnienia 

miałyby skutek bez wsparcia EFS, ale wiem, że dużo ludzi zwolnionych ze Stoczni znajdowało 

zatrudnienie.”  

Z kolei w ocenie przedstawicieli IP najbardziej efektywne były te projekty typu outplacement, 

które oferowały wsparcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i szkolenia 

specjalistyczne dopasowywane do konkretnych potrzeb uczestników. Natomiast podczas 

wywiadów eksperckich można było usłyszeć, że na skutek udziału w projektach typu 

outplacement „(…) pracownik dostał pewien bagaż, który mu się na pewno przyda na tej dalszej 

drodze.”  

Można też odnieść wrażenie, iż zbytnia koncentracja na szczegółowych wymogach, jakie 

spełniać powinny były projekty outplacementowe zaskutkowała wypaczeniem istoty takich 

projektów, a także nie dokonały zmiany w podejściu do tego instrumentu pracodawców. Dalsze 

pozostawianie budowania świadomości o outplacemencie na marginesie działań, które mogą 

być wdrażane w ramach wspierających je programów, będzie utrzymywać status quo, o którym 

mowa od co najmniej 4 lat. Nawet najbardziej precyzyjne i przemyślane kryteria wyboru takich 

projektów nie spowodują, że przedsiębiorcy rzeczywiście zaczną korzystać z takiego 

instrumentu. 

Trudno jest znaleźć związek pomiędzy kryteriami wyboru a skutecznością projektów, ta ostatnia 

bowiem jest z jednej strony generalnie dość wysoka, z drugiej zaś w znacznie większym stopniu 

niż od kryteriów zależeć mogła od sytuacji w otoczeniu w momencie kończenia udziału 

w projekcie przez uczestników.  

 

Benchmarking 

Zgodnie z założeniami dokonano analizy podejścia do wdrażania Poddziałania 8.1.2 w innym 

regionie – w Małopolsce. W województwie małopolskim w 2008 roku zaplanowano jedynie 

realizację projektu systemowego o charakterze badawczo-promocyjnym „Podwyższenie 

kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT”. W roku 2009 przeprowadzono jeden 

konkurs otwarty (w I kwartale), w 2010 roku – podobnie (jeden konkurs otwarty 

w IV kwartale), zaś w 2011 roku – konkurs zamknięty w III kwartale. 

Jak wynika z informacji uzyskanych od przedstawiciela kierownictwa IP2, w 2009 roku kształt 

kryteriów szczegółowych w Poddziałaniu 8.1.2 wynikał z chęci zapobieżenia skutkom 

rozpoczynającego się wówczas kryzysu gospodarczego. Kryteria dostępu wskazywały, że 

projekty powinny mieć charakter kompleksowy, oferując szeroki zakres wsparcia i zróżnicowaną 

tematykę szkoleń. Minimalną wartość projektów określono na 4 mln złotych. Rozwiązanie to 

miało na celu wyłonienie „operatorów” wsparcia outplacementowego, którzy objęliby wsparciem 

całe województwo w ramach 2-letnich projektów i mogli oferować programy dla firm 

przechodzących restrukturyzację i ich pracowników. Eliminowało to konieczność aplikowania 

przez pojedyncze przedsiębiorstwa doświadczające trudności gospodarczych, a zatem pozwalało 



Ocena skuteczności i efektywności wsparcia w projektach wdrażających programy  
typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w województwie pomorskim 

 
 

 
83 

na szybszą interwencję w przypadku pojawiania się kolejnych przedsiębiorstw /pracodawców 

zagrożonych restrukturyzacją. W wyniku konkursu wyłoniono dwóch „operatorów”. 

Konkurs ogłoszony w 2010 roku również podkreślał konieczność przygotowywania projektów 

o charakterze kompleksowym, przy czym obligatoryjną formą wsparcia były szkolenia 

i doradztwo wspomagające proces zmian profilu działalności przedsiębiorstwa. Wprowadzenie 

takiego kryterium było efektem doświadczeń konkursu z roku 2009, gdy „operatorzy” łączyli 

wsparcie outplacementowe ze szkoleniami przekwalifikowującymi, pomijając wsparcie 

dla przedsiębiorstw wspomagające przebranżowienie. W tym czasie realizowane były projekty 

„operatorów”, tak więc konkurs miał na celu zdywersyfikowanie dostępnego wsparcia 

dla przedsiębiorstw. 

W 2011 roku wprowadzono wymagane przez KE kryterium efektywności zatrudnieniowej, 

a ponadto utrzymano zapisy koncentrujące się na konieczności zapewnienia kompleksowego 

charakteru wsparcia, dodając obowiązek objęcia każdego uczestnika projektu IPD. Termin 

konkursu w roku 2011 (III kwartał) motywowany był chęcią rozpoczęcia wdrażania nowych 

projektów niezwłocznie po zakończeniu dotychczasowych tak, by utrzymać ciągłość możliwości 

korzystania ze wsparcia. Z tego też względu był to konkurs zamknięty – pozwala on bowiem 

na w miarę precyzyjne zaplanowanie momentu rozstrzygnięcia konkursu, a tym samym – 

rozpoczęcia wdrażania projektów. Obecnie dobiega końca proces zawierania umów – ogółem 

wyłoniono 8 projektów, z czego 5 o charakterze „operatorów”. 

W opinii IP2, przyjęta konstrukcja wsparcia pozwala na realizację projektów outplacementowych 

o charakterze otwartym co sprawia, że pracodawcy preferują udział swoich pracowników bez 

angażowania firmy. Skutkuje to znacznymi trudnościami w rekrutacji pracowników. 

W ocenie IP2 realizacja projektów outplacementowych w formule „operatorów wojewódzkich” 

pozwoliło na zintensyfikowanie wsparcia dla przedsiębiorstw i innych pracodawców 

prowadzących restrukturyzację zatrudnienia, a także na szybsze obejmowanie wsparciem 

pracowników. „Operatorzy” obejmowali wsparciem zarówno pracowników firm zmniejszających 

zatrudnienie w ramach zwolnień grupowych o dużej skali, jak i pracowników pracodawców 

publicznych czy mniejszych firm doświadczających trudności ekonomicznych skutkujących 

zwolnieniami. 

Ważnym elementem wdrażania Poddziałania 8.1.2 był system monitorowania zmian i promocji 

działania „operatorów”, realizowany w ramach projektu partnerskiego „Inwestor” (projekt 

systemowy, którego liderem jest WUP w Krakowie). Z jednej strony sieć konsultantów 

(zlokalizowanych w związkach zawodowych, gminach, powiatach, inspekcji pracy, urzędach 

pracy) miała przekazywać do WUP informacje o pojawiających się zagrożeniach zwolnieniami 

czy innych przyczynach wymagających wsparcia – i te informacje przekazywane były 

„operatorom”; z drugiej zaś wszystkie zainteresowane podmioty, w tym pracodawcy zgłaszający 

zwolnienia grupowe, otrzymują informację o działaniu „operatorów”. 

Zdaniem rozmówcy z IP2 w Małopolsce poważną barierą wdrażania Poddziałania 8.1.2 była 

niechęć firm do udziału w projektach ze względu na możliwość występowania pomocy 

publicznej. Wnioskodawcy obawiają się, że firma, której pracownik zostanie ponownie 

zatrudniony przez tego samego pracodawcę przed upływem pół roku, może mieć przekroczony 

limit pomocy de minimis. Barierą jest też niski poziom świadomości przedsiębiorstw 

o możliwościach wsparcia osób zwalnianych. Kolejny problem to czas, jaki upływa od dokonania 
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przez projektodawcę diagnozy do momentu uruchomienia projektu, co skutkuje dezaktualizacją 

zamierzeń i potrzebą dostosowywania projektu do realnych potrzeb. 

Zwraca się także uwagę na słabości systemu monitorowania: brak jest informacji o zwolnieniach 

w małych przedsiębiorstwach, zaś informacje gromadzone w ramach obowiązującej 

sprawozdawczości są opóźnione nawet w stosunku do doniesień prasowych. 

Doświadczenia z wdrażania tego typu projektów skłaniają do poglądu, że niezbędne jest 

podnoszenie świadomości przedsiębiorców, zwłaszcza poprzez promocję pozytywnych 

przykładów. Niezbędne jest także wymaganie od projektodawców realizacji projektów 

z udziałem firm. Ponadto należy sterować procesem wyboru projektów tak, by beneficjenci 

nie konkurowali ze sobą, lecz by działali komplementarnie. Przede wszystkim jednak należałoby 

przywrócić Poddziałaniu jego pierwotny charakter poprzez koncentrację na osobach 

zagrożonych zwolnieniami i zwalnianych, które otrzymywałyby pomoc w porozumieniu 

z dotychczasowym pracodawcą. 

Przedstawiona informacja o podejściu do wdrażania projektów typu outplacement 

w województwie małopolskim pokazuje na istotną różnicę z podejściem w województwie 

pomorskim: jest to instytucja „operatora”. Trzeba jednak stwierdzić, że wdrażany w okresie 

2010-2011 i planowany na rok 2012-2013 projekt systemowy ma zbliżony charakter 

do instytucji „operatora”. Być może fakt istnienia więcej niż jednego podmiotu sprawia, 

że łatwiej jest docierać do różnych podmiotów i do najdalszych zakątków województwa, 

zwłaszcza w połączeniu z systemem sygnalizacji potrzeb i informowania o usługach – co warto 

uwzględnić w przygotowywanej drugiej edycji projektu systemowego w województwie 

pomorskim. 

Projekty otwarte a zamknięte 

Badanie nie przyniosło odpowiedzi wprost na pytanie dotyczące walorów projektów otwartych 

i zamkniętych, gdyż wszystkie badane projekty realizowane były w formule projektów 

otwartych, jednak informacje uzyskane w ramach badania jakościowego pozwalają 

na wnioskowanie w tym zakresie. Można stwierdzić, że przeciwstawianie tych projektów 

pozbawione jest sensu, mają one bowiem zupełnie inny charakter. Oba typy projektów 

są potrzebne, oba mają szansę bycia skutecznymi i efektywnymi przy spełnieniu podstawowych 

warunków, odnoszących się do diagnozy, dostosowania wsparcia do potrzeb, oczekiwań 

i możliwości uczestników w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. Oba typy powinny jednak 

zakładać udział firm, a nie – jak obecnie – projekty otwarte traktowane są jako kolejna (obok 

Poddziałania 8.1.1) możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników. 

Z badania jakościowego wśród przedsiębiorców wynika, że zainteresowanie projektem 

zamkniętym może wiązać się z wielkością firmy. Jak powiedział jeden z respondentów: 

„Ja bym się zastanawiał nad tym, bo sytuacja jest taka, że jesteśmy zakładem pracy, który ma 

w granicach 150 pracowników i teraz gdybyśmy mieli zebrać grupę liczmy 10-12 osób z danego 

tematu, to byśmy zebrali może 3 takie grupy, biuro konstrukcyjne, tudzież biura administracja 

itd., to wie Pani, czy specjalnie robić dla naszego zakładu nie wiem, czy to by było prawidłowe.” 

Dla części rozmówców z firm możliwość udziału pracowników w szkoleniach otwartych jest 

atutem: 
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„(…) jak są ludzie z różnych zakładów, to jest również wymiana informacji i można się czegoś 

dowiedzieć nowego, czegoś nauczyć. Także takie zamknięte szkolenia to nie wiem, 

czy są dobre.” 

Z drugiej strony należy pamiętać, mówiąc o efektywności, że projekt zamknięty będzie „szyty 

na miarę”, co wiąże się z wyższymi kosztami jego przygotowania i realizacji. Z kolei projekt 

otwarty nie może zakładać sztywnego katalogu działań, bowiem te są określane dla każdego 

uczestnika wchodzącego do projektu osobno, z tego względu wymaga ogromnej elastyczności 

w projektowaniu i realizacji, choć może okazać się tańszy (efekt skali). 

 

Opinie beneficjentów nt. zasad PO KL 

Przedstawiciele instytucji realizujących projekty finansowane z Poddziałania 8.1.2 PO KL 

nie postrzegali w zasadach obowiązujących w PO KL jako ograniczenia w momencie, 

gdy przygotowywali wnioski o dofinansowanie projektów. Odmiennego zdania był tylko jeden 

z ośmiu ankietowanych CAWI. Jako źródło problemów wskazał on brak wyjaśnień 

co do występowania pomocy publicznej w projekcie a także sztywne kryteria rekrutacji 

uczestników do projektów. Nawet ten respondent uznał jednak, że nie stanowiło to przeszkody 

w osiągnięciu rezultatów projektu. 

Co więcej, wszyscy ankietowani przedstawiciele instytucji realizujących projekty oceniają swoją 

współpracę z Departamentem EFS Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku (pełniącym rolę IP) 

bardzo dobrze lub dobrze. Spośród szczegółowych aspektów współpracy z IP ankietowani 

najlepiej ocenili aktualność przekazywanych przez jego pracowników informacji – średnia ocena 

1,375 na skali od 1 do 5, gdzie 1 to ocena najlepsza a 5 to ocena najgorsza. Stosunkowo 

najgorzej przedstawiciele projektodawców ocenili konkretność i kompletność udzielnych przez 

pracowników IP ale również pod tym względem średnia ocena wypada pozytywnie. 

 

Wykres 20. Ocena współpracy z Instytucją Pośredniczącą przez beneficjentów 

 
Źródło: Badanie CAWI projektodawców, n = 8 
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3.2.8. Podsumowanie 

Wyniki badania skłaniają do opinii o niskiej jakości projektów, których cele wynikały 

z planowanych do realizacji działań, a nie odwrotnie i których diagnozy w wielu przypadkach 

stanowiły zestaw ogólników, dających się zastosować w dowolnym projekcie. Może być 

to jednak spowodowane nie tyle złą wolą projektodawców, ile systemem wyboru projektów 

obowiązującym w PO KL, nastawionym na weryfikację „technicznej poprawności wniosku” 

(tj. zawarcia określonych informacji w określonych miejscach), do której projektodawcy 

doskonale się dostosowali. Jednak zarówno same wnioski, jak i informacje uzyskane 

od odbiorców wsparcia – przedsiębiorców i uczestników projektów - wskazują na to, 

że większość projektodawców nie dokonywała diagnoz potrzeb potencjalnych uczestników 

zakładając prawdopodobnie, że w warunkach panujących na rynku pracy i tak uda się pozyskać 

planowaną liczbę uczestników. 

Uczestnicy zgłaszają się do projektów, poszukując albo możliwości podniesienia kwalifikacji 

(jako czynnika poprawy swojej sytuacji zawodowej bądź jako czynnika ułatwiającego znalezienie 

pracy), albo możliwości sfinansowania swojego pomysłu na działalność gospodarczą. Najmniej 

chętne do udziału w projektach są osoby ze starszych grup wiekowych, w tym zwłaszcza 

pracujące wcześniej wiele lat w jednym zakładzie pracy. Jeśli dodatkowo był to zakład 

z rozbudowaną działalnością socjalną, to szczególnie utrudnia zwalnianym pracownikom 

przyjęcie do wiadomości konieczności zmiany swej sytuacji. Z drugiej strony, co bardzo ważne, 

to właśnie osoby z tych grup wiekowych są najbardziej zadowolone z udziału w projektach. 

Nie ma natomiast znaczenia płeć uczestników, jeśli chodzi o motywację oraz zadowolenie. 

Przedsiębiorcy skłonni są korzystać ze wsparcia przede wszystkim w zakresie podnoszenia 

kompetencji pracowników w zakresie ściśle wiążącym się z charakterem działalności firmy; 

zdecydowanie rzadko podejmują działania mające na celu przygotowanie pracownika 

do ewentualnej sytuacji kryzysowej czy wręcz – do znalezienia nowego miejsca pracy. 

Najważniejsze bariery wdrażania projektów typu outplacementowych w ramach PO KL (i nie jest 

to specyfika regionu pomorskiego) tkwią w ich konstrukcji – z możliwością wdrażania jako 

projektów otwartych, bez udziału pracodawców oraz z możliwością udziału osób bezrobotnych. 

Do tego dodać należy brak świadomości pracodawców w zakresie społecznej odpowiedzialności 

biznesu i wynikającego stąd poczucia odpowiedzialności za los pracowników oraz brak wiedzy 

o instrumencie, jakim jest outplacement, a także niechęć przed angażowaniem 

się w przedsięwzięcia wiążące się z pomocą publiczną. 

Badanie pokazało, że skuteczność projektów nie zależy od stosowanych kryteriów 

konkursowych; pokazało także, że wszystkie stosowane formy wsparcia są skuteczne; 

nie pozwoliło natomiast na określenie, które formy są szczególnie efektywne kosztowo. 
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3.3. Analiza i ocena wpływu rezultatów projektów związanych z outplacementem na rynek 

pracy i przedsiębiorczość w regionie, w tym w kontekście potrzeb i możliwości 
pracodawców w zakresie outplacementu 

 

3.3.1. Wiedza pracodawców o outplacemencie 

Pytanie badawcze: 

Jaka jest znajomość działań typu outplacement wśród pomorskich 
pracodawców? Czy dzięki działaniom w ramach PO KL, wiedza ta, jak również 
korzystanie z tego instrumentu, zwiększa się? 

Czy i w jakim stopniu pomorscy przedsiębiorcy wdrażali działania 
outplacementowe, które nie były finansowane ze środków PO KL? 

Jeśli tak, to w jaki sposób te działania były realizowane? Na ile były podobne, 
a na ile różne od działań oferowanych w ramach PO KL? Co było ich 
mocniejszą, a co słabszą stroną? Na ile mocniejsze aspekty można 

wykorzystać w ramach PO KL? 

Znajomość działań typu outplacement wśród pomorskich pracodawców – jak wskazują wyniki 

badania CATI – jest znikoma. 76% respondentów reprezentujących – co warto przypomnieć – 

przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 10 pracowników, nie spotkało się do momentu realizacji 

badania z pojęciem outplacementu. Co więcej, spośród tych, którzy zetknęli się z samym 

pojęciem jedynie 46% była w stanie wskazać przynajmniej jeden rodzaj działań 

outplacementowych. Oznacza to, że orientację w tym temacie posiadało ogółem jedynie 11% 

respondentów – ujmując w tym też grupę badanych, których pracownicy brali udział 

w projektach outplacementowych. Należy więc założyć, że gdyby nie zrealizowane w ramach 

Poddziałania 8.1.2 PO KL projekty, odsetek pracodawców w województwie pomorskim 

posiadających wiedzę o instrumencie pomocy pracownikom, jakim jest outplacement byłby  

jeszcze mniejszy. Należy się również spodziewać, że w całej populacji pracodawców 

województwa pomorskiego odsetek wykazujących znajomość outplacementu jest niższy 

niż wspomniane 11%, ponieważ dobór próby do niniejszego badania faworyzował podmioty, 

które już zostały działaniami outplacementowymi objęte. 

Również badanie jakościowe wskazuje, iż wiedza pomorskich przedsiębiorców na temat działań 

typu outplacement jest bardzo ograniczona. Jak powiedziała jedna z respondentek, 

uczestnicząca w realizacji projektu, ekspert w obszarze przedsiębiorczości i rynku pracy: 

„(…) nie mieliśmy nawet świadomości i wiedzy, jak problematyka outplacementu i procedura 

outplacementu i sama idea jest nieznana przedsiębiorcom. (…) Ankiety, którymi badaliśmy 

znajomość tematyki outplacementu pokazały w sposób rażący nieświadomość, i takie 

zdziwienie, że jest coś, co można byłoby wykorzystać, o czym my nie wiemy, że bardzo 

żałujemy, że nie wiedzieliśmy o tym i cieszymy się, że jest możliwość poznania, że chcielibyśmy 

więcej na ten temat wiedzieć.” 

Potwierdza to aktualność wyników, do jakich doszli wykonawcy badania na temat ocen i postaw 

pracodawców pomorskich względem outplacementu.19 Stwierdzono wówczas, że wiedza 

pracodawców na temat tego instrumentu jest ograniczona, przy czym nieco większa jest 

w dużych firmach i w firmach z kapitałem zagranicznym. 

                                                
19 Badanie przeprowadzone przez PBS DGA w 2010 roku w ramach projektu systemowego Urzędu 
Marszałkowskiego „Na pomoc pracy” 
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Nie można też stwierdzić, by zrealizowane dotychczas projekty typu outplacement wpływały 

na częstotliwość wykorzystywania tego narzędzia. Badanie nie pokazało, by pracodawcy 

identyfikowali tego typu działania w bardziej pozytywny sposób. Częściej myślą o nich, jako 

o możliwości doszkalania swoich pracowników, aniżeli zapewnienia im lepszej sytuacji 

po ewentualnym zwolnieniu z pracy z przyczyn dotyczących firmy. 

 

Trudno na podstawie zrealizowanego badania CATI pracodawców powiedzieć, czy realizowane 

przez nich projekty outplacementowe były finansowane z Poddziałania 8.1.2 PO KL, czy też nie. 

Za wyjątkiem dwóch respondentów, którzy potwierdzili uczestnictwo swoich pracowników 

w realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego projekcie ,,wsparcie 

dla pracodawców i pracowników pomorskich firm przechodzących procesy adaptacyjne 

i modernizacyjne”, nikt z badanych nie był w stanie określić, czy projekt, w którym brali udział 

jego pracownicy miał takie źródło finansowania, czy też nie. 

Część badanych pracodawców (12%) deklaruje, że udzielali zagrożonym zwolnieniem 

pracownikom wsparcia niezależnego od projektów z Poddziałania 8.1.2 POKL. Najczęściej były 

to szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy (po 3% wskazań każde). 7% wskazało na inne 

formy wsparcia niż te wymienione w kafeterii jednak respondenci ci zapytani o formę 

tej pomocy wskazywali często na wręczane pracownikom odprawy (a więc wsparcie jakie 

przysługiwało im z mocy prawa pracy), czy możliwość podjęcia pracy w innym charakterze, 

np. jako współpracownik prowadzący własną działalność. 

W badaniu jakościowym przedsiębiorcy najczęściej wskazywali, iż projekty w ramach PO KL 

to był ich pierwszy kontakt z tego rodzaju narzędziem. Inni rozmówcy (w tym eksperci 

w ramach wywiadów eksperckich) nie wskazali na żadne znane im przykłady dokonywania 

zwolnień monitorowanych z wyjątkiem przypadku negatywnie ocenianego programu zwolnień 

w Stoczni Gdynia S.A. oraz przypadków tzw. programów dobrowolnych odejść, wiążących 

się jedynie z wypłatami znacznych odpraw, jednak bez zajmowania się losami pracowników. 

 

3.3.2. Udział pracodawców w realizacji projektów 

Pytanie badawcze: 

Czy udział pracodawców w działaniach typu outplacement w ramach 
Poddziałania 8.1.2 w województwie pomorskim jest wystarczający? Czy 
projekty te uwzględniają działania realizowane we współpracy z pracodawcą? 
Na czym udział pracodawców polega? 

Należy przyznać, iż dotychczas realizowane projekty wskazują na to, że pracodawcy niezależnie 

od tego, czy prowadzą działalność na terenie aglomeracji Trójmiejskiej, czy na obszarach 

słabych strukturalnie nie chcą brać bezpośredniego udziału w projektach typu outplacement. 

Wolą stać niejako z boku, zasłaniając się tym, że nie chcą wikłać się w procedury związane 

z udzielaniem pomocy publicznej. Można nawet zaryzykować twierdzenie, iż narzędzie 

to w regionie pomorskim adresowane wyłącznie do pracodawców natrafiać będzie nieustannie 

na brak zainteresowania (a jak wskazują opinie uzyskane w ramach benchmarkingu, 

analogiczny problem dotyczy regionu małopolskiego). Dlatego być może warto na tę chwilę 

przyjąć, że w związku z tym projekty typu outplacement powinny mieć charakter wyłącznie 

otwarty, czyli np. taki, jaki zaproponowany został w kończącym się już projekcie systemowym, 

tzn. ich adresatami powinny być wszystkie osoby tracące pracę z przyczyn dotyczących zakładu 
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pracy na skutek procesów restrukturyzacyjnych, modernizacyjnych i adaptacyjnych bez względu 

na to w jakiej branży i typie przedsiębiorstwa byli zatrudnieni. Natomiast w kolejnym okresie 

programowania zaplanowane powinny być w tym zakresie intensywne działania informacyjno-

upowszechniające to narzędzie wśród przedsiębiorców 

W badanych projektach nie zakładano udziału pracodawców, bo miały one charakter otwarty. 

Niemniej jednak zdarzało się, że pracodawcy uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami, które 

miały na celu zainteresowanie ich oferowanym w ramach projektów wsparciem. Trzeba jednak 

stwierdzić, że takie działania nie miały charakteru powszechnego. 

Ponadto, analiza 13 wniosków o dofinansowanie projektów typu outplacementowego pokazała, 

że w żadnym z nich nie zaplanowano działań, które realizowane byłyby we współpracy 

z pracodawcą. Jedynie w ramach projektu systemowego pracodawcy stanowili grupę docelową 

działań promocyjnych, mających na celu wzrost ich świadomości na temat outplacementu. 

Badania jakościowe wskazują na dwie zasadnicze przyczyny takiego stanu: 

1) wielokrotnie już przytaczane obawy/niechęć pracodawców przed otrzymywaniem 

pomocy publicznej, 

2) przyjęte kryteria, jakie spełniać miały zgłaszane do realizacji projekty typu 

outplacement, w których wskazywano jako grupę docelową osoby tracące zatrudnienie 

(lub które już utraciły zatrudnienie) z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a nie 

przedsiębiorstwa z określonej/określonych branż gospodarki. 

W związku z tym udział pracodawców w realizowanych projektach należy uznać oczywiście 

za niewystarczający, ale uzasadniony przede wszystkim ich racjami ekonomicznymi, ale także 

stworzoną możliwością korzystania z takiego wsparcia, które nie wymaga od nich 

bezpośredniego udziału w realizacji projektu. 

Co ważne, tylko 3 spośród 13 analizowanych projektów skierowane były bezpośrednio 

do mieszkańców obszarów słabych strukturalnie, 8 do tracących pracę z przyczyn dotyczących 

zakłady pracy z terenu całego województwa (a więc w tym także z obszarów słabych 

strukturalnie) i 2 do mieszkańców Gdańska. Przy czym IP premiowała realizację projektów 

dedykowanych wyłącznie obszarom słabym strukturalnie jedynie w ramach drugiego konkursu 

zamkniętego ogłoszonego w 2009 r. Przewidywał on następujące kryterium strategiczne: grupę 

docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie i/lub 

podmioty posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na jego terenie. 

 

3.3.3. Wpływ projektów typu outplacementowego na sytuację w regionie 

Pytania badawcze: 

Na ile działania outplacementowe podejmowane w ramach realizowanych 
projektów umożliwiły skuteczne wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w przedsiębiorstwach, z których pochodzili uczestnicy 
korzystający ze wsparcia? 

Na ile i w jaki sposób interwencja z zakresu outplacementu podejmowana 
w ramach Poddziałania 8.1.2 złagodziła negatywne skutki procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie z uwzględnieniem obszarów 
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słabych strukturalnie oraz branż specyficznych dla województwa pomorskiego 

(przemysł stoczniowy i około stoczniowy)? 

Na podstawie samych tylko badań sondażowych trudno jest określić, jaki był wpływ 

zrealizowanych projektów outplacementowych na sytuację w charakterystycznych 

dla województwa pomorskiego, a będących w okresie trudnych przekształceń branżach. 

W próbie pracodawców znalazła się zbyt mała liczba respondentów przyznających się do udziału 

w projektach outplacementowych by można było ekstrapolować wyniki od nich uzyskane 

na całą populację. Jednak z samego faktu, że w próbie przedsiębiorstw znalazł się tak niewielki 

odsetek przedsiębiorstw objętych zwolnieniami monitorowanymi świadczy, że w skali gospodarki 

całego województwa wpływ ten był nieznaczny. Co więcej, nawet ci pracodawcy, którzy 

zadeklarowali udział swoich przedsiębiorstw w projektach outplacementowych twierdzą, 

że objęta została nimi mniej niż połowa zagrożonych zwolnieniami pracowników. Te dane 

również świadczą, że Poddziałanie 8.1.2 nie mogło poważnie wpłynąć na sytuację branż, 

na których się koncentrowało. 

Przede wszystkim należy podkreślić, iż w przypadku województwa pomorskiego wdrożone 

dotychczas projekty typu outplacement miały charakter reakcyjny, tzn. wiązały się one z tym, 

że restrukturyzacji uległ przemysł stoczniowy w Gdyni i Gdańsku, a to pociągnęło także 

restrukturyzację w przemyśle okołostoczniowym. W przypadku Stoczni Gdynia S.A. nastąpiła 

likwidacja tego zakładu pracy, a w przypadku Stoczni Gdańsk S.A. ograniczono w niej 

zatrudnienie. W trakcie wywiadów można było usłyszeć, iż część z projektów, przede wszystkim 

dedykowanych zwalnianym pracownikom tych stoczni, niewątpliwie została zrealizowana 

w dobrym czasie, tj. gdy było na nie zapotrzebowanie i pozwoliła tracącym pracę na zdobycie 

dodatkowych uprawnień, czy kwalifikacji, które z kolei umożliwiły im uzyskanie pracy. 

W przypadku przemysłu okołostoczniowego tak jednoznaczne wnioski z badania nie płyną. 

Niektórzy z rozmówców wskazywali na ich niewielki wpływ na procesy restrukturyzacyjne 

w regionie. 

Niemniej jednak można także było usłyszeć, że na skutek podjętych działań 

upowszechniających to narzędzie w ramach jednego z projektów: 

„po pierwsze outplacement już nie jest zaczarowanym zupełnie jakby tematem i widać 

wyraźnie, że [przedsiębiorcy – przyp. autorów] się w ogóle zaczynają interesować tym, 

co zrobić w momencie, kiedy się coś u mnie w firmie zaczyna dziać, a nie w momencie, kiedy 

się już dzieje. Oczywiście, ze to wymaga jeszcze wiele pracy, ale coś tam się w regionie stało.” 

Trzeba jednak stwierdzić, że trudno mówić o wpływie na rynek pracy regionu trzynastu 

projektów, w których udział wzięło nieco ponad 2,5 tys. osób. Niewątpliwe dla sporej części 

tych osób brak możliwości skorzystania z oferty projektów mógłby skutkować bezrobociem, 

trudno jednak stwierdzić to z całym przekonaniem, bowiem mogłyby one z powodzeniem 

znaleźć wsparcie w projektach wdrażanych w ramach Poddziałania 8.1.1 lub – w przypadku 

bezrobotnych – w ramach Priorytetu VI. Niemniej jednak w tym sensie projekty te nieco 

złagodziły skutki procesów restrukturyzacyjnych z perspektywy pracownika. 

Trudno jednak o pozytywną ocenę, biorąc pod uwagę perspektywę pracodawcy; zdecydowanie 

bowiem badane projekty nie miały wpływu na wsparcie procesów modernizacyjnych 

i restrukturyzacyjnych w firmach, odbywały się bowiem w formule otwartej, bez udziału 

pracodawców. To nie firmy były więc adresatami wsparcia. 
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3.3.4. Zapotrzebowanie pomorskich firm na projekty outplacementowe 

Pytania badawcze: 

Jaka jest skala zapotrzebowania na działania outplacementowe w regionie? 
Czy potrzeby województwa pomorskiego w tym zakresie są podobne do 
tendencji ogólnopolskich? 

Czy w regionie występuje zapotrzebowanie na realizację przedsięwzięć 
outplacementowych, a jeżeli tak, to czy istnieją możliwości ich realizacji i jakie 
są ograniczenia uniemożliwiające bądź utrudniające ich realizację? 

Czy pomorskie firmy przechodzące procesy adaptacyjne i restrukturyzacyjne, 
w tym w szczególności w branżach charakterystycznych dla regionu (przemysł 
stoczniowy i okołostoczniowy), są zainteresowane wdrażaniem programów 

outplacementowych? 

Wśród objętych badaniem CATI pracodawców nie ma podmiotów, które nie znajdowałyby 

się w trakcie procesów restrukturyzacyjnych, tuż po ich przeprowadzeniu lub, które 

nie planowałyby ich w najbliższym czasie. Najczęściej deklarowanym rodzajem takich działań 

są zwolnienia, czy to związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, czy też prowadzone z innych 

powodów – 85% objętych sondażem CATI pracodawców przeprowadzało w ostatnim roku 

lub planuje przeprowadzenie takich zwolnień. Natomiast tylko nieco ponad 7% z nich jest na 

etapie zwolnień grupowych (tuż po nich lub tuż przed nimi). Znaczna część ankietowanych 

pracodawców stoi wobec poważnych zmian organizacji pracy swoich zakładów, takich 

jak: zmiany struktury organizacyjnej (co dziesiąte spośród badanych przedsiębiorstw 

przechodziło je w ciągu roku przed badaniem) oraz outsourcing (dokonało go 4% podmiotów). 

 

Wykres 21. Aktualne przekształcenia i zmiany organizacyjne wśród badanych przedsiębiorców z 
województwa pomorskiego 

 
Źródło: Badanie CATI pracodawców, n = 200.  

 

Szczególnej uwagi wymagają deklaracje przedsiębiorców odnośnie planowanych lub 

przeprowadzonych zmian w strukturze zatrudnienia ich przedsiębiorstw. Jak widać z poniższego 

wykresu, aż 80% objętych badaniem CATI podmiotów gospodarczych zwalniało w ciągu roku 

przed realizacją badania pracowników. Jednak tylko 5% respondentów przeprowadziło 

zwolnienia grupowe. Sądząc po odpowiedziach badanych rok następujący po przeprowadzeniu 
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sondażu powinien w tych przedsiębiorstwach przynieść mniej zwolnień – 21% badanych 

przewidywało zwolnienia indywidualne w tym czasie, a 3% zwolnienia grupowe. 

 

Wykres 22. Deklarowane przez pracodawców zmiany w strukturze zatrudnienia przedsiębiorstw oraz 
plany w tym zakresie 

              
Źródło: Badanie CATI pracodawców, n = 200.  

 

Wprawdzie techniki doboru próby do badania faworyzowały pracodawców, którzy mogli mieć 

do czynienia lub wykazywać potrzeby związane z projektami outplacementowymi, jednak sam 
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swojego przedsiębiorstwa świadczy, że potencjalne zapotrzebowanie na projekty 

outplacementowe jest w województwie poważne. 
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Wskazują one jednak, że konieczna jest dalsza promocja tego narzędzia wśród pracodawców 

w województwie. Można też było usłyszeć, iż pracodawcy, niezależnie od wielkości firmy, 

nie interesują się losem swoich pracowników. Tacy, którzy rzeczywiście myślą o tym, co stanie 

się z ich kadrą w przypadku zwolnień niestety w regionie jest niewielu. Można było usłyszeć, 

iż „Nasi pracodawcy generalnie na rynku pracy, bardzo generalizując, ale tak jest, wręcz nie są 

zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji pracowników, które nie są, jakby bezpośrednio 

użyteczne dla przedsiębiorstwa.” Potwierdziły to wywiady przeprowadzone w badaniu 

jakościowym. Przedsiębiorcy rzeczywiście interesują się inwestowaniem w kwalifikacje swoich 

pracowników, ale tylko takie, które są przydatne firmie. Można powiedzieć, iż z ekonomicznego 

punktu widzenia jest to oczywiście uzasadnione. Niemniej jednak świadczyć może także o tym, 

iż pomoc jaka przewidywana jest w projektach outplacementowych w ogóle do nich 

nie przemawia, gdyż wiąże się z potrzebami pracowników w razie utraty zatrudnienia, a nie 

firmy. Dodatkowo „W drastycznym przypadku, mieliśmy taką sytuację w jednym 

z przedsiębiorstw, gdzie pracodawca wręcz ścigał pracowników za to, że chcieli podwyższyć 

kwalifikacje poza godzinami pracy, bo to są szkolenia po godzinach pracy, czy w weekendy, 

niezależnie od pracodawcy i ścigał ich w ten sposób, że utrudniał im, przesuwając ich na inne 

zmiany, grożąc, że odbierze umowy o pracę jeżeli będą się szkolili. To było związane z tym, 

że oni mogli zyskać uprawnienia, które dawały im elastyczność na rynku pracy.” Chodzi tutaj 

co prawda w ogóle o podwyższanie kwalifikacji przez pracowników. Niemniej jednak skoro takie 

zachowania są opisywane można domniemywać, iż w przypadku oferowania wsparcia w postaci 

działań z zakresu outplacemetnu w postaci szkoleń i kursów zawodowych napotykać one będą 

na opór po stronie takiego pracodawcy. Kilku rozmówców wskazało również na zjawisko, 

w którym pracodawcy szkolą pracowników wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

im wykonywanie pracy w ich firmie. Nie chcą natomiast, by uzyskiwali oni kwalifikacje 

uniwersalne, umożliwiające im zdobycie zatrudnienia także u innych przedsiębiorców, 

bo to wiązałoby się z ich większą konkurencyjnością na rynku pracy, a więc także wyższymi 

kosztami ich zatrudniania. Jak powiedział jeden z rozmówców: „(…) występują uprawnienia 

zakładowe i uprawnienia ogólne. Jeżeli ktoś ma na przykład uprawnienia zakładowe na dany 

sprzęt, to może je wykorzystywać tylko w danym zakładzie. Natomiast jeżeli uzyska takie same 

uprawnienia ogólne, to może je stosować w każdym innym przedsiębiorstwie, czyli może stać 

się bardzie elastyczny. A pracodawcy to się akurat nie podobało, bo w tym przypadku to płacił 

mało, wymagał dużo i teraz pracownik, który uzyskał uprawnienia ogólne mógł sobie pójść 

i znaleźć pracę taką samą.” 

Niektórzy respondenci mówili również o tym, że pracodawcy starają się raczej unikać zwolnień 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wiążą się one bowiem z obowiązkiem negocjacji 

ze związkami warunków takich zwolnień, a także kosztami dla firmy. Dlatego nie jest rzadkie 

rozciąganie zwolnień w czasie, by de facto nie mówiło się o zwolnieniach z przyczyn leżących po 

stronie pracodawcy. Taka sytuacja dotyczy oczywiście firm dużych. Jeszcze gorzej jest z firmami 

mikro i małymi. One często w ogóle nie sygnalizują w żaden sposób zwolnień z przyczyn 

leżących po stronie pracodawcy. W związku z tym pracownicy ich pozostawieni są sami sobie 

w okresie wypowiedzenia, a wiedza o tym, że w takiej firmie nastąpiła redukcja zatrudnienia 

nabywana jest na skutek rejestrowania się takich osób jako bezrobotnych w urzędach pracy. 

Opisany powyżej stan rzeczy, to w ocenie jednego z rozmówców efekt sytuacji na rynku pracy, 

która pozwala pracodawcom na takie zachowania. 
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Badanie wskazuje również na to, że zapotrzebowanie na outplacement uzależnione jest od 

wielkości firmy. W szczególności w przypadku firm małych i średnich, dysponujących mniejszymi 

środkami aniżeli firmy duże kosztowność outplacementu eliminuje jego stosowanie. 

Badanie jakościowe nie wskazało jednoznacznie, czy zapotrzebowanie na projekty 

outplacementowe istnieje w regionie. Biorąc jednak pod uwagę pojawiające się obecnie 

informacje prasowe należy przypuszczać, iż potrzeby takie do końca bieżącego roku będą. 

Niemniej jednak, jak już wspominano wcześniej, zainteresowanie takie będzie wówczas, 

gdy będą one miały charakter otwarty, ale także gdy oferowane będzie konkretne wsparcie 

dla firm, które procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne przechodzą „(…) bo one po prostu 

takiej wiedzy nie mają, zwłaszcza jeżeli nie są to firmy duże. Dla nich bardzo ważne było to, 

że zwracaliśmy uwagę na ten wizerunek firmy, która zwalnia, żeby to rozstanie było takie dla 

jednej i dla drugiej strony dobre, że jak się spotkamy po jakimś czasie, no to sobie podamy rękę 

i powiemy, może wrócisz albo ktoś powie, dobrze mi się pracowało.”. Nie ma danych 

o zapotrzebowaniu na ten typ projektów w skali kraju, nie wydaje się jednak, biorąc pod uwagę 

parametry gospodarcze województwa, by w szczególny sposób odbiegało ono od tendencji 

krajowych. 

Jeden z ekspertów stwierdził: 

„Sądzę, że jest to związane ze strukturą pomorskich firm. Mamy tylko kilka dużych zakładów 

czy dużych firm, które stać jest na taki program outplacementowy finansowany z własnych 

źródeł. Firmy małe i średnie, które stanowią tak naprawdę gros firm zatrudniających 

w województwie pomorskim, nie mają środków ani nie są w stanie takich środków 

wygenerować, więc tu stają się pomocne wszelkie programy finansowane ze środków unijnych. 

Oczywiście pytanie, czy one powinny być finansowane z tych źródeł, to jest zupełnie inna 

kwestia. Mam ciągle takie wrażenie, że działania, które można finansować komercyjnie, a w tym 

momencie pracodawca powinien z własnych środków finansować takie działanie, nie powinny 

być zastępowane przez środki unijne. Oczywiście jako takie przykłady i takie pilotażowe projekty 

pokazujące sensowność takich działań jak najbardziej, tylko to nie może stać się regułą, 

nie możemy przenieść odpowiedzialności za pracownika na środki unijne, bo byłoby to zbyt 

proste i zbyt łatwe.” 

Przedsiębiorcy interesują się przede wszystkim tym, na czym polega procedura outplacementu. 

Brak wiedzy na ten temat należy interpretować jako istotne ograniczenie uniemożliwiające 

realizację tego typu projektów. Innym ograniczeniem może być także „Generalnie nieufność 

przedsiębiorców wynikająca z nieznajomości tematu do samej idei outplacementu i przekonanie 

z tego, że outplacement to jest na pewno coś bardzo drogiego. Bo niestety gdzieś w tyle głowy 

tkwi, że ten outplacement to są zwolnienia grupowe, to my widzimy stocznie, a jak widzimy 

stocznie, to my widzimy duże odprawy. I ten schemat gdzieś się tam powiela, a to wcale tak nie 

musi być.” 

Biorąc pod uwagę, że większość badanych w ramach badania CATI firm nie słyszała 

o zwolnieniach monitorowanych lub nie wie na czym wsparcie outplacementowe mogłoby 

polegać, trudno uznać pomorskich przedsiębiorców za zainteresowanych tym rodzajem 

wsparcia. 
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3.3.5. Podsumowanie 

Prężny wciąż rynek pracy województwa pomorskiego, jednego z najlepiej rozwiniętych w Polsce, 

w zasadzie nie odczuł dotychczas skutków zachodzących procesów restrukturyzacyjnych 

i modernizacyjnych. Tym bardziej udział w projektach niewiele ponad 2,5 tys. osób nie mogło 

mieć istotnego znaczenia dla tego rynku. Nie znaczy to oczywiście, że skuteczność projektów 

dla znacznej części tych osób nie powinna cieszyć, bo oznacza ona z jednej strony, że rynek 

pracy wciąż dobrze funkcjonuje, skoro jest w stanie wchłaniać osoby tracące pracę, z drugiej – 

że udaje się unikać pogłębiania zjawisk kryzysowych. Zjawisko jest oczywiście zróżnicowane 

przestrzennie, tego aspektu jednak badanie nie obejmowało. Nie można jednak nie zauważyć, 

że podobna pomoc mogła być zaoferowana tym osobom w ramach innych Działań/Poddziałań 

PO KL, a nie tylko/nie koniecznie jako wsparcie outplacementowe. W ogromnej większości 

przypadków nie mieliśmy bowiem do czynienia z faktycznym outplacementem, lecz 

z podnoszeniem kwalifikacji pracowników firm i udzielaniem dotacji bezrobotnym na podjęcie 

działalności gospodarczej. 

Ocena tego, czy w regionie jest duże zapotrzebowanie na wsparcie outplacementowe wynikać 

może w znacznej mierze od przyjętych założeń. Niewątpliwie skala zachodzących w regonie 

procesów modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych jest znacząca i może być rosnąca w związku 

ze spowolnieniem gospodarki, co pokazuje na potencjalne zapotrzebowanie. Jeśli do tego 

utrzymać obecnie stosowane w ramach PO KL podejście do projektów „typu outplacement”, 

to zapotrzebowanie należy uznać za bardzo duże. Jednak obecny poziom wiedzy i świadomości 

pracodawców wskazuje, że zainteresowanie pracodawców realizacją takich projektów nadal 

będzie znikome. Gdyby do tego przywrócić właściwe znaczenie pojęcia outplacement, to może 

się okazać, że zapotrzebowanie będzie jeszcze mniejsze. 

 

 

 



Ocena skuteczności i efektywności wsparcia w projektach wdrażających programy  
typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w województwie pomorskim 

 

 

 
96 

4. Wnioski i rekomendacje 

Przeprowadzone badanie skłania do sformułowania następujących wniosków, odnoszących się do kilku 

grup zagadnień: 

I. Zakres pojęcia, określony w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki i jego Szczegółowym 

Opisie Priorytetów oraz przyjęty system wyboru projektów 

1. Zakres wsparcia, dopuszczony w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL, w tym grupy 

docelowe odbiorców wsparcia wypacza pojecie outplacementu. 

Dopuszczenie w ramach PO KL do realizacji projektów „typu” outplacementowego, 

skierowanych do zgłaszających się z własnej inicjatywy osób nie tylko zagrożonych 

bezrobociem, ale też bezrobotnych (choć tylko w okresie do 6 miesięcy od ustania 

stosunku pracy) wypacza sens pojęcia „outplacement” i utrudnia ocenę zarówno wiedzy 

o outplacemencie (zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników) oraz 

zapotrzebowania na ten rodzaj działań. Czym innym jest szacowanie zapotrzebowania 

na usługi realizowane wewnątrz firm, z ich znaczącym udziałem, odnoszących się do całej 

załogi, a często też do rodzin pracowników zwalnianych, czym innym zaś szacowanie 

zapotrzebowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy. Oczywiście przyjęta szeroka definicja outplacementu 

nie wyklucza realizacji projektów typowych dla outplacementu, trudno jednak dziwić 

się zarówno pracodawcom, jak i – zwłaszcza – projektodawcom, że korzystają 

z możliwości realizacji prostszych projektów, skoro jest taka możliwość. 

Z tego względu przyszły Program Operacyjny finansowany z EFS powinien przywrócić 

właściwe znaczenie pojęciu outplacement, choć nie należy tego typu projektów wydzielać 

w odrębne Działania/Poddziałania, a jedynie uwzględnić jako jedną z możliwych opcji 

(form wsparcia) w ramach Priorytetu odnoszącego się do adaptacyjności przedsiębiorstw. 

Konieczne będzie przy tym dopilnowanie, by środki publiczne nie zastępowały środków 

prywatnych, a więc by nie trafiały do tych przedsiębiorstw, które mogą przeznaczyć 

własne środki na realizację tego typu działań. Tu rolę do spełnienia powinny mieć 

odpowiednio zdefiniowane kryteriów wyboru projektów oraz właściwie przygotowane 

osoby oceniające projekty. 

2. Planowanie działań w ramach PO KL 

Obecnie barierą dla wdrażania projektów outplacementowych jest tryb planowania 

działań, a tym samym brak możliwości uruchomienia projektów w odpowiedzi 

na pojawiającą się potrzebę. Konieczność zaplanowania konkursów w ramach Planu 

Działania, przygotowywanego w okresie maj-wrzesień roku poprzedzającego jako zasada 

nie jest kwestionowana; jednak w przypadku tak specyficznych przedsięwzięć 

jak outplacement konieczne jest odstępstwo od tej zasady. Z tego względu konieczne jest 

albo założenie określonej puli środków do wydatkowania na konkursy „ad hoc”, 

o charakterze interwencyjnym, albo szerokie stosowanie idei wzorowanych na obecnych 

projektach systemowych (jak projekt systemowy województwa pomorskiego) lub na 

wyłanianiu beneficjentów-operatorów (jak np. w województwie małopolskim). Takie 

podejście pozwala w ramach obecnego systemu wyłaniania projektów na objęcie 

wsparciem outplacementowym pracowników, tracących zatrudnienie z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy niezależnie od jego wielkości i branży oraz, co istotne, 

w momencie, gdy zwolnienia faktycznie mają miejsce. Niemniej jednak pamiętać należy, 
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iż w przyszłym systemie również projekty „operatora” czy „systemowe” powinny dotyczyć 

możliwości skorzystania z prawdziwych usług outplacementowych. 

Inna bariera związana z systemem planowania działań w ramach PO KL to narzucane 

(regionom, a poprzez nie projektodawcom) wskaźniki efektywności dla projektów. Takie 

podejście prowadzi do patologicznych zachowań projektodawców, a więc unikania 

zajmowania się grupami najtrudniejszymi na rzecz oferowania wsparcia tym, którzy bez 

wsparcia publicznego najpewniej poradziliby sobie sami. W efekcie wskaźniki są osiągane, 

jednak realny efekt interwencji publicznej jest co najwyżej zerowy. 

Planując możliwość realizacji projektów outplacementowych, oceniając projekty, 

a następnie oceniając efektywność wsparcia w tych projektach powinno się brać pod 

uwagę konieczność występowania w nich zindywidualizowanego podejścia, co często 

może wiązać się z wyższymi niż standardowe kosztami. Należy także pamiętać o tym, 

iż wskazywanie konkretnych tematów szkoleń wraz z wielkością grup szkoleniowych 

w tego rodzaju projektach również stoi w sprzeczności z indywidualizowaniem wsparcia. 

II. Świadomość odbiorców wsparcia 

3. Pracodawcy nie znają outplacementu i nie są nim zainteresowani 

Badanie pokazało, że wiedza o outplacemencie wśród pracodawców jest bardzo 

ograniczona. Jeśli już słyszeli to pojęcie, to kojarzy się ono z kosztownym procesem, 

wymagającym bardzo specjalistycznej wiedzy, przeznaczonym dla dużych firm. W ramach 

panelu ekspertów, a także w toku wywiadów eksperckich zwracano uwagę na niski 

poziom świadomości wielu pracodawców (w tym także publicznych) dotyczący tego, 

że pracodawca jest odpowiedzialny za pracownika nawet w momencie, kiedy go zwalnia. 

Zwracano jednak uwagę, że koszty wdrażania usług komercyjnych w zakresie 

outplacementu są faktycznie wysokie i mogą stanowić barierę dla wielu podmiotów 

znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 

Zauważono także, że o projektach szkoleniowych pracodawcy myślą bardziej 

w kontekście minimalizowania kosztów własnych i wysyłania pracowników na szkolenia 

związane z własnymi potrzebami; rzadko natomiast zwracają uwagę na znaczenie 

wspierania swoich pracowników w przygotowaniu się do wyjścia na otwarty rynek pracy; 

rzadko nawet myślą o przygotowaniu swoich pracowników do funkcjonowania 

na wewnętrznym rynku pracy (zmiana stanowiska, awans, zmiana działu). Czynnikiem, 

który ma wpływ na podejmowanie przez przedsiębiorców działań związanych 

z outplacement jest tzw. kultura organizacyjna firmy. Większe będzie zapotrzebowanie 

na wsparcie outplacementowe ze strony firm, w których pracodawca dba o stabilność 

kadry i warunków jej zatrudniania. 

Powszechny jest lęk i unikanie przez przedsiębiorców pomocy publicznej. W badaniu 

mówiono o negatywnych skojarzeniach ze stoczniami, to znowu o biurokracji z tym 

związanej, która wymagałaby opracowywania sprawozdań i dedykowania osoby, która 

by się tym zajmowała. Wydaje się jednak, że ta niezrozumiała obawa pracodawców może 

wynikać z ogólnej niewiedzy w tym zakresie, zarówno u pracodawców, 

jak i u projektodawców. W związku z tym zarówno jedni, jak i drudzy wybierają takie 

możliwości, które pozwalają omijać niewygodne, czy niejasne zasady związane 

z udzielaniem pomocy publicznej. 

4. Również pracownicy nie mają wiedzy o wartościach wynikających z udziału w projektach 

outplacementowych 
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Pracownicy zagrożeni zwolnieniami, zdaniem ekspertów i beneficjentów oraz 

przedsiębiorców, wybierają różne strategie działania w zależności od wieku 

i wykształcenia, ale także od branży i stażu pracy w jednej firmie. Pracownicy 

ze starszych grup wiekowych, o długim stażu pracy w jednej firmie, zwłaszcza nisko 

wykształceni rzadziej są zainteresowani wsparciem nawet w postaci szkoleń – chcą oferty 

pracy, a w razie jej braku – wybiorą odprawę/świadczenie emerytalne, rentowe czy inny 

typ zabezpieczenia społecznego. Chętnie natomiast z wszelkich możliwości wsparcia 

korzystają ludzie młodzi, traktując to każdorazowo jako inwestycję w przyszłość.  

Co ciekawe, to właśnie osoby ze starszych grup wiekowych są najbardziej zadowolone 

z udziału w projektach. Płeć nie stanowi czynnika różnicującego, jeśli chodzi o motywację 

oraz zadowolenie. 

Trudniej przekonać do udziału w projekcie osoby związane z branżą gwarantującą 

wysokie zarobki oraz znaczące bonusy dodatkowe (wczasy, przedszkola, organizacja 

czasu wolnego itp.), które albo przyjmują postawę roszczeniową i oczekują wyłącznie 

podobnej pracy w przyszłości, albo przechodzą załamanie związane z utratą 

dotychczasowego porządku życiowego. Doświadczenie badanych projektów pokazało, 

że dla takich osób korzystne jest organizowanie projektów w otoczeniu dotychczasowego 

miejsca pracy, co pozwala na łagodne przygotowywanie się do zmiany, minimalizując 

poczucie zakończenia się pewnego etapu życia uczestnika. 

Badanie pokazało, że uczestnikami projektów nie były osoby najbardziej potrzebujące 

wsparcia, zagubione w sytuacji zagrożenia utratą pracy, nie umiejące sobie z tą sytuacją 

poradzić i nie mające do kogo się zwrócić. Blisko 50% badanych potwierdziło fakt 

utrzymania zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy, zaś 15% założyło własne firmy, 

przy czym z doświadczeń beneficjentów wynika, że były to osoby od początku świadome 

swojej decyzji, jedynie poszukujące możliwości uzyskania dotacji. To tylko potwierdza, że 

projekty wdrażane w ramach Poddziałania 8.1.2 są dalekie od idei outplacementu. 

Niezależnie od typu uczestników, dość powszechna jest niechęć pracowników do udziału 

w działaniach o charakterze wsparcia psychologicznego czy nawet doradztwa 

zawodowego, warsztatach poszukiwania pracy itp. Projektodawcom nie udaje się 

wypromować wsparcia w tej formie, jako przydatnego w sytuacji konieczności 

odnalezienia się na rynku pracy. Warto jednak zwrócić uwagę, że zadowolenie 

uczestników z tego rodzaju wsparcia jest ostatecznie duże. 

5. Niezbędne jest kontynuowanie działań mających na celu promowanie i upowszechnianie 

idei outplacementu 

Niezbędne jest promowanie idei outplacementu. Musi ono przybierać dwa kierunki: 

pierwszy dotyczący przedsiębiorców (pracodawców), drugi – pracowników. Odpowiednio 

do adresatów konieczne jest określenie kluczowych komunikatów oraz kanałów i narzędzi 

promocyjnych. Pracodawcom konieczne jest zwracanie uwagi na ich odpowiedzialność 

wobec pracowników również w kontekście kosztów działania firmy w długiej perspektywie 

(rynkowa wartość wizerunku firmy wśród lokalnej społeczności i wśród kontrahentów, 

zwłaszcza z innych krajów europejskich; niższe koszty przyszłego ponownego zwiększania 

zatrudnienia; zachowanie dobrej atmosfery w pozostałej części załogi). Pracownikom 

zaś warto eksponować wartości wynikające z możliwości określenia swoich mocnych 

stron, zaplanowania rozwoju zawodowego, zdobycia nowych kompetencji, przydatnych 

w przyszłym miejscu pracy, niezależnie czy będzie ono znajdować się w innej części 

dotychczasowego zakładu pracy, czy poza nim i niezależnie od tego, czy jest 

ono dostępne od razu, czy też znajdzie się w późniejszym okresie. 
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Upowszechnianie ouplacementu w regionie powinno być prowadzone przez podmiot 

rozpoznawalny przez przedsiębiorców, działających na terenie województwa. Dużą rolę 

mogą w tym spełnić organizacje pracodawców, a także związki zawodowe. Dyskusja 

z ekspertami wskazuje, że działania promocyjne muszą bazować na „dobrych 

praktykach”, które prezentować będą sami zainteresowani (przedsiębiorcy i ich 

pracownicy). 

6. Istotną rolę do odegrania w promocji i upowszechnieniu outplacementu mają związki 

zawodowe 

Im bardziej aktywni/kreatywni, dobrze współpracujący z kadrą kierowniczą 

przedstawiciele związków, tym częściej i więcej uczestników projektów typu 

outplacementowego z danego przedsiębiorstwa. Tam, gdzie wyczuć można było konflikt, 

wzajemną nieufność pomiędzy przedstawicielami kierownictwa a przedstawicielami 

związków zawodowych, tym ocena efektywności i skuteczności oferowanego wsparcia 

była w opiniach uczestników wywiadów niższa. 

III. Jakość i skuteczność projektów 

7. Jakość wniosków o dofinansowanie w części diagnostycznej jest niska 

Projektom objętym badaniem brakowało rzetelnej diagnozy. Zawarte we wnioskach 

o dofinansowanie diagnozy w wielu przypadkach stanowiły zestaw ogólników, dających 

się zastosować w dowolnym projekcie. Ma na to wpływ m.in. system wyboru projektów 

w ramach PO KL, premiujący wnioski „poprawne technicznie” (tj. zawierające określone 

informacje w określonych miejscach). Jednak badanie pokazuje, że diagnozy faktycznie 

nie były prowadzone (wskazują na to informacje uzyskane od odbiorców wsparcia – 

przedsiębiorców i uczestników projektów). Projektodawcy zakładali prawdopodobnie, 

że w warunkach wysokiej skali zwolnień bez problemu pozyskają uczestników 

„pasujących” do opisanych w projekcie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nawet jeśli 

projekt nie jest dedykowany konkretnemu pracodawcy, to i tak musi zawierać informacje 

pozyskiwane bezpośrednio od potencjalnych jego uczestników. 

Realizacja projektu outplacementowego musi zostać poprzedzona głęboką diagnozą 

zasobów kadrowych firmy, oczekiwań uczestników; diagnoza musi uwzględniać otoczenie 

firmy i jej pracowników. Trzeba bowiem pamiętać, że prawidłowy projekt 

outplacementowy obejmuje w zasadzie całą firmę - również tych pracowników, którzy 

zostają, a niekiedy także rodziny osób zwalnianych. Przeprowadzenie projektu 

outplacementowego wymaga także umiejętności w zakresie komunikowania 

się, asertywności, ale także empatii kadr zarządzających. 

Niezwykle istotne jest, by w projekcie dotyczącym aktywizacji zawodowej projektodawcy 

analizowali zarówno stronę podażową, jak i popytową. Dlatego diagnoza obok potrzeb 

potencjalnych uczestników musi też zawierać informacje na temat popytu na kwalifikacje, 

które chcą oni nabywać. 

8. Realizowane projekty nie są kompleksowe 

Przedstawione wyniki pokazują, że projekty typu outplacementowego rzadko mają 

charakter kompleksowy, głównie skupiając się na szkoleniach, wybranych przez 

projektodawców. Dodać jednak należy, że ten wybór był zgodny z potrzebami rynku 

pracy, na co wskazuje relatywnie wysoki poziom zadowolenia uczestników i wysoki 

poziom skuteczności projektów. Stosowane niemal we wszystkich projektach wsparcie 

w formie doradztwa zawodowego czy wsparcia psychologicznego niekiedy stanowiło 
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jedynie sposób na spełnienie wymogu kompleksowości, a nie faktyczne wsparcie 

doradcze. Świadczy o tym z jednej strony bardzo krótki czas i „mechaniczne” podejście 

(obligatoryjne świadczenie doradztwa przez określoną liczbę godzin dla każdego 

uczestnika), z drugiej zaś jego pozorny charakter, skoro we wnioskach określano listę 

oferowanych szkoleń. W efekcie rolą doradztwa było częściej potwierdzenie trafności 

wyboru dokonanego przez uczestnika z przedstawionej listy niż udzielenie porady 

w zakresie wyboru przydatnego szkolenia. Ponadto zebrane opinie wskazują, 

że projektodawcom nie udaje się wypromować tego wsparcia jako przydatnego w sytuacji 

konieczności odnalezienia się na rynku pracy. 

9. Skuteczność projektów 

Mimo sformułowanych wyżej zastrzeżeń dotyczących jakości projektów okazały się one 

być skuteczne w tym sensie, że uczestnicy są z nich zadowoleni, a przed wszystkim – 

że znaczna część uczestników poprawiła swoją sytuację na rynku pracy, tworząc swoje 

miejsca pracy (samo zatrudnienia), utrzymując dotychczasowe zatrudnienie lub uzyskując 

nowe. Podkreślić jednak należy, że nie były to projekty stricte outplacementowe, a także 

– na co zwracano uwagę wyżej – że wsparcie uzyskiwały w nich osoby relatywnie silnie 

zmotywowane, które być może odnalazłyby swoje miejsce na rynku pracy bez interwencji 

publicznej. 

Badanie pokazało, że skuteczność projektów nie zależy od stosowanych kryteriów 

konkursowych; pokazało także, że wszystkie stosowane formy wsparcia są skuteczne; nie 

pozwoliło natomiast na określenie, które formy są szczególnie efektywne kosztowo 

IV. Zapotrzebowanie na projekty outplacementowe 

10. Ocena zapotrzebowania na projekty outplacementowe natrafia na dwie kluczowe bariery: 

 skoro dotychczas realizowane w ramach Poddziałania 8.1.2 projekty nie były 

projektami outplacementowymi, to trudno w oparciu o dotychczasowe doświadczenia 

wyciągać jednoznaczne wnioski, 

 większość przedsiębiorców pomorskich nie wie, co to jest outplacement i choć ich 

świadomość powoli rośnie, to jednak jest nadal jest znikoma; trudno więc oczekiwać, 

że będą mogli ocenić swoje potrzeby w zakresie nieznanych sobie usług. 

Niewątpliwie skala zachodzących w regionie procesów modernizacyjnych 

i restrukturyzacyjnych jest znacząca i może być rosnąca w związku ze spowolnieniem 

gospodarki, co pokazuje na potencjalne zapotrzebowanie. Jeśli następować będzie stały 

wzrost wiedzy i świadomości w zakresie korzyści wynikających z outplacementu zarówno 

wśród pracodawców, jak i pracowników oraz związków zawodowych, to prawdopodobnie 

przełoży się to na faktyczne zapotrzebowanie; w przeciwnym wypadku – bez działań 

promocyjnych i edukacyjnych to zapotrzebowanie będzie znikome. Oznacza to, 

że problem zostanie odłożony w czasie, bowiem bez wsparcia na etapie zwalniania 

znaczna część pracowników przejdzie w stan bezrobocia i będzie musiała być 

aktywizowana jako bezrobotni, co oznacza wyższe koszty dla gospodarki oraz większą 

skalę problemów społecznych. 

Syntetyczna prezentacja kluczowych wniosków z badania zawarta jest poniżej w postaci tabeli 

z analizy SWOT (będącej wynikiem panelu ekspertów) odnoszącej się do projektów typu 

outplacementowego wdrażanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Stworzenie możliwości realizacji projektów 
outplacementowych, dzięki czemu zaistniała 
szansa na wypromowanie tego pojęcia 
i zwrócenie uwagi na problem tzw. „zwolnień 
monitorowanych” 

 Realizowane projekty niewiele mają wspólnego 
z klasycznym outplacementem, co wynika ze zbyt 
szeroko zdefiniowanych w Programie i jego 
Szczegółowym Opisie grup docelowych oraz 
brakiem wymogu realizacji tych projektów 
z udziałem pracodawców 

 Uczestnicy projektów odnieśli ewidentne korzyści 
(fakt, iż mogli je uzyskać w ramach innych 
Priorytetów PO KL nie ma tu znaczenia), 
poprawiając swoją sytuację zawodową; są 
z udziału w projektach zadowoleni 

 Przyjęty w PO KL tryb planowania konkursów 
z niemal rocznym wyprzedzeniem uniemożliwia 
stosowanie outplacementu zgodnie z jego ideą, 
jako narzędzia szybkiej interwencji 

 Skuteczność projektów nie jest uzależniona od 
kryteriów oceny 

 Narzucanie wskaźniki efektywności projektów 
outplacementowych powodują, że udział w nich 
biorą te osoby, które gwarantują wysoki wskaźnik 
zatrudnienia, a niekoniecznie te, które najbardziej 
potrzebują pomocy 

 Wszystkie stosowane formy wsparcia okazały się 
skuteczne 

 Wiedza o outplacemencie wśród pracodawców 
jest bardzo niska  

  niewielkie jest zrozumienie dla tego instrumentu 
wśród pracowników; w szczególności brak jest 
zrozumienia do udziału w doradztwie 
zawodowym i wsparciu psychologicznym 

  Realizowane projekty nie zostały poprzedzone 
rzetelną diagnozą, odnoszącą się z jednej strony 
do potrzeb uczestników, a z drugiej – do potrzeb 
rynku pracy 

  Realizowane projekty rzadko mają charakter 
kompleksowy, skupiając się głównie na 
szkoleniach 

  Dostarczane w ramach projektów doradztwo 
zawodowe głównie służyło potwierdzeniu 
trafności wyboru szkolenia dokonanego przez 
uczestnika, a nie udzieleniu faktycznej porady 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Przyszły Program Operacyjny finansowany z EFS 
powinien jednoznacznie zdefiniować 
outplacement jako działanie realizowane 
w przedsiębiorstwie, z udziałem kierownictwa 
przedsiębiorstwa i traktować ten typ projektów 
jako jedną z wielu opcji dostępnych w ramach 
Priorytetu odnoszącego się do adaptacyjności 
przedsiębiorstw 

 Istnieje ryzyko, że środki publiczne będą 
zastępować środki prywatne, stąd konieczne 
będzie odpowiednie zdefiniowanie kryteriów 
wyboru projektów 

 Realizacji projektów outplacementowych sprzyjać 
będzie stworzenie możliwości zgłaszania 
projektów ad hoc o charakterze interwencyjnym 

 Projekty outplacementowe ze względu na swą 
specyfikę są droższe niż standardowe projekty 
aktywizacyjne czy szkoleniowe, stosowanie więc 
rygorystycznych kryteriów oceny budżetów 
i nacisk na ich konkurencyjność kosztową może 
stanowić poważne zagrożenie dla ich jakości 

 Szansą na zapewnienie szybkiego dostępu do 
projektów będą działania wzorowane na obecnie 

realizowanym projekcie systemowym w woj. 
pomorskim czy idei operatorów w woj. 
małopolskim  

 Przedsiębiorcy unikają korzystania z działań 
miękkich, które wymagają korzystania z pomocy 

publicznej 

 Osoby, które skorzystały ze wsparcia, mimo 
wcześniejszej niechęci, deklarują wysokie 
zadowolenie, co może być wykorzystane 
w działaniach promocyjnych 

 Szczególnie niechętni do udziału w projektach 
outplacementowych są osoby najbardziej takiego 
wsparcia potrzebujący 

 Zaangażowanie się przedsiębiorców, którzy 
z sukcesem stosowali/stosują outpalcement 
w działania promocyjne 

 Nie upowszechnienie idei outplacementu 
spowoduje zwiększenie bezrobocia i wzrost 
problemów społecznych, które mogłyby być 
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rozwiązane wcześniej, przy niższych kosztach 

 Projektami outplacementowymi zaczynają 
interesować się związki zawodowe; utrzymanie 
ich zainteresowania i zaangażowania w proces 
promowania idei będzie sprzyjać jej 
upowszechnieniu 

 

 

Przedstawione powyżej wnioski, w połączeniu z faktem, iż w obecnym okresie programowania 

województwo pomorskie nie będzie już realizować kolejnych konkursów na projekty typu 

outplacementowego, skłoniły autorów raportu do przygotowania rekomendacji w odniesieniu 

do nowego okresu programowania oraz do planowanej do uruchomienia nowej edycji projektu 

systemowego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Poddziałania 8.1.2, co zawarto w tabeli 

rekomendacji poniżej. 
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Tabela rekomendacji 
  

Rekomendacje operacyjne 

Lp. Tytuł raportu 
Wniosek  

(strona w raporcie) 
Rekomendacja  Adresat rekomendacji 

Termin 
realizacji 

1 Ocena skuteczności 
i efektywności wsparcia 

w projektach wdrażających 
programy typu outplacement 
w ramach Poddziałania 8.1.2 
PO KL w województwie 
pomorskim 

Projekty „typu” outplacementowego 
w obecnym kształcie (wg PO KL i jego 

Szczegółowego Opisu Prioryteów) 
wypaczają sens outplacementu i nie 
są skuteczne jako narzędzie 
modernizacji i restrukturyzacji firm 
(str. 64-65, 80) 

Należy wspierać ideę outplacementu 
w przedsiębiorstwach, z bezwzględnym 

udziałem firmy oraz z zachowaniem 
równowagi finansowania publicznego 
i prywatnego. 
Projekty outplacementowe muszą bazować 
na kompleksowej diagnozie odnoszącej się 
do zasobów kadrowych firmy, tj. wieku, 
doświadczenia zawodowego, 
wykształcenia, posiadanych kwalifikacji 
i wykonywanych zadań potencjalnych 
uczestników projektu oraz ich oczekiwań, 
co do wsparcia, które miałoby im zostać 
zaoferowane, a także form zatrudnienia; 
niezbędne jest także diagnozowanie 
otoczenia firmy i jej pracowników 

Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem 

Operacyjnym, 
finansowanym z EFS 

2013-2020 

1 Ocena skuteczności 
i efektywności wsparcia 
w projektach wdrażających 
programy typu outplacement 
w ramach Poddziałania 8.1.2 
PO KL w województwie 
pomorskim 

Wiedza pracodawców i pracowników 
o outplacemencie jest bardzo mała 
(str. 63, 81-82) 

Należy promować ideę outplacementu. 
Upowszechnianie ouplacementu w regionie 
powinno być prowadzone przez podmiot 
rozpoznawalny przez przedsiębiorców, 
działających na terenie województwa. Dużą 
rolę mogą w tym spełnić organizacje 
pracodawców, a także związki zawodowe.  
Niezwykle istotne jest, by podmiot taki 
współpracował ze znanymi partnerami 
lokalnymi cieszącymi się zaufaniem 

lokalnych firm. 
Konieczne jest też pokazywanie dobrych 
praktyk, z których czerpać mogliby 
regionalni przedsiębiorcy. 
Należy także kontynuować działania 
promocyjne podjęte w ramach pierwszej 

Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym, 
finansowanym z EFS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
IP PO KL w woj. 
pomorskim wraz 

2013-2020 
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edycji projektu systemowego „Wsparcie dla 
pracodawców i pracowników pomorskich 
firm przechodzących procesy adaptacyjne 
i modernizacyjne” 

z partnerami nowego 
projektu systemowego 

 
2012-2014 

3 Ocena skuteczności 
i efektywności wsparcia 
w projektach wdrażających 
programy typu outplacement 
w ramach Poddziałania 8.1.2 
PO KL w województwie 
pomorskim 

Jedną z barier realizacji projektów 
typu outplacementowego są zasady 
wyłaniania projektów (chodzi o 
sztywność systemu, pozwalającego 
uruchamiać tylko takie konkursy, 
które przewidziane są 
w przygotowywanym ok. maja-
września roku poprzedzającego 
Planach Działania) 
(str. 61-62) 

W ramach przyszłego Programu 
Operacyjnego finansowanego z EFS należy 
stworzyć możliwość realizacji projektów 
outplacementowych jako jedną z wielu 
opcji dla pracodawców, nie wydzielając 
jednak osobnego działania czy 
poddziałania. 
Konieczne jest stworzenie w systemie 
wyboru projektów takich możliwości, które 
pozwolą na wyłanianie projektów w trybie 
pilnym (bez uszczerbku dla jakości) oraz 
które pozwolą „sterować” napływem 
projektów skierowanych na określone 
obszary i problemy 

Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym, 
finansowanym z EFS 
 

2013-2020 

4 Ocena skuteczności 
i efektywności wsparcia 
w projektach wdrażających 
programy typu outplacement 
w ramach Poddziałania 8.1.2 
PO KL w województwie 
pomorskim 

Projektodawcom nie udaje się 
wypromować wobec uczestników 
wsparcia w formie doradztwa 
zawodowego i poradnictwa 
psychologicznego, jako przydatnych w 
sytuacji konieczności odnalezienia się 
na rynku pracy 
(str. 39, 53) 

Konieczne jest z jednej strony promowanie 
idei outplacementu wobec pracowników, 
uwzględniające zwracanie uwagi na 
użyteczność stosowania pełnego pakietu 
wsparcia. Z drugiej strony warto 
uwrażliwiać projektodawców na 
konieczność stosowania języka przyjaznego 
i zrozumiałego dla odbiorców, nie 
kojarzącego się stygmatyzująco i nie 
budzącego niechęci, bez względu na 
intencje (np. warsztat rozwoju osobistego 
zamiast warsztatów psychologicznych) 

Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym PO, 
finansowanym z EFS 

2013-2020 

5 Ocena skuteczności 
i efektywności wsparcia 

w projektach wdrażających 
programy typu outplacement 
w ramach Poddziałania 8.1.2 
PO KL w województwie 
pomorskim 

Badanie wykazało, że w projektach 
typu outplacementowego znacznie 

trudniej pomagać osobom 
z długoletnim stażem pracy w jednej 
firmie, ze starszych grup wiekowych, 
o niskim poziomie wykształcenia. 
Osoby te mają często dużo bardziej 
roszczeniowy stosunek do oferowanej 

Konieczne jest wymaganie od 
projektodawców, by uwzględniali 

zróżnicowane wsparcie oferowane osobom 
z długoletnim stażem pracy w jednej 
firmie, ze starszych grup wiekowych, o 
niskim poziomie wykształcenia oraz 
osobom młodym, z krótszym stażem 
zatrudnienia w danej firmie i wyższym 

Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym PO, 

finansowanym z EFS 

2013-2020 
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im pomocy, co wiąże się 
z oczekiwaniem jednoznacznych 
deklaracji o zapewnieniu zatrudnienia 
po udziale w projekcie. Chętnie 
wykorzystują takie możliwości ludzie 
młodzi, którzy w ten sposób starają 
się zapewnić sobie bezpieczeństwo 
w razie rozwiązania z nimi umowy o 
pracę i konieczności szukania 

zatrudnienia w innym miejscu 
(str. 54-55) 

aniżeli średnie wykształcenie 

6 Ocena skuteczności 
i efektywności wsparcia 
w projektach wdrażających 
programy typu outplacement 
w ramach Poddziałania 8.1.2 
PO KL w województwie 
pomorskim 

Nadmierna szczegółowość projektów, 
zawierana we wnioskach o 
dofinansowanie projektów, ale także 
planowanie jednolitych pakietów 
działań dla przyszłych uczestników 
stanowi barierę skuteczności 
projektów 
(str. 40, 60) 

Należy upowszechniać wśród 
projektodawców takie podejście do 
planowania projektów, by możliwe było ich 
elastyczne wdrażanie i bieżące 
dostosowywanie do potrzeb uczestników; 
takie podejście musi być także 
akceptowane w podejściu do oceny 
projektów 

Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym PO, 
finansowanym z EFS 

2013-2020 
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5. Studia przypadku 

 
Poniżej przedstawiono opisy dwóch projektów, które realizowane były w odpowiedzi 

na „dodatkowy” konkurs ogłoszony w ramach „szybkiej ścieżki wyboru projektów” w 2009 r. 

Oba projekty stanowiły więc odpowiedź na likwidację Stoczni Gdynia S.A. i związanej z tym 

restrukturyzacji także w przemyśle okołostoczniowym. 

Pierwszy projekt, „EUROPRACOWNIK – nowy zawód, nowe umiejętności szansą na sukces”, 

oferował uczestnikom, a więc osobom zwolnionym ze Stoczni Gdynia, ale także innym osobom, 

które w związku z jej likwidacją zagrożone były zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy, szkolenia zawodowe oraz wsparcie towarzyszące w formie poradnictwa 

psychologicznego.  

Drugi projekt, „Mój biznes”, skierowany był natomiast w swoim pierwotnym założeniu wyłącznie 

do zwolnionych pracowników Stoczni Gdynia S.A. Jednakże podczas jego realizacji okazało się, 

że z uwagi na oszczędności w projekcie możliwe było objęcie wsparciem dodatkowych osób. 

Niemniej jednak z uwagi na to, iż nie można było kierować go już do byłych pracowników 

Stoczni Gdynia, bo minął 6-miesięczny okres od ukończenia ich udziału w programie zwolnień 

monitorowanych, przyjęto że uczestnikami mogą być osoby także z innych firm pod warunkiem, 

iż zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, maksymalnie 6 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu. Oferowana uczestnikom pomoc to zarówno wsparcie zasadnicze, 

tj. szkolenie w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, jak i wsparcie 

towarzyszące w formie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 

40 tys. zł, wsparcie pomostowe w pierwszych 6 i/lub 12 miesiącach prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz pomoc trenera przedsiębiorczości. 

Oba projekty realizowane były w formule otwartej, co oznaczało, że do projektu mogła się 

zgłosić każda osoba, która była zagrożona zwolnieniem bądź została zwolniona w ostatnich 

6 miesiącach z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 
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5.1. Projekt: EUROPRACOWNIK – nowy zawód , nowe umiejętności szansą na sukces 

Projektodawca: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej 
Okres realizacji: od 01.02.2010 do 31.07.2011 
Obszar realizacji: powiaty gdański, miasto Gdańsk i miasto Gdynia 

Charakterystyka projektu zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu: 

Cel ogólny projektu Wsparcie 450 beneficjentów ostatecznych z województwa pomorskiego 
zwolnionych, zagrożonych, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn  
niedotyczących pracowników poprzez szkolenia i kursy 
przekwalifikowujące, służące podwyższeniu kwalifikacji i umiejętności, 
poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne w ciągu 18 miesięcy 

Cele szczegółowe 1. Zdobycie nowych umiejętności zawodowych, pozwalających na 
zdobycie nowego zawodu 

2. Podwyższenie kompetencji 

3. Pomoc w zdobyciu nowego miejsca pracy 
4. Zdobycie wiedzy w zakresie 21 tematów szkoleń 

Grupa docelowa Projekt skierowany do 450 beneficjentów ostatecznych (w tym 35% 
stanowią kobiety): 

 85 bezrobotnych 
 365 zatrudnionych, w tym 240 pracowników stoczni i 60 osób z firm 

kooperujących w pierwszej kolejności z przemysłem stoczniowym 
zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników, przewidzianych, 
zagrożonych zwolnieniem, posiadających miejsce zamieszkania na 
terenie województwa pomorskiego. 
Projekt kierowany był do pracowników/pracownic: 

 bezpośredniej produkcji z wydziałów wyposażeniowych, tj. ślusarzy, 
elektryków, stolarzy, 

 technologicznej obsługi produkcji 
 obsługi wydziałów stoczni 
 straży przemysłowej 
 ochrony przeciwpożarowej 
 inżynieryjno-technicznych 

 administracyjnych 

Zadania 1. Zarządzanie projektem, w tym czynności organizacyjno-
przygotowawcze do uruchomienia realizacji projektu 

2. Rekrutacja i przeprowadzenia 21 szkoleń w 51 grupach po 10 osób: 
1) Spawanie półautomatyczne metodą 136 
2) Spawanie łukiem krytym metoda 135 
3) Spawanie łukiem krytym 
4) Szkolenie NUPAS 
5) Szkolenie CADMATIC 
6) Szkolenie NESTX 
7) Kurs AUTOCAD 
8) Samodzielny księgowy 
9) Nowoczesny sekretariat z j. angielskim (słownictwo fachowe) 
10) Masażysta z j. angielskim (słownictwo fachowe) 
11) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym 
12) Operator wózków widłowych, jezdniowych, z wymianą butli 

gazowych, wózków unoszących i nieładowanych z napędem 

elektrycznym 
13) Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia 
14) Zarządzanie magazynem z obsługą kas fiskalnych 

i fakturowaniem 
15) Profesjonalna asystentka prezesa 
16) Fotografia cyfrowa w oparciu o program Adobe Photoshop 
17) Kurs zawód pilarz 
18) Kurs komputerowy (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Internet) 
19) Służby informacyjne 
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20) Asystent osoby niepełnosprawnej 
21) Autoprezentacja: tajniki wizażu 

3. Moduł doradztwa zawodowego: zajęcia grupowe 12 godz. na grupę 
oraz 3 godz. na uczestnika w zakresie przygotowania 
Indywidualnego Planu Działania (IPD) 

4. Moduł wsparcia psychologicznego: zajęcia grupowe 16 godz. na 
grupę 

Rezultaty planowane  21 szkoleń/kursów 
 450 beneficjentów ostatecznych (35% kobiet) 
 4698 godz. wykładów, ćwiczeń i warsztatów 
 612 godz. moduł doradztwa zawodowego grupowego 
 1350 godz. moduł doradztwa zawodowego indywidualnego (IPD) 
 816 godz. wsparcia psychologicznego grupowego 
 zdobycie wiedzy przez 404 beneficjentów ostatecznych poprzez 

udział w szkoleniach i kursach  

 zdobycie uprawnień w spawaniu metodą 136 przez 50 uczestników 
 zdobycie uprawnień w spawaniu metodą 135 przez 18 uczestników 
 zdobycie uprawnień w spawaniu łukiem krytym 25 uczestników 
 65 uczestników ukończy szkolenie projektowe NUPAS, CADMATIC, 

NESTIX 
 55 uczestników ukończy szkolenia AUTOCAD 
 18 uczestników ukończy szkolenie masażysta z j. angielskim 
 18 uczestników ukończy szkolenie samodzielny księgowy 
 18 uczestników ukończy szkolenie nowoczesny sekretariat z j. 

angielskim 
 18 uczestników ukończy szkolenie operator wózków widłowych itd. 
 18 uczestników ukończy szkolenie sprzedawca z obsługą kas 

fiskalnych i minimum sanitarnym 
 18 uczestników ukończy szkolenie zarządzanie magazynem 
 18 uczestników ukończy szkolenie pracownik ochrony osób i mienia 
 18 uczestniczek ukończy szkolenie profesjonalna asystentka prezesa 
 18 uczestników ukończy szkolenie fotografia cyfrowa w oparciu 

o program Adobe Photoshop 
 18 uczestników ukończy kurs zawód pilarz 
 8 uczestników ukończy kurs komputerowy (MS Office: Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, Internet) 
 29 uczestników ukończy kurs służby informacyjne 
 8 uczestników ukończy kurs asystent osoby niepełnosprawnej 
 8 osób ukończy kurs autoprezentacji (tajniki wizażu) 
 450 uczestników objętych pomocą psychologa 
 450 uczestników otrzyma wsparcie doradcy zawodowego 
 zakończenie udziału w projekcie 404 osób, w tym 30 osób to 

uczestnicy w wieku 50+ 

Rezultaty osiągnięte   21 szkoleń/kursów 
 497 beneficjentów ostatecznych (35% kobiet) (wyższy) 
 4615 godz. wykładów, ćwiczeń i warsztatów (niższy) 
 612 godz. moduł doradztwa zawodowego grupowego 
 1350 godz. moduł doradztwa zawodowego indywidualnego (IPD) 
 816 godz. wsparcia psychologicznego grupowego 
 zdobycie wiedzy przez 404 beneficjentów ostatecznych poprzez 

udział w szkoleniach i kursach  
 zdobycie uprawnień w spawaniu metodą 136 przez 59 uczestników 

(wyższy) 
 zdobycie uprawnień w spawaniu metodą 135 przez 20 uczestników 

(wyższy) 
 zdobycie uprawnień w spawaniu łukiem krytym 27 uczestników 

(wyższy) 
 80 uczestników ukończyło szkolenie projektowe NUPAS, CADMATIC, 

NESTIX (wyższy) 
 60 uczestników ukończyło szkolenia AUTOCAD (wyższy) 
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 19 uczestników ukończyło szkolenie masażysta z j. angielskim 
(wyższy) 

 20 uczestników ukończyło szkolenie samodzielny księgowy (wyższy) 
 20 uczestników ukończyło szkolenie nowoczesny sekretariat z j. 

angielskim (wyższy) 
 20 uczestników ukończyło szkolenie operator wózków widłowych 

itd. (wyższy) 
 20 uczestników ukończyło szkolenie sprzedawca z obsługą kas 

fiskalnych i minimum sanitarnym (wyższy) 
 20 uczestników ukończyło szkolenie zarządzanie magazynem 

(wyższy) 
 20  uczestników ukończyło szkolenie pracownik ochrony osób 

i mienia (wyższy) 
 20 uczestniczek ukończyło szkolenie profesjonalna asystentka 

prezesa (wyższy) 

 20 uczestników ukończyło szkolenie fotografia cyfrowa w oparciu 
o program Adobe Photoshop (wyższy) 

 20 uczestników ukończyło kurs zawód pilarz (wyższy) 
 10 uczestników ukończyło kurs komputerowy (MS Office: Word, 

Excel, PowerPoint, Outlook, Internet) (wyższy) 
 32 uczestników ukończyło kurs służby informacyjne (wyższy) 
 10 uczestników ukończyło kurs asystent osoby niepełnosprawnej 

(wyższy) 
 30 osób ukończyło kurs autoprezentacji (tajniki wizażu) (wyższy) 
 497 uczestników objętych pomocą psychologa (wyższy) 
 497 uczestników otrzyma wsparcie doradcy zawodowego (wyższy) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i wniosku o płatność za 
okres od 2011-05-01 do 2011-07-31 

1. Przygotowanie projektu 

1.1. Uzasadnienie realizacji projektu 

Projektodawca we wniosku o dofinansowanie projektu zdiagnozował regionalny rynek pracy w sytuacji 

likwidacji Stoczni Gdynia S.A. i restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej. Powołał się na powszechnie dostępne 

dane publikowane przez GUS i Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Gdańsku. Jak podkreślał przedstawiciel 

projektodawcy, w trakcie przygotowywania projektu rozmawiano zarówno z zarządem stoczni, jak  

i firmami z nimi kooperującymi, by można było ustalić kierunki ich dalszego działania w obliczu utraty tak 

istotnego zamawiającego. Jak nam powiedziano, badania „(…) robiliśmy ankietami, były to ankiety, a także 

rozmowy z kadrowcami, nawet dochodziło do czegoś takiego, że na przykład rozmawialiśmy  

z poszczególnymi szefami biur, ponieważ widzieliśmy, że zwolnienia idą w kierunku pracowników biur 

konstrukcyjnych i technologicznych, to pytaliśmy się, co brakuje tym pracownikom, to samo dotyczy 

szefów firm, jeśli chodzi o pracowników fizycznych dotyczących spawania i obsługi produkcji było to samo, 

oni w sposób bardzo kompetentny podawali nam nawet, jakie to są typy spawań.” Zresztą tę identyfikację 

potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników wskazano jako zasadniczy element stanowiący o sukcesie 

projektu. Choć zaznaczono również, iż niektóre pierwotne założenia musiały jednak zostać zmodyfikowane. 

Chodziło tutaj przede wszystkim o zmniejszanie liczebności niektórych grup szkoleniowych w związku  

z tym, że niektóre szkolenia/kursy nie cieszyły się zakładanym przez projektodawcę zainteresowaniem. 

Nie miało to jednak przełożenia na ostatecznie osiągnięte rezultaty projektu. Jak podkreślano, projekt 

który wdrażany jest przez ponad rok musi ulegać modyfikacjom, gdyż otoczenie w którym jest realizowany 

podlega ciągłym zmianom. Jak powiedział jedne z rozmówców „W momencie, kiedy my prowadziliśmy 

te szkolenia był nadmiar spawaczy na rynku, upadła Stocznia Gdynia, upadła Marynarka Wojenna i był 

nadmiar, nagle się okazało, że ludzie, którzy mają wiele kwalifikacji, oni zniknęli z rynku i znowu 

ich brakuje.”  

W opisie grupy docelowej projektodawca przywołał listę zawodów deficytowych, która publikowana jest 

przez WUP i która posłużyła jako wskazówka dla opisania popytu na konkretne kwalifikacje na regionalnym 

rynku pracy. Opisany też został bardzo ogólny profil uczestników przede wszystkim poprzez wskazanie  
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z jakich obszarów, działów funkcjonujących w stoczniach uczestnicy projektu będą pochodzić.  

Ważne dla konstrukcji i uzasadnienia projektu jest to, na co wskazywał przedstawiciel projektodawcy. 

Otóż, jak się wyraził, zarówno IP, jak i oceniający projekt wręcz żądali, by we wniosku o dofinansowanie 

projektu wskazywane były konkretne zawody, które projektodawca zbadał jako te rokujące szanse na 

znalezienie zatrudnienia, a następnie pod te zawody należało wskazywać konkretne szkolenia, jakie 

zostaną zaproponowane uczestnikom. Konsekwencje takiego podejścia opisane są w dalszej części analizy. 

W tym miejscu warto jedynie zaznaczyć, iż wypaczało ono indywidualne podejście, które powinno być 

istotą outplacementu i jak wskazywał przedstawiciel projektodawcy, ograniczało rzeczywiste odpowiadanie 

na potrzeby uczestników.  

1.2. Zespół zarządzający i merytoryczny projektu 

Zespół zarządzający i merytoryczny projektu powstał w oparciu o kontakty nawiązane w ramach 

wcześniejszych aktywności projektodawcy. Niemniej jednak nie uniknięto zmian w składzie zespołu. Jak 

nam powiedziano w trakcie wywiadu indywidualnego z przedstawicielem projektodawcy „(…) na początku 

myśleliśmy, że będzie można korzystać z naszej bazy księgowej, ale się okazało, że nie dałoby rady, poza 

tym w pewnym momencie uznaliśmy, że byłoby to niezbyt czytelne, bo były takie tendencje i bardzo 

szybko z tego zrezygnowaliśmy i wynajęliśmy osobę.” Ostatecznie więc w przeważającej części zespół 

złożony był ze specjalistów zewnętrznych, o wysokich kwalifikacjach, którzy księgowością i finansami  

w projektach zajmują się w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.  

Jak wynika z rozmów z przedstawicielem projektodawcy zespół był tworzony już po przyjęciu projektu 

do realizacji. Osoba odpowiedzialna za rekrutację formalnie została poproszona o współpracę 

w momencie, gdy wiadomo było, że projekt się rozpoczyna.  

Także koordynator projektu był osobą zatrudnioną do niego z zewnątrz. Dlatego w przypadku ustalania 

składu zespołu projektowego jego rola ograniczała się do wyszukiwania konkretnych osób, a rozmowy 

z nimi prowadzone były przez przedstawiciela projektodawcy, tj. Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 

„Solidarność” Stoczni Gdańskiej i koordynatora projektu wspólnie. 

2. Realizacja projektu 

Na początek warto przytoczyć słowa jednego z pracowników projektu „(…) akurat ten projekt rzeczywiście 

Urząd Marszałkowski zrobił na miarę czasu. Ten projekt był tak trafiony, że ja twierdzę, że większość tych 

ludzi, która uczestniczyła w tym projekcie, byłaby dziś w tragicznej sytuacji. (…) jakby kilka takich 

projektów, bo nie tylko my pisaliśmy ten projekt i jak rozmawiam z osobami, które to samo robiły, to ten 

projekt był najbardziej trafionym, bo on był na czas, on był na czas tego zdarzenia.” Wypowiedzią 

tą przedstawiciel projektodawcy chciał podkreślić, iż czas, w którym IP ogłosiła konkurs otwarty na 

projekty typu outplacement był idealny. Po prostu można było złożyć wniosek o dofinansowanie projektu 

wtedy, gdy rzeczywiście problem zwolnień z przyczyn dotyczących pracodawcy w przemyśle stoczniowym 

odczuwalny był w największym stopniu.  

Warto też wziąć pod uwagę to, że „To był jedyny projekt, w którym nie było wymagane, jeśli chodzi 

o przemysł okrętowy ten limit 20% z przedsiębiorstwa, bo we wszystkich jakby projektach, to z jednego 

przedsiębiorstwa może brać udział tylko 20% pracowników w danym szkoleniu. Tutaj akurat tego limitu 

nie było, bo on był skierowany do wszystkich, do branży okrętowej, a więc tu są pracownicy, bo oni mieli 

pierwszeństwo, ze Stoczni Gdynia, Stoczni Remontowej, Północnej, właściwie ze wszystkich tych, nie tylko 

stoczni, ale i okołostoczniowych zakładów.”  Wypowiedź ta jest konsekwencją tego, iż nie był to projekt 

skierowany do konkretnego pracodawcy z branży stoczniowej i okołostoczniowej. Udział w nim mógł wziąć 

każdy pracownik tej branży o ile oczywiście był zagrożony utratą pracy bądź już ją stracił i zamieszkiwał 

powiat gdański i gdyński oraz miasto Gdańsk i Gdynia w województwie pomorskim. 

Uczestnik w momencie przystępowania do projektu musiał oświadczyć, że był albo zatrudniony 

na podstawie umowy o pracę, bądź umowy cywilno-prawnej, czy innej albo, że był bezrobotny. 

W przypadku pozostawania w zatrudnieniu musiał donieść odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy, 

a w przypadku bycia bezrobotnym przedkładał stosowne zaświadczenie z właściwego dla siebie 
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powiatowego urzędu pracy. Ponadto, uczestnik projektu w deklaracji uczestnictwa zobowiązywał się do: 

(i) regularnego uczęszczania na zajęcia szkoleniowe, systematycznego realizowania ich programu, 

przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej oraz przystąpienia do egzaminu 

kończącego szkolenie, który jest integralną częścią szkolenia; (ii) każdorazowego usprawiedliwiania 

nieobecności w terminie 3 dni od daty jego wystąpienia oraz (iii) wypełnienia kwestionariuszy i ankiet 

ewaluacyjnych. Warunkiem ukończenia szkolenia było zaliczenie egzaminu końcowego oraz obecność 

na min. 80% zajęć w ramach danego kursy czy szkolenia. Przy czym warunkiem udziału w szkoleniach 

i kursach oferowanych w projekcie było uczestnictwo w doradztwie zawodowym grupowym 

i indywidualnym oraz w zajęciach grupowych z psychologiem. Był to wymóg zgodny z ogólnymi 

założeniami, dotyczącymi wdrażania projektów typu outplacement w ramach PO KL. IZ wymaga bowiem, 

by w projektach tego typu zawarty był przynajmniej jeden instrument wsparcia zasadniczego, czyli np. 

poradnictwo zawodowe i jeden wsparcia towarzyszącego, czyli np. pomoc psychologa.20 Gdyby uczestnik 

nie wziął udziału w co najmniej 80% godzin danego szkolenia czy kursu wówczas zobowiązany był wnieść 

opłatę odpowiadającą wartości świadczeń otrzymanych przez niego w ramach projektu. Uczestnik sam 

mógł także w uzasadnionych przypadkach odstąpić od projektu, składając pisemną rezygnację i wskazując 

na jej przyczyny. 

Zgodnie z regulaminem uczestnictwa pierwszeństwo udziału w projekcie mieli pracownicy/ce i byli 

pracownicy/ce przemysłu stoczniowego. Jeśli uczestnikiem projektu był były pracownik Stoczni Gdynia 

S.A., wówczas musiał on być objęty wsparciem innym niż to zaoferowane w ramach programu zwolnień 

monitorowanych, który realizowany był przez Agencję Rozwoju Przemysłu. 

2.1. Rekrutacja uczestników 

Jak wspomniano już wcześniej rekrutacja do projektu miała charakter otwarty, czyli że do udziału w nim 

zgłosić mógł się każdy, kto był zagrożony utratą pracy bądź ją stracił w przemyśle stoczniowym 

i okołostoczniowym oraz zamieszkiwał w powiecie gdańskim i gdyńskim oraz miastach Gdańsk i Gdynia 

w województwie pomorskim. Prowadzona była zarówno w biurze projektu w centrum Gdańska, jak 

i w punkcie informacyjno-rekrutacyjnym w siedzibie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

Stoczni Gdańskiej.  

Każda osoba przystępując do projektu musiała złożyć komplet dokumentów, składający się z: 

a. formularza zgłoszeniowego na szkolenie w ramach projektu, w którym między innymi 

podawano informacje, dotyczące znajomości j. angielskiego oraz wskazywano 

te szkolenia, którymi osoba była zainteresowana; istniała możliwość wskazania 

wszystkich szkoleń oferowanych w ramach projektu 

b. kserokopii dowodu osobistego (do wglądu) 

c. oświadczenia o zamieszkaniu na terenie województwa pomorskiego 

d. zaświadczenia o zatrudnieniu lub zaświadczenie PUP potwierdzające status 

bezrobotnego. 

W kontekście dostarczania przez zainteresowanych wyżej opisanego kompletu dokumentów można było 

usłyszeć „Był problem, bo osoby zazwyczaj nie miały pełnej dokumentacji. Przychodząc, często 

przychodziły z ulicy. Pytały o projekt, zapisywały się, wypełniały ankietę. Prosiliśmy o doniesienie tego. 

Dużo osób odpadło nam z powodu niekompletnej dokumentacji. Nie wiem na czym to polegało, czy oni 

mieli problem na przykład z uzyskaniem takich zaświadczeń, czy sami mówili, że mogą a niestety 

w praktyce wychodziło, że nie mogą? No oni też mówili o tym, że mają problem, bo muszą czekać 

na te zaświadczenia, albo kadrowa, bo osoba, która jest za to odpowiedzialna nie ma na to czasu. To też 

wstrzymywało czasami działania, bo mówiliśmy fajnie, mamy komplet oprócz tego. Jak będzie następna 

grupa, zapraszamy, pod warunkiem, że będzie. I będzie to zaświadczenie.” Bywało i tak, że nawet jeśli 

osoba otrzymywała wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu, to i tak nie było w nich informacji, jakiej 

                                                
20 Wymaganie takie obowiązuje w przypadku projektów typu outplacement do tej pory. 
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kategorii jest to przedsiębiorstwo i wówczas projektodawca sam musiał się dowiadywać, czy rzeczywiście 

dana firma jest z branży okołostocznoiwej i czy przechodzi procesy modernizacyjne i adaptacyjne. 

W związku z dużym zainteresowaniem projektem o zakwalifikowaniu uczestnika/uczestniczek do udziału 

w projekcie decydowało wykształcenie, odbyte szkolenia, wiek, indywidualne predyspozycje. Tworzona też 

była lista rezerwowa osób zainteresowanych, która z kolei pomogła w rekrutacji do kolejnego projektu 

realizowanego przez projektodawcę. Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie  uczestnik/czka 

projektu  podpisywał/a umowę uczestnictwa. 

Jak stwierdził przedstawiciel projektodawcy „(…) ten projekt miał bardzo łatwą rekrutację, dlatego, że 

w momencie realizacji tego projektu upadł przemysł okrętowy i on zwolnił szereg ludzi, ale również wśród 

tych ludzi pojawiła się panika i chęć posiadania wiedzy. I my wstrzeliliśmy się z tą rekrutacją i stąd mogę 

powiedzieć, że ta rekrutacja nie była trudna.”  W efekcie chętnych do udziału w projekcie było więcej niż 

miejsc. Jedynym problemem rekrutacyjnym okazało się osiągnięcie tych wskaźników projektu, które 

dotyczyły osób dojrzałych, czyli powyżej 50 roku oraz kobiet. Było to konsekwencją faktu, że jednak 

większość szkoleń to były szkolenia techniczne, zakładające z góry przeszkolenie większej liczby osób 

i stanowiące przeciwwagę do szkoleń miękkich, takich jak np. autoprezentacja, czy kurs komputerowy, 

które cieszyły się największym zainteresowaniem odpowiednio kobiet i osób po 50 roku życia. 

Z uwagi na to, że część uczestników stanowili bezrobotni ważnym było także docieranie z informacją do 

powiatowych urzędów pracy, w których byli oni zarejestrowani. W tym względzie projektodawca co 

prawda przygotował ogłoszenie, które wywieszono w urzędach pracy, plakaty informujące o szkoleniach, 

ale były to, jak się wyrażono, działania automatyczne, czyli standardowo przewidziane w zakresie 

promowania i informowania o projekcie. Potwierdza to opinia przedstawicielki Powiatowego Urzędu Pracy 

w Gdyni, która przyznała, iż zapewne w ramach informowania o projekcie urząd otrzymał opracowane 

w jego ramach materiały promocyjne i zgodnie z obowiązującymi w urzędzie procedurami zostały 

one udostępnione do wiadomości klientów odwiedzających urząd. 

Ostatecznie udało się zrekrutować zakładaną, a nawet wyższą liczbę uczestników projektu. Jak stwierdziła 

jedna z przedstawicielek projektodawcy była to grupa, która rzeczywiście zainteresowana była zwłaszcza 

szkoleniami technicznymi, świadoma tego, iż nabyte w trakcie szkoleń umiejętności i certyfikaty mogą 

umożliwić im znalezienie pracy nie tylko w regionie, ale także zagranicą. Chodziło o to, by uczestnicy 

nabywali albo bardzo konkretne, międzynarodowe uprawnienia albo umiejętności o charakterze 

uniwersalnym, które będą mogli wykorzystać u różnych pracodawców.  

W grupie tej można było wyczuć, że osoby w wieku 50+ miały znacznie większe opory przed udziałem 

w projekcie aniżeli osoby młodsze. Jak nam powiedziano, osoby takie „(…) twierdzą, że nie mają już szans 

na rynku pracy i, że nawet jeśli przekwalifikowanie nastąpi, jakiś dobór dodatkowych umiejętności, 

to trudno im będzie znaleźć pracę w nowym obszarze, gdyby takowej potrzebowali (…)”. Projektodawca 

radził sobie z tym w taki sposób, że wykorzystywał wszelkie kanały informowania i promowania projektu, 

w tym także marketing szeptany oraz to, że stocznie to takie specyficzne miejsca pracy, gdzie zatrudniane 

były całe rodziny i w związku z tym istniała możliwość przekazywania sobie informacji poprzez więzy 

rodzinne. Zresztą w ocenie jednego z przedstawicieli projektodawcy właśnie oparcie rekrutacji w znacznej 

mierze na „wejściu” do zakładów pracy, w środowiska, z których mogli rekrutować się potencjalni 

uczestnicy projektu, znacząco wpłynęło na jej sprawny przebieg.  

2.2. Wsparcie zasadnicze 

Zgodnie z interpretacją IZ wsparcie zasadnicze w projektach typu outplacement oznacza szkolenia i kursy 

przekwalifikowujące i służące podwyższaniu kwalifikacji i umiejętności, a także poradnictwo zawodowe 

i pośrednictwo pracy. Przy czym, jak wspominano już wcześniej wymogiem jest, by w ramach takiego 

projektu zawrzeć przynajmniej jeden z tych instrumentów. 

W projekcie „EUROPRACOWNIK – nowy zawód , nowe umiejętności szansą na sukces” w ramach wsparcia 

zasadniczego przewidziano 21 szkoleń i kursów oraz doradztwo zawodowe grupowe, trwające 12 godzin 

oraz indywidualne, obejmujące 3 godziny podczas którego opracowywany był IPD dla każdego uczestnika. 
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Jeśli chodzi o szkolenia i kursy, to wymienione one zostały już we wniosku o dofinansowanie projektu: 

1) Spawanie półautomatyczne metodą 136 

2) Spawanie łukiem krytym metoda 135 

3) Spawanie łukiem krytym 

4) Szkolenie NUPAS 

5) Szkolenie CADMATIC 

6) Szkolenie NESTIX 

7) Kurs AUTOCAD 

8) Samodzielny księgowy 

9) Nowoczesny sekretariat z j. angielskim (słownictwo fachowe) 

10) Masażysta z j. angielskim (słownictwo fachowe) 

11) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym 

12) Operator wózków widłowych, jezdniowych, z wymianą butli gazowych, wózków unoszących 

i nieładowanych z napędem elektrycznym 

13) Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia 

14) Zarządzanie magazynem z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem 

15) Profesjonalna asystentka prezesa 

16) Fotografia cyfrowa w oparciu o program Adobe Photoshop 

17) Kurs zawód pilarz 

18) Kurs komputerowy (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet) 

19) Służby informacyjne 

20) Asystent osoby niepełnosprawnej 

21) Autoprezentacja: tajniki wizażu. 

Jak powiedziano nam w trakcie badania zamieszczenie powyższej listy szkoleń było odpowiedzią 

na oczekiwania IP i oceniających projekt, którzy wymagali, aby projektodawca wskazywał we wniosku 

konkretne szkolenia pod kątem popytu na pracę w regionie, jak i określał liczebność grup szkoleniowych 

w odniesieniu do każdego szkolenia. Co ciekawe, z tym ostatnim zresztą projektodawca nie polemizował, 

twierdząc, iż przecież trzeba w oparciu o dane liczbowe skalkulować budżet projektu. Jeśli natomiast 

chodzi o tę pierwszą kwestię, to w trakcie przeprowadzania studium przypadku można było zidentyfikować 

następujące konsekwencje takiego podejścia. Projektodawca w uzasadnieniu realizacji projektu i doboru 

grupy docelowej przytoczył dane regionalne na temat zawodów deficytowych, a więc popytu na pracę 

i w ten sposób zidentyfikował tematy szkoleń i kursów, które w projekcie zaoferuje. Następnie dokonał 

rozeznania rynku szkoleniowego i pozyskał informację o tych szkoleniach, które w odniesieniu 

do wskazanych zawodów deficytowych cieszą się największym zainteresowaniem pracowników. Podejście 

takie należy uznać za logiczne, ale jednak nie do końca dobre z punktu widzenia uczestników projektu. 

Otóż okazało się, że w przypadku niektórych szkoleń, czy kursów, zwłaszcza tych nietechnicznych, 

nie można utworzyć zaplanowanych grup szkoleniowych. Powodem było to, że uczestnicy nie byli 

zainteresowani akurat tymi szkoleniami, a także czasami dlatego, że nawet jeśli nabyliby oferowane przez 

daną firmę kwalifikacje, to i tak nie zwiększyłoby to ich szansy na zatrudnienie, bo np. supermarkety 

szkolenia w zakresie obsługi kas fiskalnych i prowadzenia magazynu prowadzą – jak nam powiedziano 

w trakcie wywiadu – we własnym zakresie. Ponadto, pominięcie w założeniach projektu tego, że to 
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dopiero indywidualny kontakt z uczestnikiem pozwoli określić rodzaj i tematykę oferowanego mu wsparcia 

mocno zniekształciło istotę projektu, który miał być przecież projektem typu outplacement. 

O tym, w jaki sposób opisane powyżej wymagania IP wpływały na kształt projektu niech świadczą 

informacje pozyskane od przedstawicieli projektodawcy. Stwierdzili oni, że wskazane we wniosku tematy 

szkoleń i kursów zostały co prawda zrealizowane w 100%, ale liczebność grup w poszczególnych 

szkoleniach zmieniała się w trakcie realizacji projektu. Podczas dłuższej na ten temat rozmowy zaczynały 

pojawiać się informacje o jednak pojawiających się problemach z rekrutacją uczestników projektu, bo jak 

przyznał projektodawca „(…) w momencie, kiedy wiedzieliśmy, że [zainteresowanie danym szkoleniem 

czy kursem] wyczerpuje się i na siłę staramy się już poszukiwać ludzi, to w tym momencie występowaliśmy 

już do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę kursu na przykład na kurs, który mieliśmy, czyli na poszerzenie 

kursu, który był bardziej atrakcyjny dla tych pracowników.” Starano się także ratować tym, że pokazywano 

uczestnikom, iż np. nabycie umiejętności masażysty, czy wizażysty jeśli nie będzie ich zawodem 

podstawowym, to przynajmniej umożliwi im dodatkowe zarobkowanie. Również, jak nam mówiono, sami 

uczestnicy interesowali się takimi szkoleniami/kursami, które wyposażały ich w umiejętności, umożliwiające 

wykonywanie pracy dodatkowej, która w wypadku utraty zatrudnienia podstawowego dawałaby szanse 

na utrzymanie przez jakiś czas. Skutkowało to koniecznością wprowadzania zmian w harmonogramie 

realizacji projektu, bo przedłużająca się rekrutacja na określone szkolenia uniemożliwiała 

ich przeprowadzanie w założonym czasie.  

W tym kontekście zwraca uwagę oferowana w projekcie pomoc doradcy zawodowego, zwłaszcza 

indywidualna. Wygląda bowiem na to, że IPD, na które przeznaczono 3 godziny na każdego uczestnika, 

opracowywany był pod kątem możliwości projektu, czyli tych szkoleń i kursów, które wymieniono 

we wniosku o dofinansowanie, a nie taka przecież powinna być rola tego narzędzia. Jeden z przedstawicieli 

projektodawcy powiedział zresztą „(…) zwracaliśmy uwagę szczególnie psychologom i doradcom 

zawodowym, by osoby dobierać takie, które będą mogły sobie z tym kursem poradzić, chodziło nam o to, 

żeby nie było kursu sobie a muzom, że te osoby pójdą na kurs, a później nic nie zrobią. I stąd zwracaliśmy 

uwagę, by w rozmowie nawet jak mieliśmy problemy z rekrutacją, to ja wolałem zaprzestać kontynuacji 

rekrutacji tego kursu, kiedy nam psycholog powiedział, że te osoby się nam nie sprawdzą w tym zawodzie. 

I stąd zmieniliśmy część kursów, jeśli chodzi szczególnie o kasy fiskalne w tym projekcie, to zmieniliśmy na 

wizaż, gdzie nagle okazało się, że te osoby chciały sobie w domu dorobić, no i okazało się, że różnego 

rodzaju pudełka i różne ciekawe rzeczy, które widzą gdzieś tam w sklepach z bibelotami można zrobić 

samemu i nawet to sprzedać.”  Wypowiedź ta świadczy o tym, że projektodawcy rzeczywiście zależało 

na tym, by projekt był jak najbardziej użyteczny dla jego uczestników.  

Jeśli chodzi o ocenę tego, jakim zainteresowaniem cieszyły się poszczególne szkolenia, to z całą pewnością 

żadnych problemów z rekrutacją nie było w przypadku: szkoleń spawalniczych, szkolenia NUPAS, 

AUTOCAD, CADMATIC, NESTIX, samodzielny księgowy, operator wózków widłowych, jezdniowych,  

z wymianą butli gazowych, wózków unoszących i nieładowanych z napędem elektrycznym, pracownik 

ochrony fizycznej osób i mienia, fotografia cyfrowa w oparciu o program Adobe Photoshop,  kurs zawód 

pilarz, służby informacyjne, autoprezentacja. Umiarkowanym zainteresowaniem cieszyły się natomiast: 

nowoczesny sekretariat z językiem angielskim, asystentka prezesa, asystent osoby niepełnosprawnej. 

Najwięcej problemów było z naborem osób na szkolenia/kursy: masażysta z językiem angielskim, 

sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym, zarządzanie magazynem z obsługą kas 

fiskalnych i fakturowaniem. Wynika więc z tego, że największym zainteresowaniem cieszyły się te szkolenia 

i kursy, które dawały konkretne kwalifikacje, uprawnienia ich uczestnikom. Dodatkowo były one chyba 

w największy sposób powiązane z ich dotychczasowym doświadczeniem zawodowym. Najmniejszą 

popularnością cieszyły się natomiast te, które jak nam mówiono z jednej strony cieszyły się popularnością 

na rynku komercyjnym, ale z drugiej w przypadku poszukiwania pracy okazywało się, że nie gwarantują 

pracy, bo np. sieci handlowe prowadzą podobne szkolenia we własnym, dostosowanym do swoich potrzeb 

i specyfiki zakresie. Jeśli chodzi o szkolenia komputerowe to one w największym stopniu pozwoliły na 

objęcie wsparciem osób powyżej 50 roku życia. Niemniej jednak brały w nim udział także osoby młodsze. 

W kontekście tego szkolenia pojawiła się również opinia, że organizowanie w jego ramach grup 

niejednorodnych pod względem wiekowym okazało się być nie najlepszym pomysłem. Istnieje bowiem 
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różnica pomiędzy wiedzą na temat wykorzystania komputera między ludźmi młodymi i starszymi, 

co istotnie wpływa na tempo nauki, a także jej atmosferę. Warto więc brać tego rodzaju kwestie 

pod rozwagę oferując szkolenia komputerowe zarówno pracownikom młodszym, jak i tym po 50 roku 

życia. 

2.3. Wsparcie towarzyszące  

Wsparcie towarzyszące w projektach typu outplacement oznacza poradnictwo psychologiczne, dodatek 

relokacyjny (mobilnościowy), dodatek motywacyjny, wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą.  

Pomoc psychologa inicjowały w projekcie sesje grupowe, które stanowiły wstęp do sesji indywidualnych. 

Udział w sesji grupowej był obowiązkowy, a w indywidualnej zależał od woli uczestnika. Dlatego zdarzało 

się, że niektórzy wielokrotnie korzystali z pomocy indywidualnej. Co ważne pomoc ta była oferowana 

równolegle do czasu trwania danego szkolenia czy kursu. 

Przedstawiciel projektodawcy przyznał, iż były obawy przed reakcją uczestników na pomoc doradcy 

zawodowego i psychologa. Była to bowiem ta część wsparcia, która dla uczestników była obligatoryjna. 

Jak wspominano już wcześniej bez udziału w niej nie można było odbyć szkolenia czy kursu wskazanego 

we wniosku. W związku z tym niejako z założenia traktowano to jako przymus, któremu trzeba ulec, 

by ostatecznie móc skorzystać z tego na czym uczestnikowi najbardziej zależało. Niemniej jednak okazało 

się, iż po skorzystaniu z tego rodzaju wsparcia przekonywali się do niego. Jedna z przedstawicielek 

projektodawcy powiedziała, iż uczestnicy mówili, że „(…) fajnie będzie patrzeć na tę perspektywę rynku 

i możliwości swoich jakiejś takiej samooceny właśnie oczami innych i zobaczyć inne możliwości niż te, 

które się zna.”  

3. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza projektu wskazuje, że niewątpliwie był on trafiony, jeśli chodzi o czas jego 

wdrażania, który przypadł na moment, w którym przemysł stoczniowy i okołostoczniowy przeżywał trudny 

okres i wiele osób traciło w nim zatrudnienie. Należałoby się zgodzić z przedstawicielami projektodawcy, 

którzy powiedzieli „(…) ten projekt osiągnął takie płynne wyciszenie nastrojów tego środowiska, dlatego, 

że osoby aktywnie zajęły się swoim szkoleniem, one już weszły w pewną fazę. To było istotne takie 

złagodzenie”  oraz „Sukcesem było to, że daliśmy im możliwość tak naprawdę szkoleń technicznych, które 

są niezbędne w ich obszarze pracy, a na które często ich nie stać. Albo na przykład w ogóle nie mają 

świadomości, że mogliby je wykonać, żeby swoją pozycję umocnić?”. Jeśli spojrzeć na osiągnięte rezultaty, 

to praktycznie wszystkie zostały przekroczone.  

Niemniej jednak ciekawe w kontekście tego projektu jest to, że projektodawca przygotowując go z jednej 

strony rozmawiał przynajmniej w jednej ze stoczni z pracownikami kadr i przełożonymi zwalnianych 

pracowników, którzy wskazywali na oczekiwania jakie pracownicy formułowali. Z drugiej zaś strony 

analizował zawody deficytowe, a więc potencjalne miejsca pracy dla tracących pracę w przemyśle 

stoczniowym i okołostoczniowym. W związku z tym opracował projekt, w którym z jednej strony 

zaspokajano potrzeby i oczekiwania potencjalnych uczestników szkoleniami technicznymi, a z drugiej 

zaplanowano szkolenia i kursy, które odpowiadały na deficyty na regionalnym rynku pracy  dodatkowo 

cieszące się popularnością w firmach szkoleniowych. Co interesujące, to właśnie te ostatnie szkolenia, 

które dotyczyły nabywania kwalifikacji w zawodach, w stosunku do których zgłaszano w tamtym czasie 

największe zapotrzebowanie, okazały się podczas realizacji projektu najmniej popularnymi wśród jego 

uczestników (np. sprzedawca, kasjer czy magazynier) i skutkującymi problemami podczas rekrutacji. 

Nie można jednak stwierdzić, iż projekt ten był typowym projektem outplacementowym. Niektóre 

informacje pozyskane podczas analizy wskazują bowiem na odwrócenie standardowej logiki, która 

powinna zostać zastosowana w trakcie korzystania z tego instrumentu. Na skutek wskazania we wniosku 

konkretnych szkoleń należało tak budować IPD, by wpasowywały się one w zaplanowane szkolenia. 

Poniżej zebrane zostały najważniejsze wnioski płynące ze studium przypadku: 
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1. Zawarcie w opisie grupy docelowej informacji o tym, z jakich działów zakładu pracy pochodzą 

potencjalni uczestnicy projektu typu outplacementowego oraz jakie są ogólnie ich potrzeby nie chroni 

przed problemami w trakcie rekrutacji oraz koniecznością zmian w zakresie liczebności grup 

szkoleniowych, gdy z góry zakłada się dokładne tematy planowanych szkoleń i liczebności grup. Cenne 

byłoby przedstawianie przez projektodawcę informacji o potencjalnych uczestnikach, uwzględniających 

ich wiek, staż pracy w firmie, z której są zwalniani oraz zajmowane stanowiska. Takie podejście 

pozwoliłoby na orientację, w jakich obszarach pomoc szkoleniowa może być uczestnikom potrzebna, 

a także na zaplanowanie odpowiednich działań zachęcających do udziału w projekcie poszczególne grupy 

osób. 

2. Wymaganie od projektodawcy analizowania popytu na określone zawody jest jak najbardziej zasadne. 

Niemniej jednak w projektach outplacementowych nie może ono sprowadzać się do oczekiwania 

od projektodawcy zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie listy szkoleń, które zostaną uczestnikom 

zaoferowane. Znacznie bardziej właściwe byłoby wskazanie obszarów, w których uczestnicy będą szkoleni, 

czyli np. szkolenia techniczne zapewniające powszechnie uznawane certyfikaty i szkolenia miękkie, które 

szczegółowo zidentyfikowane zostaną po udziale uczestnika w sesjach z doradcą zawodowym. Takie 

podejście umożliwi indywidualizowanie oferowanego wsparcia, które jest przecież kluczowe 

w outplacemencie, a także będzie odpowiadało na zmieniające się realia w zakresie popytu na pracę 

w trakcie wdrażania dłuższych projektów. 

3. W przypadku otwartego projektu outplacementowego, tj. takiego, w którym udział brać mogą osoby 

tracące pracę we wszystkich zakładach przechodzących procesy restrukturyzacyjne, cenne jest 

prowadzenie rekrutacji kanałami pracowniczymi, np. przy udziale związków zawodowych, czy poprzez 

kontakty pomiędzy pracownikami. 

4. Trudną grupą uczestników są osoby w wieku ponad 50 lat. Ich ogólne nastawienie do szkoleń i pomocy, 

która miałaby pomagać w zatrudnieniu poza dotychczasowym zakładem pracy jest negatywne. Niemniej 

jednak osoby takie chętnie korzystały  ze szkoleń komputerowych. 

5. Największe zainteresowanie wśród uczestników projektu budziły te kursy/szkolenia, które kończyły 

się uzyskaniem konkretnych uprawnień oraz te najbardziej  adekwatne do dotychczas wykonywanej pracy 

i posiadanego doświadczenia zawodowego. 

6. W przypadku projektu outplacementowego szkoleniowego powinno się brać pod uwagę 

niejednorodność grupy uczestników. W analizowanym projekcie możliwość udziału w szkoleniu 

komputerowym zarówno osób młodych, jak i starszych nie sprawdziło się z uwagi na różne tempo nauki, 

a także ogólną atmosferę zajęć.  

7. Ważnym jest, by pomoc psychologiczna świadczona była równolegle ze wsparciem szkoleniowym, a nie 

wyłącznie na początku czy końcu projektu jako działanie „akcyjne”. 
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5.2. Projekt Mój biznes 

Projektodawca: Powiat m. Gdynia/Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni 
Okres realizacji: od 01.01.2010 do 31.12.2011 
Obszar realizacji: województwo pomorskie 
Charakterystyka projektu: 

Cel ogólny projektu Wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród 47 osób do końca 2011 r., 
których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie 
dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych w województwie 
pomorskim, w pierwszej kolejności byłych pracowników Stoczni Gdynia 
SA. 

Cele szczegółowe 1. Udzielanie usług z zakresu pośrednictwa pracy 
2. Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności 

gospodarczej 
3. Dostarczenie informacji niezbędnych do sporządzenia biznesplanu 

i wypełnienia wniosku o przyznanie śrdoków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

4. Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 
5. Przyznanie wsparcia pomostowego 
6. Udzielenie porad w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

Grupa docelowa Osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn 
nie dotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
przed dniem przystąpienia do projektu) oraz zamieszkałe 
w województwie pomorskim. Przede wszystkim byli pracownicy Stoczni 
Gdynia SA, objętych programem zwolnień monitorowanych, którzy mają 
pierwszeństwo na każdym etapie rekrutacji.  

Zadania 1. Zarządzanie projektem i promocja 
2. Rekrutacja uczestników projektu 
3. Pośrednictwo pracy 
4. Szkolenie 
5. Jednorazowa dotacja inwestycyjna na podjęcie działalności 

gospodarczej 
6. Indywidualne konsultacje z trenerem przedsiębiorczości 
7. Wsparcie pomostowe 
8. Monitoring 

Rezultaty planowane   udział 47 osób (7 kobiet, 40 mężczyzn) w szkoleniu „Od biznesu do 
własnej firmy” (80 godz.) 

 przyznanie 41 osobom (7 kobietom, 34 mężczyznom) dotacji na 
podjęcie działalności gospodarczej 

 powstanie 41 działalności gospodarczych 
 przyznanie 41 osobom (7 kobietom, 34 mężczyznom) wsparcia 

pomostowego podstawowego 
 przyznanie 41 osobom (7 kobietom, 34 mężczyznom) wsparcia 

pomostowego przedłużonego 
 udział 41 osób (7 kobiet, 34 mężczyzn) w 5 godz. konsultacjach 

indywidualnych 
 45 osób (7 kobiet, 38 mężczyzn) zdobędzie praktyczną wiedzę 

i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości 
 45 osób (7 kobiet, 38 mężczyzn) podwyższy swoje kwalifikacje 
 45 osobom (7 kobiet, 38 mężczyzn) wzrośnie samoocena 

i motywacja do działania 
 1500 ulotek 
 80 plakatów 
 45 kompletów gadżetów promocyjnych (teczka, kalendarz, 

pendrive) 

Rezultaty osiągnięte  udział 45 osób (10 kobiet, 35 mężczyzn) w szkoleniu „Od biznesu 
do własnej firmy” (80 godz.) 

 przyznanie 41 osobom (10 kobietom, 31 mężczyznom) dotacji na 
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podjęcie działalności gospodarczej 
 powstanie 41 działalności gospodarczych 
 przyznanie 41 osobom (10 kobietom, 31 mężczyznom) wsparcia 

pomostowego podstawowego 
 przyznanie 41 osobom (10 kobietom, 31 mężczyznom) wsparcia 

pomostowego przedłużonego 
 udział 41 osób (10 kobiet, 31 mężczyzn) w 5 godz. konsultacjach 

indywidualnych 
 45 osób (10 kobiet, 35 mężczyzn) zdobędzie praktyczną wiedzę 

i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości 
 45 osób (10 kobiet, 35 mężczyzn) podwyższy swoje kwalifikacje 
 45 osobom (10 kobiet, 35 mężczyzn) wzrośnie samoocena 

i motywacja do działania 
 1500 ulotek 
 80 plakatów 

 45 kompletów gadżetów promocyjnych (teczka, kalendarz, 
pendrive) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i wniosku o płatność za 
okres od 2011-11-01 do 2011-12-31 

1. Przygotowanie projektu 

1.1. Uzasadnienie realizacji 

Powodem przygotowania przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Gdyni projektu była sytuacja na gdyńskim 

rynku pracy oraz zmiany restrukturyzacyjne, które zachodziły w przemyśle stoczniowym. Był to okres tuż 

po likwidacji Stoczni Gdynia SA, kiedy to jej pracownicy objęci zostali programem zwolnień 

monitorowanych. Jak powiedziała jedna z przedstawicielek projektodawcy „(…) właściwie można było 

ściśle określić, kiedy duża grupa potencjalnych osób bezrobotnych może trafić tutaj do Gdyni czy 

do powiatów ościennych do rejestru osób bezrobotnych.” Rzeczą oczywistą było to, że nie wszyscy 

pracownicy tracący zatrudnienie w przemyśle stoczniowym byliby w stanie płynnie wejść na rynek pracy. 

Ponadto, PUP zaangażowany był w realizację programu zwolnień monitorowanych. W związku z tym 

posiadał bieżące informacje o tym, jaka jest skala zainteresowania wśród zwalnianych pracowników 

rozpoczęciem działalności gospodarczej. Ponadto, z uwagi na to, że jako osoby poszukujące pracy, 

uczestnicy programu zwolnień monitorowanych byli jednocześnie klientami PUP i korzystali z pośrednictwa 

pracy, a także dzięki dodatkowej ankiecie wśród nich przeprowadzonej stwierdzono, iż 47 osób jest 

zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej. Istotne jest to, że w tym samy czasie 

na terenie województwa realizowanych było wiele projektów, oferujących pomoc przy podejmowaniu 

działalności gospodarczej. Jednakże projekt PUP przygotowany został w czasie, gdy kończyła się realizacja 

programu zwolnień monitorowanych i objął te osoby, które dopiero w tamtym momencie zdecydowały 

się rozpocząć działalność „na własną rękę” i w związku z tym przystąpić do projektu przygotowywanego 

przez PUP.  

1.2. Zespół zarządzający i merytoryczny projektu (zespół projektowy) 

W zasadzie od samego początku projekt przygotowywany, a potem realizowany był przez ten sam zespół. 

Jedynie niezależne od projektodawcy powody sprawiły, iż nastąpiła konieczność zmiany koordynatora.  

Podział ról w ramach zespołu zarządzającego wynikał z zakresów czynności przypisanych pracownikom, 

zajmujących określone stanowiska w urzędzie. Stąd nie było konieczności tworzenia dodatkowych 

stanowisk i wykorzystywano strukturę organizacyjną oraz wiedzę ekspercką pracowników urzędu. Zadania 

w projekcie członków zespołu zarządzającego i merytorycznego były tożsame z tymi, które wykonywali oni 

na co dzień w urzędzie. Jedynym wyjątkiem był trener przedsiębiorczości, którego wybrano w drodze 

postępowania konkursowego.  

Przyjęte rozwiązanie dotyczące stworzenia zespołu projektowego sprawdziło się. Jak stwierdzono „(…) 

[w urzędzie] to jest zespół fachowców, to znaczy osób, które mają pewne doświadczenie w realizacji tych 

zadań, niekoniecznie w ramach takiego czy innego projektu czy w ramach wydatkowania polskich środków 
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Funduszu Pracy, a koordynacja tego zespołu też nie jest utrudniona, ponieważ pracujemy w jednej 

siedzibie, mieliśmy spotkania zespołów, a oprócz jest bieżąca łatwość porozumiewania się i przekazywania 

informacji. Stworzony został regulamin i zasady pracy zespołu projektowego i myślę sobie, że tutaj chyba 

to wszystko w sposób naturalny przebiegało, ponieważ zespół projektowy, poszczególne osoby albo 

między sobą się bezpośrednio kontaktowały albo za pośrednictwem swoich kierowników merytorycznych, 

no i przekazywał to koordynatorowi czy osobie zarządzającej, więc myślę sobie, że ten przepływ był taki 

naturalny.” Poszczególni członkowie zespołu dowiadywali się o swoim udziale w projekcie już na etapie 

jego opracowywania. Brali oni bowiem udział w określaniu zakresu projektu. Warto też zaznaczyć, 

iż nie był to pierwszy projekt realizowany przez PUP. Jedyną trudnością takiego rozwiązania było to, 

że ogólne obciążenie pracą niektórych pracowników wzrastało, „(…) dlatego koordynator jest wyłączony 

i pracownik do spraw obsługi dotacji tych inwestycyjnych jest wyłączony, to były całe etaty. Natomiast 

pozostały skład zespołu projektowego to było częścią zadań wykonywanych w urzędzie (…)”. 

2. Realizacja projektu 

Istotnymi czynnikiem wpływającym na jakość realizowanego w ramach projektu wsparcia było 

doświadczenie kadry wchodzącej w skład zespołu projektowego, ale także obowiązujące standardy 

świadczenia usług w urzędzie. Ważna była także dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu 

projektowego. To, że współpracowali oni ze sobą od lat i dobrze się znali znacznie ułatwiało wdrażanie 

projektu. Nie bez znaczenia jest także właściwy dobór form wsparcia w stosunku do grupy docelowej, 

która jest ich adresatem, a także harmonogram, który umożliwiał wprowadzanie koniecznych zmian oraz 

dobra analiza ryzyka -jednym słowem dobrze napisany projekt. 

Jakość świadczonych w ramach projektu usług mierzona była poprzez badania ankietowe uczestników 

projektu. Wielu z nich nadal utrzymuje kontakt z trenerem przedsiębiorczości i to w jakimś sensie jest 

również oceną jakości zaoferowanych w projekcie usług. Poza tym każda z osób, która otrzymała dotację 

na podjęcie działalności gospodarczej musiała po 12 miesiącach dostarczyć do projektodawcy dokumenty 

potwierdzające jej prowadzenie i wówczas też rozmawiano z uczestnikami i można było dowiedzieć się, 

jak sobie radzą i czy wsparcie projektowe im pomogło.  

2.1. Rekrutacja uczestników 

Rekrutacja do projektu ostatecznie miała dwie tury. Stało się tak dlatego, że po pierwszej turze powstały 

oszczędności w projekcie, które projektodawca zdecydował się przeznaczyć na objęcie większej liczby osób 

wsparciem w nim oferowanym. 

Opracowany został regulamin rekrutacji uczestników projektu Mój biznes. Stanowił on, że uczestnikiem 

projektu, może być osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć własną działalność gospodarczą, zameldowana 

na terenie województwa pomorskiego i spełniająca poniższe kryteria: 

a) osoba, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących 

pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu 

(w przypadku pracowników Stoczni Gdynia S.A. zakończenie udziału w programie zwolnień 

monitorowanych było traktowane jako ostatni dzień pracy, dlatego, że oni – zgodnie z ustawą 

kompensacyjną - w trakcie tego programu otrzymywali świadczenie, które było traktowane jako 

wynagrodzenie), przy czym za dzień przystąpienia do projektu uważany był dzień podpisania 

deklaracji uczestnictwa w projekcie; 

b) nie była właścicielem/współwłaścicielem przedsiębiorstwa i nie prowadziła działalności 

gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy (przed datą złożenia formularza zgłoszeniowego oraz 

podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie); 

c) przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

Zgodnie z regulaminem procedura rekrutacji łącznie złożona była z 10 następujących etapów: 

ETAP 1 – spotkanie informacyjne zorganizowane przez projektodawcę z zainteresowanymi udziałem 

w projekcie, na którym prezentowane były zasady i tryb wyboru do projektu oraz przekazywano 
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Regulamin uczestnictwa w projekcie i Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości. Jak nam powiedziano „Na początku wszyscy kandydaci do udziału w projekcie 

wypełniali taką ankietę, jakimi formami wsparcia chcą być objęci i to też był taki wyznacznik, czy to, 

co możemy im zaproponować jest tym, czym oni są zainteresowani.” Ponadto, „(…) w momencie 

informowania o projekcie od razu informowaliśmy o wszystkich formach wsparcia, które mogą być 

udzielone, więc to nie było tak, że ktoś, kto był zainteresowany rozpoczęciem działalności gospodarczej 

raptem w połowie projektu dowiadywał się, że będzie coś jeszcze. O wszystkich formach wsparcia, jakie 

są możliwe do wykorzystania w projekcie od samego początku kandydaci byli informowani.” 

ETAP 2 – złożenie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego udziałem w projekcie 

W formularzu rekrutacyjnym kandydaci na uczestników projektu podawali wstępny zarys działalności 

gospodarczej, którą chcieliby założyć. Złożonych zostało ogółem około 50-52 formularzy zgłoszeniowych. 

ETAP 3 - formalna weryfikacja i wstępna selekcja złożonych formularzy rekrutacyjnych 

na podstawie karty oceny formalnej formularza zgłoszeniowego 

Formularze zgłoszeniowe oceniane były przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym, tj. jaki był 

poprzedni zakład pracy zainteresowanego (preferowani byli pracownicy przemysłu stoczniowego, w tym 

w szczególności byli pracownicy Stoczni Gdynia S.A.) oraz wiek kandydata (preferowane były osoby 45+). 

ETAP 4 – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym osób wybranych po selekcji wstępnej  

Spotkania z doradcą zawodowym były obowiązkowe, co oznacza, że niestawienie się na nie eliminowało 

kandydata z udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Rolą doradcy było określenie predyspozycji 

i szans danej osoby w takim przedsięwzięciu, jak założenie własnej działalności gospodarczej. Opinia 

doradcy zawodowego brana była pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną podczas oceny merytorycznej 

pomysłu każdego kandydata. W ocenie przedstawicielek projektodawcy kandydaci pozytywnie odbierali 

to wsparcie na etapie rekrutacji. Pozwoliło im to na zdobycie wielu informacji na swój temat, o których 

normalnie pewnie by się nie dowiedzieli.  

ETAP 5 – 30 minutowa prezentacja pomysłu na firmę przez kandydata przed 4-osobową 

Komisją Rekrutacyjną i jego ocena merytoryczna przez 2 losowo wybranych członków Komisji 

Rekrutacyjnej 

Ocena pomysłu odbywała się na podstawie Formularza zgłoszeniowego i prezentacji, według 

następujących kryteriów: 

a) Pomysł na własną firmę (0-10 pkt) 

b) Świadomość i motywacja do prowadzenia własnej działalności na podstawie także opinii doradcy 

zawodowego (0-12 pkt) 

a) Rozeznanie rynku (0-18 pkt) 

Aby przejść do kolejnego etapu pomysł musiał uzyskać minimum 24 pkt. z 40 możliwych.  

Jedną z członkiń Komisji Rekrutacyjnej była trenerka przedsiębiorczości, która powiedziała „(…) myślę, 

że to było dobre, bo mogłam już od razu zwrócić uwagę na te osoby, które składały wniosek, które chciały 

uczestniczyć w projekcie, zwrócić uwagę na osoby, które takie predyspozycje wykazywały rzeczywiście 

i które po prostu nie bardzo by sobie poradziły.” 

Na tym etapie oceniany był wyłącznie pomysł biznesowy, czyli oceniający nie zajmowali się tym, czy dana 

osoba spełnia warunki formalne czy nie. Ważne jest również to, iż „(…) projekt nie przewidywał pracy 

nad podjęciem decyzji o założeniu własnej działalności, własnej firmy, te osoby miały pomysł bardziej 

lub mniej wykreowany i dopracowany w szczegółach (…) czasami nie wiedziały, ile im jeszcze brakuje 

do tego, żeby tę firmę założyć, ale chciały, chciały i to nie były osoby rekrutowane na siłę, to były osoby 

chętne, one się same zgłaszały, myśmy ich nie przekonywali, że może się uda. Tylko to były osoby, które 

przyszły i powiedziały, że mają pomysł na firmę, bardziej czy mniej przygotowane były, ale chciały i to 

najbardziej istotne było.” Trzeba bowiem pamiętać, iż były to osoby, które mniej więcej od roku objęte 
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były programem zwolnień monitorowanych w związku z tym zdążyły już zdać sobie sprawę z tego, 

iż niekoniecznie szybko znajdą pracę na ówczesnym rynku pracy, co z kolei zwiększyło ich motywację 

do myślenia o podjęciu działalności gospodarczej. W opinii przedstawicielek projektodawcy udział tych 

osób w programie zwolnień monitorowanych pozytywnie wpłynął na postawy kandydatów, a potem 

uczestników projektu Mój biznes. Po prostu dysponowali oni już świadomością tego, jaki jest lokalny 

i regionalny rynek pracy oraz tym, że znaleźć na nim odpowiadające im zatrudnienie nie było rzeczą łatwą. 

Przedstawicielki projektodawcy podkreśliły również, że „Podczas rekrutacji do projektu my bardzo chętnie 

widziałyśmy i podczas oceny było brane pod uwagę to, czy na przykład dane osoby mają potencjalnego 

zleceniodawcę usług czy odbiorcę usług, które chcą świadczyć w ramach tej działalności. Więc te osoby już 

musiały tego rozeznania rynku dokonać. A to nie jest coś takiego, co się dzieje w ciągu pół godziny 

i można przygotować. Na pewno to też jest efekt programu zwolnień (…) Poza tym (…) było dużo osób 

powyżej 40 roku życia, więc też miały świadomość, że pozyskanie pracy nawet ze względu na wiek będzie 

im coraz trudniej, więc poszukiwały jakby w swoich umiejętnościach coś, co mogą zrobić we własnym 

zakresie. Przychodzi taki moment, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy przejść i prowadzić 

samodzielnie jakiś biznes.” 

Przedstawiane pomysły były bardzo różnie niektóre związane z dotychczasowym doświadczeniem 

i wykonywaną pracą. Zdarzały się jednak i takie, które całkowicie się z nimi nie wiązały, np. pomysł na 

otwarcie salonu kosmetycznego przez panią, która wcześniej była suwnicową w stoczni.  

Podkreślenia wymaga też, że w przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymagane 

są określone uprawnienia, czy certyfikaty i w związku z tym w analizowanym projekcie były one „(…) już 

oceniane na etapie komisji rekrutacyjnej. Jeżeli ktoś do danego rodzaju działalności gospodarczej, czyli 

do PKD, które zostało wpisane, nie posiadał uprawnień, nie przechodził przez komisję rekrutacyjną (…). 

Więc to nie było tak, że my sprawdzaliśmy, ale po prostu musiały być dołączone do wniosku uprawnienia 

rzeczywiście potrzebne, że taka osoba może w tym zakresie prowadzić działalność gospodarczą.” Możliwe 

jednak było także złożenie przez uczestnika deklaracji, że do czasu faktycznego przyznania dotacji 

zdobędzie wymagane uprawnienia, czy certyfikaty. Niemniej jednak uczestnik był uprzedzany, że jeżeli 

nie będzie miał wymaganego uprawnienia, to nie otrzyma dotacji. Starano się bowiem, by nie doszło 

do sytuacji, w której uczestnik nabywał by uprawnienia przez 12 miesięcy, a więc pojawiłby się problem 

czy rozpoczął działalność gospodarczą w wymaganym przez PO KL czasie czy nie. 

ETAP 6 - wyłonienie grupy 45 osób, które przejdą szkolenie „Od biznesu do własnej firmy”  

Utworzona została lista rankingowa 45 pomysłów osób, które uzyskały pomiędzy 24 a 40 pkt. 7 pomysłów 

odpadło. Jak stwierdziły przedstawicielki projektodawcy wśród tych 7 przypadków musiały być i takie, 

które miały negatywne opinie doradcy zawodowego „(…) bo czasami rzeczywiście są osoby, które mają 

pomysł, ale nie mają kompletnie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.” Co istotne, 

osoby takie w momencie niezakwalifikowania się do kolejnego etapu realizacji projektu były automatycznie 

obejmowane działaniami aktywizacyjnymi PUP jako osoby bezrobotne.  

Powstała również lista rezerwowa na wypadek, gdyby któryś z wybranych kandydatów zrezygnował 

z udziału w projekcie, ale nie później niż do momentu realizacji 20% wsparcia w ramach szkolenia 

„Od biznesu do własnej firmy”.  

Jedna z przedstawicielek projektodawcy zwróciła uwagę na to, że „(…) oprócz tego, że wszystkie osoby 

miały motywację i wiedziały, jaką działalność chcą podjąć, to były osoby przede wszystkim o różnym 

poziomie wykształcenia i o różnym poziomie sprecyzowania tego swojego pomysłu i tu już były bardzo 

istotne różnice, bo były osoby takie, które doskonale wiedziały, co będą robiły, zresztą zgodnie z zawodem 

wykonywanym w stoczni i miały bardzo głęboką wiedzę o rynku, o możliwości zdobycia zleceń dla siebie 

i były osoby, których pomysł wymagał doprecyzowania. Więc poziom wiedzy był różny, natomiast, jeśli 

chodzi o motywację, to była grupa jednorodna.” Wszystkie osoby poza jedną miały status osób 

bezrobotnych, czyli były zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy w Gdyni lub innym mieście 

powiatowym w województwie, ponieważ uczestnikami projektu mogli być mieszkańcy całego regionu. 

Jeden uczestnik był osobą niezatrudnioną, ale bez statusu osoby bezrobotnej. 
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ETAP 7 - podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie 

ETAP 8 - przeprowadzenie szkolenia „Od biznesu do własnej firmy” 

Udział w tym szkoleniu był obowiązkowy dla każdego uczestnika projektu. Ponadto, równolegle z tym 

szkoleniem świadczona była usługa pośrednictwa pracy, która polegała na analizie możliwości zatrudnienia 

uczestnika w aktualnych warunkach rynku pracy. Ponadto, projektodawca założył w ramach tego szkolenia 

moduł praktyczny dotyczący pisania wniosku o dotację inwestycyjną. Jego finałem było stworzenie 

biznesplanu dla swojego pomysłu na działalność gospodarczą. Na tym etapie zrezygnowały z udziału 

(zgodnie z obowiązującymi w projekcie zasadami) 2 osoby.  

ETAP 9 - przyjmowanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz 

z biznesplanem i ich ocena przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) oraz wybór 40 osób 

Komisja Oceny Wniosków oceniała merytorycznie wyłącznie te wnioski o przyznanie dotacji, które 

projektodawca ocenił pozytywnie pod względem formalnym, sprawdzając czy wniosek był kompletny i czy 

zawierał wszystkie wymagane załączniki. Każdy wniosek oceniało 2 członków Komisji. Maksymalnie 

wniosek mógł otrzymać 100 pkt., a minimalnie 60. Można było przyznać niższą kwotę dotacji aniżeli 40 tys. 

zł w przypadku zidentyfikowania w nim kosztów, które oceniający uznał za nieuzasadnione. Ponadto, 

w trakcie oceny wniosku sprawdzano, czy uczestnik rzeczywiście nabył uprawnienia, które są niezbędne 

do prowadzenia określonej działalności. Przytoczono nawet taki oto przykład „(…) mieliśmy jeden taki 

przypadek, gdzie człowiekowi do wykonywania działalności gospodarczej potrzebne było jeszcze prawo 

jazdy. On prawa jazdy nie miał, ale, rzeczywiście załączył dokument, że jest w trakcie kursu. Natomiast 

do dnia oceny wniosku przez Komisję Oceny Wniosków nie zdał tego prawa jazdy i niestety nie otrzymał 

dotacji, ponieważ bez prawa jazdy ten jego pomysł się rozsypywał.”  

W przypadku wsparcia pomostowego ocena formalna wniosku o jej udzielenie prowadzona była również 

przez projektodawcę. Następnie kierowany był on do oceny merytorycznej 2 członków Komisji Oceny 

Wniosków. Oceniane było uzasadnienie przyznania wsparcia pomostowego (5 pkt.) oraz adekwatność 

rodzaju i wysokości wydatków (10 pkt.). Maksymalnie wniosek mógł uzyskać 15 punktów, a minimalnie 9, 

by zakwalifikować się do dofinansowania. 

Na tym etapie z udziału w projekcie zrezygnowały kolejne 2 osoby. Jedna ze względu na to, że otrzymała 

atrakcyjną dla siebie propozycję pracy, druga natomiast stwierdziła, iż jednak nie czuje się na siłach 

podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

ETAP 10 - utworzenie przez KOW listy rezerwowej 5 osób na wypadek rezygnacji uczestników 

z listy podstawowej lub oszczędności z tytułu wnioskowania o mniejsze kwoty dotacji. 

 

Założenia projektu w zasadzie zostały spełnione po przeprowadzeniu pierwszej tury rekrutacyjnej. 

Jednakże w związku z tym, że uczestnicy nie wykorzystali całej puli środków przeznaczonych na dotacje, 

ponieważ kwota 40 tys. zł była kwotą maksymalną, a nie jedyną możliwą do otrzymania (ponadto, 

na skutek oceny wniosków o przyznanie dotacji otrzymało ją w efekcie 36 osób) oraz w związku 

z oszczędnościami związanymi z kosztami zarządzania projektem zdecydowano się na wystąpienie do IP 

z prośbą o możliwość zwiększenia wielkości grupy docelowej z 45 do 47 osób i zwiększenie liczby osób, 

które otrzymały dotacje do 41. IP wyraziła zgodę i wówczas nastąpiło „(…) wprowadzenie dodatkowej tury 

rekrutacyjnej. Z tym, że siłą rzeczy ta dodatkowa tura rekrutacyjna nie była już adresowana do byłych 

pracowników Stoczni Gdynia S.A., ponieważ te osoby już nie spełniały warunku 6 miesięcy od dnia 

ukończenia udziału w programie zwolnień monitorowanych, w związku z czym ta kolejna tura rekrutacyjna, 

a uzupełnialiśmy ją o 5 osób, została przeprowadzona i skierowana do wszystkich osób, które utraciły 

zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy. I proszę zwrócić 

uwagę, że o ile Poddziałanie 8.1.2 dopuszcza możliwość udziału w projektach osób wówczas zagrożonych 

utratą zatrudnienia i osób będących w okresie wypowiedzenia, nasz projekt był skierowany ściśle do osób, 

które już utraciły zatrudnienie, czyli nie były w tym okresie zawieszenia, niepewności, czy zagrożenia, 

to były osoby które już straciły pracę. To byli przedstawiciele małych firm i to była firma w zakresie obrotu 
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nieruchomościami, była jedna osoba z biura projektowego, jedna osoba, która pracowała w gabinecie 

protetycznym, branża stolarska, branże budowlane (…)”. W przypadku tych osób musiało być 

jednoznacznie wskazane to, że stroną rozwiązująca umowę o pracę był zakład pracy, a przyczyną albo 

restrukturyzacja firmy albo jej  adaptacja do nowych warunków gospodarczych albo modernizacja. Jeżeli 

w dokumentach formalnych21 (świadectwie pracy) informacji takiej nie było wymagano, by taką informację 

od pracodawcy kandydat dostarczył. Jak mówiły przedstawicielki projektodawcy, nie odnotowano 

problemów z dostarczaniem takiej informacji. W tej drugiej turze zgłosiło się 13 osób, z których wybrano 

ostatecznie 5.  

W trakcie wywiadu z członkiniami zespołu projektowego zapytano o to, czy są jakieś elementy kluczowe 

dla skutecznego udzielania wsparcia grupie docelowej, którą się zajmował projekt, czyli grupie osób 

z jednego przedsiębiorstwa, która w jednym momencie zaczyna tracić pracę? W ich opiniach nie ma takich 

elementów, a jedna z rozmówczyń stwierdziła nawet, że „Każdy człowiek, który traci pracę niezależnie czy 

w dużej firmie czy małej, to dla niego jest to osobista tragedia i to jest wyznacznikiem, czyli sytuacja, 

w której się znalazł, a nie firma, w której pracował.”  

Co ważne, informacja o projekcie przekazywana także była na bieżąco do innych PUP w województwie. 

W trakcie przeprowadzania studium przypadku rozmawiano z przedstawicielem PUP w Wejherowie, który 

powiedział, że pracownicy tego PUP najpierw dowiedzieli się o projekcie Mój biznes od Pani Dyrektor PUP 

w Wejherowie. Zostały im przedstawione założenia projektu, jego cele i grupa docelowa. Następnie 

realizator projektu, tj. PUP Gdynia przekazał do Wejherowa informację mailową nt. projektu, a także 

plakaty i ulotki, które wykorzystywano w procesie rekrutacji. Rozwieszono je i udostępniono w urzędzie. 

Można więc powiedzieć, iż PUP Wejherowo pomagał w początkowej fazie wdrażania projektu, tj. w trakcie 

Etapu I rekrutacji. 

2.2. Wsparcie zasadnicze 

Jak już wspominano wcześniej, zgodnie z interpretacją IZ wsparcie zasadnicze w projektach typu 

outplacement oznacza szkolenia i kursy przekwalifikujące oraz służące podwyższaniu kwalifikacji 

i umiejętności, a także poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Przy czym wymagane jest, 

by w ramach takiego projektu zawrzeć przynajmniej jeden z tych instrumentów. Stąd w projekcie Mój 

biznes zaplanowano obowiązkowe szkolenie „Od biznesplanu do własnej firmy”, które wyposażało 

uczestników projektu w kwalifikacje potrzebne do prowadzenia własnego biznesu, ale także, o czym 

wspomniano już wcześniej, w umiejętności opracowywania biznesplanu dla swojego pomysłu.  

Wykonawca tego szkolenia wybrany został zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Nie było żadnych 

problemów z wyborem firmy szkoleniowej, gdyż w urzędzie przyjęto, iż w trakcie przygotowywania 

projektu standardowo robione jest rozpoznanie rynku, aby chociażby wiedzieć, jaką kwotę należy 

przewidzieć na planowane w projekcie zadanie. Poza tym urząd od wielu już lat szkoli w tym zakresie 

bezrobotnych. Ma więc rozeznanie w tym zakresie.  

Wszyscy uczestnicy mieli ten sam program szkolenia, który zapisany został we wniosku o dofinansowanie 

projektu i opracowany w czasie jego przygotowywania w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników 

działu szkoleń PUP. Powodem, dla którego zdecydowano się wskazać szczegółowy program szkolenia 

we wniosku o dofinansowanie projektu było to, że jak stwierdziła jedna z rozmówczyń „(…) proszę 

pamiętać, że to nie jest taki typowy projekt outplacementowy, czyli przychodzi do nas człowiek, który traci 

zatrudnienie i dopiero określamy dla niego ścieżkę, co dalej. Tutaj on już, żeby zakwalifikować 

się do projektu już musiał mieć tę orientację na działalność gospodarczą.”  I jak powiedziała druga „(…) 

myśmy tu już mieli w kryteriach oceny przygotowanie zawodowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie 

i ocenę, czy przy tych warunkach dany uczestnik projektu może daną działalność poprowadzić i tutaj był 

nawet taki układ zero jedynkowy. Albo był przygotowany do tego rodzaju działalności albo nie, takie było 

założenie projektowe. Gdybyśmy chcieli budować inny projekt, że namawiać na jakąś tam działalność 

                                                
21 Zgodnie z Kodeksem Pracy podanie przyczyny zwolnienia pracownika obowiązuje wyłącznie pracodawcę 
zatrudniającego więcej niż 20 pracowników. 
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i przygotowywać zawodowo do tej działalności, to wtedy takie indywidualne szkolenia bardziej byłyby 

wskazane.”  

Niemniej jednak wiedza płynąca z realizacji tego szkolenia wskazuje na to, że „(…) w tej chwili też już idąc 

doświadczeniami tego projektu, w związku z tym, że coraz częściej osoby, zakładające działalność 

gospodarczą i korzystające ze wsparcia, korzystają z usług biur księgowych do prowadzenia działalności, 

do rozliczania działalności gospodarczej, a nie są to w tej chwili usługi drogie, bo w granicach 120 złotych 

już taką usługę na rynku można kupić. W pierwszej edycji projektu tak naprawdę tylko jedna osoba na 41 

sama zajmowała się księgowością w swojej firmie, wszystkie pozostałe wynajmowały biuro rachunkowe, 

stąd też w II edycji tak bardziej położyliśmy nacisk na marketing niż na samą rachunkowość.”   

Aczkolwiek, jak nam mówiono, szkolenie zostało przez uczestników ocenione jako bardzo pomocne. 

Dodatkowo dało ono możliwość poznania się jego uczestnikom, co owocowało w momencie prowadzenia 

już przez nich działalności gospodarczej. Stworzyli oni dla siebie nawzajem swoiste grupy wsparcia, a także 

rozwijają sieć współpracy.  

Jak wspomniano już wcześniej ze wsparcia doradcy zawodowego każdy kandydat do udziału w projekcie 

korzystał już na etapie rekrutacji. Natomiast w momencie, gdy został zakwalifikowany do projektu, 

obejmowany był grupowym doradztwem zawodowym. To były zajęcia organizowane w 4 grupach po 10-

godzin, w ramach których rozwijano predyspozycje oraz pracowano nad tymi umiejętnościami, które 

są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, np. organizacja czasu własnego, czy umiejętności 

zawodowo-psychologiczne.  

Usługa pośrednictwa pracy świadczona była natomiast równolegle do udziału uczestników w szkoleniu „Od 

biznesplanu do własnej firmy”. 

Zarówno doradztwo zawodowe, jak i pośrednictwo pracy świadczone były przez specjalistów PUP w Gdyni, 

co z jednej strony wpłynęło pozytywnie na efektywność projektu, a z drugiej pozwoliło na to, 

że „Rozwijamy również ich umiejętności, gdzie na co dzień w stosunku do osób bezrobotnych tego 

wsparcia psychologicznego w postaci takich testów raczej się nie przeprowadza, bo jest to bardzo 

długotrwały proces.” 

Przedstawicielki projektodawcy zapytane o to, jak odbierane były usługi doradztwa zawodowego 

powiedziały „Pewnie na początku była bariera wynikająca z tego, że zanim złożą biznesplan, gdzie 

otrzymują dotację inwestycyjną, którą najbardziej byli zainteresowani, muszą przejść te usługi 

szkoleniowo-doradcze i to samo szkolenie „Od biznesu do własnej działalności”, ale w trakcie bardzo 

chwalili te zajęcia i w sumie okazywało się, że dla nich to nie jest czas stracony. To bardzo istotna była 

różnica między etapem tym, kiedy składali formularze rekrutacyjne i przedstawiali pomysły na biznes, 

a potem już między samym biznesplanem złożonym i wnioskiem o dotację inwestycyjną. Ponieważ w tym 

pierwszym etapie owszem wszyscy mieli swój pomysł na biznes i byli zaangażowani i starali się w miarę 

szczegółowo go przedstawić, ale popełniali wiele błędów, to znaczy nie te wydatki chcieli finansować 

z dotacji inwestycyjnej, przeróżne były błędy. I widać taką pracę potem już jak składali konkretne 

biznesplany, które rzeczywiście były dopracowane i pomysł pozostawał ten sam, natomiast rzeczywiście 

był bardziej dopracowany.”   

Można więc stwierdzić, że zaplanowana przez projektodawcę wewnętrzna kompleksowość wsparcia 

zasadniczego znacząco wpłynęła na dopracowanie swoich pomysłów na biznes przez uczestników, a także 

na ich świadomość, co do prowadzenia działalności gospodarczej w ogóle.   

2.3. Wsparcie towarzyszące  

Wsparcie towarzyszące w projektach typu outplacement oznacza poradnictwo psychologiczne, dodatek 

relokacyjny (mobilnościowy), dodatek motywacyjny, wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą. Tutaj podobnie, jak i w przypadku wsparcia zasadniczego IZ PO KL wymaga, 

by w ramach takiego projektu zawrzeć przynajmniej jeden z tych instrumentów. W przypadku 

analizowanego projektu uwzględniono poradnictwo psychologiczne oraz wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć działalność gospodarczą, w tym obok dotacji inwestycyjnej również wsparcie pomostowe 
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podstawowe (na 6 miesięcy) i przedłużone (o kolejne 6 miesięcy). 

Podkreślić trzeba, że zarówno udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, jak i wsparcie 

pomostowe oraz doradztwo biznesowe było w projekcie pomocą publiczną de minimis udzielaną 

przedsiębiorcy. Czy więc nie zniechęcało to uczestników do udziału w projekcie? Jak powiedziała jedna 

z przedstawicielek projektodawcy „Poza bardzo skomplikowanym załącznikiem do udzielonej pomocy 

publicznej, gdzie 15 stron trzeba wypełnić, żeby złożyć ten załącznik, to nie. Tym bardziej, że od początku 

wszyscy byli informowani, że otrzymanie dotacji to pomoc [publiczna – przyp. autorów]. Od dotacji, każda 

pomoc udzielona do końca projektu będzie pomocą publiczną.” Ponadto, każdy uczestnik wypełniając 

formularz dotyczący pomocy publicznej mógł skorzystać z pomocy pracownika PUP ds. dotacji 

czy koordynatora projektu czy też innego członka zespołu projektowego. Zdarzało się, że niektórzy 

uczestnicy przychodzili do tych osób i wypełniali wymagane formularze wspólnie z nimi. W opinii 

przedstawicielek projektodawcy najbardziej zniechęcała więc objętość i sformułowania w formularzu, 

a nie sam fakt otrzymywania pomocy publicznej. 

Jeśli chodzi o instrumenty wsparcia towarzyszącego, to dużym zainteresowaniem cieszyło się wsparcie 

pomostowe, które w projekcie nie było obligatoryjne, aczkolwiek ubiegali się o nie wszyscy, którzy 

otrzymali dotację na podjęcie działalności gospodarczej. 

W ramach wsparcia towarzyszącego zaplanowano w projekcie także pomoc trenerki przedsiębiorczości. 

Było to doradztwo w trakcie podjętej już przez uczestników działalności gospodarczej, które polegało na 

wspólnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z działaniem nowej firmy. Przy czym 

intencją trenerki było, by to nie ona znajdowała rozwiązania, ale by poprzez rozmowę uczestnik sam 

dochodził do tego, jakie działania powinien podjąć, by uporać się z danym problemem. Takie podejście 

wymaga ciągłej nauki i kontaktów z działającymi firmami ze strony doradcy, ale także ogromnego 

doświadczenia, które zaprocentowało skalą zainteresowania uczestników taką pomocą. Na początku 

podchodzili do niej z rezerwą, ale z biegiem czasu i w miarę poznawania się - w ocenie trenerki - 

satysfakcja uczestników wzrastała. Pewnym kluczem do nich było zapewne to, że trenerka starała 

się przede wszystkim prowadzić rozmowy z uczestnikami, a nie pytać ich o konkretne problemy. Chodziło 

bowiem o to, by osoba się otworzyła, a nie czuła onieśmielona tym, że musi w ogóle zadać jakieś pytanie 

bądź, że nie wie w ogóle o co ma pytać. Ważne w tej pomocy było również dostosowanie 

się do uczestnika, jeśli chodzi o język. Chodziło o to, by nie mówić językiem trudnym lecz przedstawiać 

określone kwestie obrazowo.  

Jeśli chodzi o intensywność zaoferowanego w tym zakresie wsparcia, tj. 5 godzin indywidualnych 

konsultacji, to w ocenie trenerki nie można jej ocenić jednoznacznie. Wszystko zależało od osoby „(…) były 

osoby, które potrzebowały znacznie więcej czasu, bo trzeba było ich prowadzić za rączkę, a były osoby, 

którym aż tak dużo czasu nie było potrzeba. Także to byłoby na pewno fajniej, gdyby można było w jakiś 

sposób ten czas dopasowywać indywidualnie do beneficjenta, ale nigdzie nie jest tak wspaniale, żeby 

można było tak fajnie to zrobić. Nie mniej myślę, że nie było najgorzej, że nie było za mało.” 

To, co okazało się szczególnie ważne dla uczestników to podpowiedzi w zakresie marketingu, jako 

narzędzia budowania dobrych relacji z klientem, a nie wyłącznie działań promocyjnych. Zainteresował 

ich również pomysł na to, by na swoich stronach www polecali swoich kolegów/współuczestników projektu 

nawet z innych branż, co budowało sieć współpracy pomiędzy nimi.  

3. Podsumowanie 

Analizowany projekt zapewnił kompleksowe wsparcie swoim uczestnikom. Niemniej jednak zaznaczyć 

należy, iż – jak też przyznała jedna z przedstawicielek projektodawcy - nie był to typowy projekt 

outplacementowy, ponieważ bazował na dużej motywacji i już zidentyfikowanych pomysłach na biznes 

swoich uczestników. 

Warte podkreślenia jest to, że w ramach projektu projektodawca starał się być elastyczny i nie robić tylko 

wyłącznie tego, co było w nim zapisane.  Zorganizowano np. spotkanie z pracownikami urzędu 

skarbowego, ponieważ pojawił się problem z tym, jak uczestnicy mają rozliczać VAT od dotacji. Z kolei 
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trenerka przedsiębiorczości prowadziła pod koniec projektu dodatkowe zajęcia, które nie zostały ujęte 

w projekcie, dotyczące tego, jak wzajemnie uczestnicy mogliby sobie pomóc i stworzyć sieć współpracy. 

To była taka odpowiedź na to, co pojawiało się w rozmowach z uczestnikami w trakcie prowadzenia przez 

nich działalności gospodarczej.  

Niewątpliwym sukcesem projektu jest to, że do tej pory prawie wszystkie powstałe w jego ramach firmy 

funkcjonują. Wyjątkiem jest 1 firma, której działalność musiała zostać zawieszona ze względów 

niezależnych od jej właścicielki. Ponadto, powstałe przedsiębiorstwa stworzyły dodatkowo 5 nowych miejsc 

pracy. 

Jeśli chodzi o grupę docelową to dobrze oceniono to, iż mogła ona być zróżnicowana wiekowo i pod 

względem poziomu wykształcenia. Zawężanie uczestników grupy docelowej eliminuje bowiem tych, którzy 

rzeczywiście mają dobre pomysły. Prowadzi również do tego, że wspiera się pomysły mniej wartościowe, 

ale których autorzy mieszczą się w precyzyjnie określonej grupie docelowej. Powstaje więc tutaj pytanie 

o jakość efektów projektu i dylemat, czy lepiej wspierać słabsze firmy, ale otwierane przez osoby 

np. w określonym wieku i z określonym poziomem wykształcenia czy chodzi o to, by wspierać najbardziej 

interesujące pomysły, które będą się rozwijać i generować miejsca pracy? 

Realizacja projektu wskazuje na to, że bardzo dobrze, gdy zakładana działalność gospodarcza jest 

związana z posiadanym przez daną osobę wykształceniem i z doświadczeniem zawodowym. Nie jest 

dobrze, gdy ktoś zaczyna działalność całkowicie niezwiązaną z tym, co robił zawodowo dotychczas.  

Podstawowym deficytem tej grupy docelowej była nieduża świadomość tego, jak ważne jest to, czy mają 

załatwione wszystkie niezbędne do prowadzenia działalności formalności, np. zezwolenia, koncesje itp. 

Niezwykle cenna w tego rodzaju projektach jest możliwość otrzymania wsparcia pomostowego. 

Jak powiedziała jedna z przedstawicielek zespołu projektowego „(…) wsparcie pomostowe dla tych ludzi 

na etapie rozpoczynania działalności jest niezwykle istotne. Dzięki temu mogą wtedy bardziej skupić się 

na poszukiwaniu klienta, czyli nie muszą się martwić czy będą mieli na zapłacenie ZUS-u czy nie będą mieli 

na zapłacenie ZUS-u, na inne rzeczy związane na przykład z dzierżawą pomieszczenia czy tam 

z telefonami. Oni mogą myśleć o tym, co mam zrobić i w jaki sposób mam działać, żeby tego klienta 

pozyskać i to jest bardzo ważne (…)”.  

Zwrócono też uwagę na to, że potrzeba by było więcej wsparcia psychologicznego, ale które by trochę 

inaczej wyglądało i pozwalałoby człowiekowi doszukać się w sobie pewnych predyspozycji. Tutaj nie jest 

wystarczająca rozmowa z doradcą czy psychologiem. Wskazane byłoby również szkolenie, praca w grupie, 

gdzie ludzie się otwierają. 

Z doświadczeń PUP w Gdyni wynika też, że w obecnym systemie realizacji PO KL opracowywanie 

projektów typu outplacement dla konkretnych pracodawców jest praktycznie niemożliwe. Wiąże 

się bowiem z koniecznością opracowania projektu w odpowiedzi na konkurs, który ogłoszony zostanie 

w określonym czasie, niekoniecznie odpowiednim dla pracodawcy. Stąd adresowanie takich projektów 

ogólnie do osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy jest obecnie jedynym racjonalnym 

i najbardziej efektywnym rozwiązaniem. W tym kontekście zwrócono również uwagę na to, że obowiązek 

dostarczania informacji o zwolnieniach grupowych spoczywa, zgodnie z obowiązującym prawem, 

na firmach średnich i dużych. Nie muszą tego robić firmy małe. Opracowując więc otwarty projekt typu 

outplacement przynajmniej teoretycznie umożliwia się udział w nim także tym osobom, które tracą pracę 

w firmach małych. 

Poniżej zebrane zostały najważniejsze wnioski płynące ze studium przypadku: 

1. Ze względu na to, że w projekcie brały udział osoby posiadające już pomysł na podjęcie działalności 

gospodarczej, nie można go uznać za typowy projekt outplacementowy – był to typowy projekt dotacyjny; 

2. Istotne jest, by uczestnicy projektu od początku wiedzieli o wszystkich formach oraz zasadach 

oferowanego w nim wsparcia i w związku z tym mieli świadomość, że nie otrzymają wyłącznie wsparcia 
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finansowego, ale także będą musieli wziąć udział w szkoleniach, czy spotkaniach z doradcami zawodowymi 

czy pośrednikami pracy. 

3. Cenne jest zaplanowanie spotkań z doradcą zawodowym już na wczesnym etapie rekrutacji 

uczestników. Takie podejście pozwoliło na wybór tych uczestników, którzy poza spełnianiem wymogów 

formalnych, czy posiadaniem pomysłu na własną firmie zostali również zdiagnozowani pod kątem 

predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 4. Także osobista prezentacja pomysłu na firmę, zainteresowanych udziałem w projekcie jest ciekawym 

rozwiązaniem.  Pozwala ono poznać potencjalnego uczestnika, a także dokonać wstępnej diagnozy tego, 

jakie są deficyty jego pomysłu. Szczególnie przydatne było to dla trenerki przedsiębiorczości, która poprzez 

udział w Komisji Rekrutacyjnej nabyła ogólną wiedzę o grupie i jej potrzebach. Niemniej jednak takie 

podejście było właściwe w analizowanym projekcie. Gdyby realizowany był typowy projekt 

outplacementowy, wówczas pomysł na działalność gospodarczą nie powinien stanowić kryterium oceny 

zakwalifikowania się do udziału w projekcie.  

5. W projektach oferujących wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej istotne jest, by uczestnicy 

mieli zidentyfikowanych swoich potencjalnych zleceniodawców, czy usługobiorców.  Tak samo istotna jest 

wiedza/świadomość na temat niezbędnych do prowadzenia działalności zezwoleń, uprawnień, certyfikatów. 

Bez tego rodzaju informacji prowadzenie działalności może okazać się bowiem niemożliwe. 

6.  Z analizowanego projektu wynika, iż bardzo dobrze, gdy podejmowana działalność gospodarcza wiąże 

się z wykształceniem i dotychczasowym doświadczeniem zawodowym uczestnika. 

7. W projekcie outplacementowym, oferującym wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej 

nie ma znaczenia to, że grupa uczestników nie jest jednorodna. Najważniejsza jest motywacja 

do rozpoczęcia pracy na własny rachunek.  

8. Jeśli chodzi o szkolenia dotyczące podejmowania działalności gospodarczej obecnie dużo bardziej 

użyteczne mogą być te dotyczące marketingu jako sposobu budowania relacji z klientem aniżeli 

te dotyczące rachunkowości w firmie. Usługi rachunkowe bowiem z powodzeniem i bez ponoszenia 

wysokich kosztów mogą bowiem zostać zakupione na rynku. 

9. Ważne jest, by tworzyć sieć współpracy pomiędzy uczestnikami projektu. Nawet jeśli nie zawsze 

otwierane przez nich firmy są z jednej czy zbliżonych branż.  

10. W analizowanym projekcie pomoc publiczna nie stanowiła problemu dla uczestników. Problemem było 

jedynie to, że wiąże się ona z koniecznością wypełniania obszernych, napisanych mało zrozumiałym 

językiem formularzy. 

11. Bardzo pomocne jest oferowanie w ramach projektów, zakładających pomoc przy podejmowaniu 

działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego. Odciąża ono finansowo nowych przedsiębiorców 

w początkowej fazie działalności firmy, pozwalając skupić się na zdobywaniu klientów i rozwijaniu 

kontaktów biznesowych. 
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6. Narzędzia badawcze 

 

6.1. Zagadnienia do wywiadu w IZ 

 

1. W jaki sposób zdefiniowano katalog dopuszczalnych form wsparcia w ramach 
Poddziałania 8.1.2 PO KL? Na jakiej podstawie określono docelowe wartości 

wskaźników? Czy kierowano się wynikami badań i analiz o najbardziej skutecznych 

działaniach, czy własną wiedzą o zapotrzebowaniu przedsiębiorstw, czy też źródła 
informacji były inne niż wymienione? 

2. Czy prowadzone są jakieś analizy i oceny przebiegu wdrażania Poddziałania 8.1.2 na 
szczeblu centralnym? Na jakie problemy napotyka realizacja projektów w ramach 

Poddziałania? Co ułatwia ich wdrażanie? Jakie propozycje zmian docierają do IZ? Jak 

Poddziałanie jest oceniane – jako skuteczne i efektywne czy przeciwnie? Czy 
skuteczniejsze i bardziej efektywne są projekty wdrażane w konkursach otwartych czy 

zamkniętych (skierowanych do konkretnego przedsiębiorcy)? Na ile i w jaki sposób 
interwencja w ramach Poddziałania złagodziła negatywne skutki procesów 

adaptacyjnych i modernizacyjnych w Polsce? 

3. Jak z perspektywy czasu ocenia się trafność doboru do Poddziałania 8.1.2 form 

wsparcia, grup docelowych, podział projektów na otwarte i zamknięte?? 

4. Które województwa z perspektywy Instytucji Zarządzającej szczególnie dobrze sobie 
radzą z wdrażaniem Poddziałania 8.1.2? Na czym to polega, w czym się przejawia? 

5. Jaka jest skala zapotrzebowania na ten typ projektów? 

6. Jak wdrażanie Poddziałania oceniają partnerzy społeczno-gospodarczy (związki 

zawodowe, organizacje pracodawców)? Jak ocenia Komitet Monitorujący? 

7. Czy planowane są jakieś zmiany w konstrukcji Poddziałania 8.1.2? Czy planowane są 
podobne formy wsparcia w nowej perspektywie? 

 

6.2. Zagadnienia do wywiadu w IP 

 

1. Jak oceniana przez IP jest konstrukcja Poddziałania 8.1.2 (dopuszczalne formy 
wsparcia, grupy docelowe, wskaźniki)? A czy IP otrzymuje sygnały od beneficjentów na 

temat ich opinii? 

2. Co jest (potencjalnie i/lub realnie) barierą wdrażania tego Poddziałania? Na ile i jakimi 
sposobami IP może osłabiać znaczenie tych barier? A co ułatwia wdrażanie projektów 

outplacementowych? 

3. Jakie były motywy dla ustalenia określonego harmonogramu konkursów w ramach 

Poddziałania 8.1.2? Jakie były powody uruchamiania konkursów w formule 

otwartej/zamkniętej? Czy formuła konkursu może mieć wpływ na skuteczność 
i efektywność projektów? W jaki sposób? Jakie były motywy dla wprowadzania 

określonych kryteriów szczegółowych w ramach kolejnych konkursów? 

4. Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie Poddziałanie 8.1.2 było przedmiotem szczególnego 

zainteresowania władz województwa, Podkomitetu Monitorującego, a także 
wojewódzkich organizacji pracodawców i pracobiorców i/lub Wojewódzkiej Rady 

Zatrudnienia? 
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5. Czy udział pracodawców we wdrażaniu Poddziałania 8.1.2 jest wystarczający? Jeśli nie, 

to jakie są tego przyczyny? 

6. W jaki sposób promowano Poddziałanie 8.1.2 w województwie 

pomorskim/małopolskim? 

7. Jak przygotowywano Komisję Oceny Projektów? Czy decydujący w niej udział mieli 

pracownicy IP czy eksperci zewnętrzni? Na jakie problemy natrafiali oceniający 

w trakcie oceny projektów w ramach Poddziałania 8.1.2? 

8. Czy (a jeśli tak, to na ile) realizacja projektów typu outplacementowych przyczyniła się 

do łagodzenia skutków procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w województwie? 
Na ile możliwe i skuteczne okazało się zwłaszcza wspieranie tych procesów w rejonach 

słabych strukturalnie i w branżach specyficznych dla regionu? 

9. Czy w regionie nadal występuje zapotrzebowanie na ten typ projektów? Skąd o tym 

wiadomo? Czy istnieje system monitorowania tego zapotrzebowania? Jakie są 

ograniczenia (jeśli są) zaspokojenia tego zapotrzebowania? Jakie są czynniki sprzyjające 
(jeśli są) zaspokojeniu tych potrzeb? 

10. Co należałoby zmienić w systemie wdrażania Poddziałania 8.1.2, aby projekty typu 
outplacementowego były bardziej skuteczne i efektywne?  

 

6.3. Zagadnienia do wywiadu z kadrą zarządzającą projektami 

 

1. Dlaczego zdecydowano się na przygotowanie projektu akurat w ramach Poddziałania 

8.1.2? Jak przygotowywany był projekt? Czy został poprzedzony realizacją badań/ 
rozpoznania potrzeb potencjalnych uczestników? W jaki sposób było prowadzone to 

rozpoznanie? Jeśli nie prowadzono rozpoznania, to na jakiej podstawie konstruowano 
projekt? 

2. Kim byli uczestnicy projektu? Z jakich firm byli rekrutowani; jeśli były to już osoby 

bezrobotne, to czy ich ostatnim miejscem pracy była jedna firma (jaka), czy też 
pochodzili z różnych firm? Czy uczestnicy projektu pochodzili wyłącznie z firmy/firm, 

w których miała miejsce redukcja zatrudnienia czy także inne procesy  - jakie (np. 
zmiana profilu działalności, outsourcing części dotychczasowych usług)? Jakie były 

oczekiwania i motywacja uczestników? Skąd o tym wiedzą?  

3. Czy w rekrutacji uczestników brała udział firma zwalniająca ich? Na czym ten udział 

polegał? Jaka była motywacja firm? 

4. Jakie wsparcie oferowano w ramach projektu? Czy w ocenie kadry było ono 
kompleksowe? Jakie umiejętności mogli nabyć uczestnicy? Czy te umiejętności wynikały 

z analizy potrzeb rynku pracy – jak je określano? Czy w wyniku oferowanego wsparcia 
uczestnicy uzyskiwali certyfikaty – jakie i czy powszechnie uznawane oraz pożądane na 

regionalnym/lokalnym rynku pracy?  

5. Jaka była intensywność działań w odniesieniu do uczestników (np. liczba godzin 
poszczególnych form wsparcia)? Na jakiej podstawie ją określono? Czy było to 

wystarczające dla osiągnięcia zaplanowanych rezultatów? 

6. Czy oferowane wsparcie było indywidualizowane? W jaki sposób decydowano o tym, 

jakie działania proponowane będą poszczególnym osobom? 

7. Które z form wsparcia cieszą się największym zainteresowaniem uczestników; które 
najmniejszym? Które z nich najbardziej, a które najmniej podobają się uczestnikom 

w trakcie realizacji projektu? Od czego to zależy? 
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8. Czy projekt spełnił oczekiwania uczestników? Czy spełnił oczekiwania firm (jeśli 

realizowany był we współpracy z firmami)? Czy spełnił oczekiwania kadry? 

9. Czy kadra monitoruje losy uczestników projektu? W jaki sposób? Jakie są te losy - jaka 

jest skuteczność projektu i w czym ona się przejawia? Jaka jest efektywność projektu? 
Jakie działania można uznać za najbardziej skuteczne (mające największy wpływ na 

skuteczność całego projektu) i efektywne kosztowo? Czy można wyróżniać jakieś typy 

działań skutecznych wobec określonych kategorii uczestników (płeć, wiek, poziom 
wykształcenia, zawód itp.)?  

10. W przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej uczestników projektu jaka jest 
trwałość tego rodzaju wsparcia i od czego ona zależy? Jaki wpływ – w ocenie kadry 

zarządzającej projektem - na zakres i przedmiot podejmowanej działalności 
gospodarczej ma rodzaj wsparcia oferowanego w projekcie? Jaki wpływ na zakres 

i przedmiot podejmowanej działalności gospodarczej ma rodzaj uprzednio wykonywanej 

przez uczestnika projektu pracy oraz posiadane przez niego przed przystąpieniem do 
projektu kwalifikacje? 

11. Na jakie problemy napotkano w trakcie realizacji projektu? Jak sobie z nimi radzono? 
A czy można zidentyfikować jakieś czynniki, które szczególnie sprzyjały realizacji 

projektu? 

12. Jaka jest znajomość działań typu outplacement wśród pomorskich przedsiębiorców? 
Jakie jest zapotrzebowanie na te działania? A jakie zainteresowanie przedsiębiorców 

korzystaniem z takich działań (w tamach EFS i bez wsparcia z EFS)? Czy możliwości 
oferowane w ramach Poddziałania 8.1.2 są wystarczające w stosunku do 

zapotrzebowania? Dlaczego projekty zamknięte nie cieszą się popularnością? 

13. Co należałoby zmienić (w obecnej bądź już przyszłej perspektywie) w podejściu do 

wdrażania projektów outplacementowych, aby były bardziej dopasowane do potrzeb 

firm i uczestniczących osób i aby były bardziej skuteczne?  

 

6.4. Zagadnienia do wywiadu z uczestnikami projektów 

 
1. Dlaczego zdecydował się na udział w projekcie? Jakie były oczekiwania wobec projektu? 

2. Czy w momencie przystępowania do projektu był jeszcze pracownikiem czy już 
bezrobotnym?  

3. Czy przed przystąpieniem do projektu był pytany przez kogoś o swoje oczekiwania czy 

potrzeby – przez kogo (pracownik działu personalnego/kadrowy w firmie, 
projektodawca/firma dostarczająca szkolenia i doradztwo, pracownik urzędu pracy 

w przypadku bezrobotnych)? Czy projekt uwzględniał te oczekiwania i potrzeby? 

4. W jakich działaniach brał udział? Jakie nabył umiejętności? Jakie otrzymał certyfikaty? 

Czy okazały się one użyteczne w procesie poszukiwania zatrudnienia – dlaczego tak 

albo dlaczego nie? Jak intensywne były zajęcia w ramach projektu (ile godzin zajęć 
doradczych, szkoleniowych itp. ogółem, ile godzin tygodniowo, ile trwał udział 

w projekcie)? Czy w ofercie projektu czegoś brakowało, co w ocenie uczestnika byłoby 
przydatne? Czy były jakieś działania zbędne? Czy dotrzymane zostały wszystkie 

obietnice z momentu rekrutacji? 

5. Jaka jest sytuacja obecnie - czy pracuje, czy jest nadal bezrobotnym? Jeśli pracuje: czy 
jest to praca w ramach umowy o pracę (od kiedy?), czy własna firma (od kiedy?)? Czy 

na uzyskanie pracy/pozostanie w firmie miał wpływ udział w projekcie?  
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6. Czy wiedza i umiejętności, jakie nabył w ramach projektu są przydatne 

i wykorzystywane w codziennej pracy? Czy dotyczy to wiedzy zawodowej czy raczej 
umiejętności miękkich czy może obu? W jaki sposób wykorzystuje umiejętności 

miękkie? 

7. Jak ocenia dalsze możliwości prowadzenia własnej firmy, czy bycia zatrudnionym na 

umowę o prace? Czy profil działalności firmy, jaką prowadzi jest związany ze wsparciem 

otrzymanym w projekcie? Czy profil własnej firmy związany jest z posiadanymi przed 
udziałem w projekcie outplacementowym kwalifikacjami, a może z rodzajem uprzednio 

wykonywanej pracy? 

8. Czy udział w projekcie spowodował jakieś inne efekty? (poprawa sytuacji materialnej, 

wzrost wiary we własne możliwości, inne?)   

 

6.5. Zagadnienia do wywiadu w przedsiębiorstwach 

 

1. Jak dowiedzieli się o projekcie? Dlaczego zdecydowali się na udział w projekcie? Jakie 
mieli względem niego oczekiwania? Czy byli pytani o potrzeby i oczekiwania w związku 

z przystąpieniem do projektu? Kto pytał, kogo i kiedy? 

2. Jakiego rodzaju procesy modernizacyjne i adaptacyjne przechodziła firma w momencie 

podejmowania decyzji o przystąpieniu do projektu?  

3. Jaka była rola firmy w projekcie (uczestniczyła w rekrutacji pracowników, była 

nieformalnym partnerem projektu, określiła grupę uczestników projektu i ich potrzeby 

w zakresie wsparcia, nie była włączona w działania projektowe)? 

4. Kto podejmował decyzję o przystąpieniu do projektu? Czy była ona konsultowana 

z pracownikami/przedstawicielami pracowników (dlaczego)? 

5. Czy w ofercie projektu czegoś brakowało? Czy były w ocenie przedstawicieli 

przedsiębiorstw jakieś działania zbędne (jakie)? Czy dotrzymane zostały wszystkie 

obietnice z momentu rekrutacji pracowników do projektu? 

6. Jak oceniają wpływ działań podjętych w projekcie na sytuację zawodową swoich 

pracowników (obecnych i/lub byłych)? W jakim stopniu udział w projekcie pozytywnie 
bądź negatywnie wpłynął na sytuację zawodową pracowników (obecnych i/lub byłych)? 

Dlaczego? Co zmieniło się w sytuacji/warunkach zatrudnienia pracowników, którzy 
uczestniczyli w projekcie? 

7. Jaki wpływ miał udział pracowników firmy w projekcie na proces restrukturyzacji i/lub 

adaptacji przedsiębiorstwa? Jak udział w projekcie pracowników firmy wpłynął na jej 
kondycję na rynku?  

8. Czy był to pierwszy kontakt firmy z projektami outplacementowymi? Czy wcześniej 
uczestniczyli w tego rodzaju wsparciu? W ramach jakich projektów/programów? Jak 

oceniają tamto wsparcie w porównaniu z tym oferowanym w omawianym projekcie 

(w ramach PO KL)? Czy było ono podobne, czy może czymś się różniło (czym)? Czy 
byłoby przydatnym gdyby omawiany projekt uwzględniał jakieś (jakie) rozwiązania 

z wcześniejszych projektów outplacementowych? Jak oceniają potrzebę zapewniania 
usług outplacementowych w przyszłości?  

9. Co należałoby zmienić w projektach outplacementowych, by bardziej odpowiadały 

potrzebom przedsiębiorstw i ich pracowników? Czy doświadczenia płynące z udziału 
w projekcie motywują do myślenia o skorzystaniu z tego rodzaju wsparcia 

w przyszłości? Dlaczego tak albo dlaczego nie? 
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6.6. Zagadnienia do wywiadów eksperckich 

 

1. Jakie jest potencjalne zapotrzebowanie pomorskich firm na działania outplacementowe? 
Jaka jest znajomość działań typu outplacement wśród pomorskich przedsiębiorców? 

A jakie zainteresowanie przedsiębiorców korzystaniem z takich działań (w tamach EFS 
i bez wsparcia z EFS)? Czy możliwości oferowane w ramach Poddziałania 8.1.2 są 

wystarczające w stosunku do zapotrzebowania? 

2. Czy wcześniej w regionie wdrażano projekty/programy outplacementowe (jakie)? Jak 

oceniają tamto wsparcie w porównaniu z tym, co oferuje PO KL? 

3. Czy oferowane w ramach projektów outplacementowych wsparcie odpowiada na 
zapotrzebowanie na regionalnym/lokalnym rynku pracy? Czy projekty oferują 

nabywanie wiedzy i kompetencji potrzebnych na lokalnych i regionalnym rynku pracy? 

4. Jakie formy wsparcia są najskuteczniejsze dla pracowników (dlaczego)? A jakie dla 

pracodawców (dlaczego)? Jakie są najbardziej efektywne? Czy bardziej skuteczne 

i efektywne są projekty realizowane w formule otwartej czy zamkniętej? 

5. Jakie problemy można wskazać w przypadku realizacji projektów outplacementowych? 

Z czego one wynikały? Jak możnaby ich unikać w przyszłości? A co sprzyja skutecznej 
i efektywnej realizacji projektów outplacementowych? 

6. Czy w ocenie ekspertów realizacja projektów outplacementowych PO KL wpłynęła na 
procesy adaptacyjne i modernizacyjne w regionie? W jakim stopniu i w jaki sposób? Czy 

tak samo w odniesieniu do pracodawców, jak i do pracowników, czy różnie (dlaczego)? 

Czy można zidentyfikować branże i/lub obszary geograficzne w województwie, gdzie 
projekty okazały się być najskuteczniejsze i te, w których wsparcie było najmniej 

skuteczne? Z czym związana jest/z czego wynika  ta możliwość rozróżniania obszarów 
geograficznych i/lub branż, w których projekty są najbardziej bądź najmniej skuteczne? 

7. Co należałoby zmienić (w obecnej bądź już przyszłej perspektywie) w podejściu do 

wdrażania projektów outplacementowych, aby były bardziej dopasowane do potrzeb 
firm i uczestniczących osób i aby były bardziej skuteczne? 

 

6.7. Scenariusze studiów przypadku 

6.7.1. Zagadnienia do wywiadu z kierownikiem projektu 

 

1. Dlaczego zdecydowano się na przygotowanie projektu akurat w ramach Poddziałania 
8.1.2? Jak przygotowywany był projekt? Czy został poprzedzony realizacją badań/ 

rozpoznania potrzeb potencjalnych uczestników? W jaki sposób było prowadzone to 
rozpoznanie? 

2. Jak budowano zespół zarządzający projektem? W jaki sposób dobierano kadrę 

merytoryczną projektu? 

3. Jak wyglądał proces zamawiania określonych usług (działań wspierających) w ramach 

projektu? Czy był to sposób efektywny i skuteczny? Dlaczego? W jaki sposób 
monitorowano jakość świadczonego w ramach projektu wsparcia? Jak rozumiano 

w projekcie to, że wsparcie jest jakościowo dobre? Czy ostatecznie jakość wsparcia 

udzielonego w projekcie można ocenić pozytywnie? Dlaczego? Jakie są czynniki 
wpływające na jakość oferowanego w ramach projektu wsparcia?  

4. W jaki sposób rekrutowano uczestników projektu? Jakiego rodzaju działania podjęto 
w tym zakresie? Na jakie trudności natrafiano? Co może wpływać na skuteczność 

procesu rekrutacji uczestników projektu? 
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5. Czy w rekrutacji uczestników brała udział firma zwalniająca ich? Na czym ten udział 

polegał? Jaka była motywacja firm? 

6. Czy w ocenie kierownika projektu wsparcie oferowane w ramach projektu było 

kompleksowe? Jakie umiejętności mogli nabyć uczestnicy? Czy te umiejętności wynikały 
z analizy potrzeb rynku pracy – jak je określano? Czy uzyskiwane w ramach projektu 

przez uczestników certyfikaty i zaświadczenia są powszechnie uznawane oraz pożądane 

na regionalnym/lokalnym rynku pracy? Skąd czerpano wiedzę na temat pożądanych na 
regionalnym i lokalnych rynkach pracy pożądanych certyfikatach/zaświadczeniach?   

7. Czy intensywność zaplanowanych działań skierowanych do uczestników była 
w realizowanym projekcie taka, jak zaplanowano to w trakcie opracowywania wniosku 

o dofinansowanie projektu? Jeśli się zmieniła, to dlaczego? Czy łatwo było wprowadzić 
taką zmianę do realizowanego projektu? Dlaczego? Czy ostateczna intensywność 

wsparcia (np. liczba godzin doradztwa zawodowego, szkoleń) okazała się być 

odpowiednia do potrzeb uczestników oraz do potencjału realizujących projekt? 
Dlaczego? 

8. Czy oferowane wsparcie było indywidualizowane? W jaki sposób decydowano o tym, 
jakie działania proponowane będą poszczególnym osobom? 

9. Które z form wsparcia cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników, a które 

najmniejszym? Które z nich najbardziej, a które najmniej podobały się uczestnikom 
w trakcie realizacji projektu? Od czego to zależy? 

10. Jak uczestnicy podchodzili do wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego? Co 
się im w tym wsparciu najbardziej podobało, a co przeszkadzało? Dlaczego? 

11. Czy projekt spełnił oczekiwania uczestników? Czy spełnił oczekiwania kadry? 

12. Czy kadra zarządzająca projektu monitoruje losy uczestników projektu? W jaki sposób? 

Jakie są te losy? Jaka jest efektywność projektu? Jakie działania można uznać za 

najbardziej skuteczne (mające największy wpływ na skuteczność całego projektu) 
i efektywne kosztowo? Czy można wyróżniać jakieś typy działań skutecznych wobec 

określonych kategorii uczestników (płeć, wiek, poziom wykształcenia, zawód itp.)?  

13. W przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej uczestników projektu jaka jest 

trwałość tego rodzaju wsparcia i od czego ona zależy? Jaki wpływ – w ocenie 

kierownika projektu - na zakres i przedmiot podejmowanej działalności gospodarczej 
ma rodzaj wsparcia oferowanego w projekcie? Jaki wpływ na zakres i przedmiot 

podejmowanej działalności gospodarczej ma rodzaj uprzednio wykonywanej przez 
uczestnika projektu pracy oraz posiadane przez niego przed przystąpieniem do projektu 

kwalifikacje? Czy zdaniem kierownika projektu częstym jest, że uczestnik projektu 

otwiera działalność gospodarczą w celu świadczenia usług byłemu pracodawcy?  
[pytanie kierowane wyłącznie do kierownika projektu PUP Gdynia „Mój biznes”] 

14. Na jakie problemy napotkano w trakcie realizacji projektu? Jak sobie z nimi radzono? 
A czy można zidentyfikować jakieś czynniki, które szczególnie sprzyjały realizacji 

projektu? 

15. Jaka była znajomość działań typu outplacement wśród przedsiębiorców, których 

pracownicy wzięli udział w projekcie? Czy z ich strony projektodawca otrzymał 

sygnały/informacje, świadczące o zapotrzebowaniu na te działania? Jakie było 
zainteresowanie tych przedsiębiorców korzystaniem z takich działań? Czy możliwości 

oferowane w ramach Poddziałania 8.1.2 są wystarczające w stosunku do 
zapotrzebowania? Dlaczego projekty zamknięte nie cieszą się popularnością? 

16. Co należałoby zmienić (w obecnej bądź już przyszłej perspektywie) w podejściu do 

wdrażania projektów outplacementowych, aby były bardziej dopasowane do potrzeb 
firm i uczestniczących osób i aby były bardziej skuteczne?  
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6.7.2. Zagadnienia do wywiadu z kadrą merytoryczną projektu (np. doradca zawodowy, 
psycholog, analityk rynku pracy) 

1. W jaki sposób został zatrudniony do projektu? Czy uczestniczył w jego 

przygotowywaniu? Na czym ten udział polegał? Czy wiedział, jakie są cele i planowane 
rezultaty projektu? Skąd się o tym dowiedział? Kiedy?  

2. Czy intensywność zaplanowanego w ramach projektu wsparcia merytorycznego była 
wystarczająca? Dlaczego? Czy konieczne były zmiany w tym zakresie? Dlaczego? Kto 

był inicjatorem tych zmian? Czy łatwo było je wprowadzić do projektu? 

3. Czy uczestnicy projektu/odbiorcy wsparcia zostali dobrze rekrutowani? Czy uczestniczył 
w procesie rekrutacji? Jaka była rola rozmówcy w procesie rekrutacji?  

4. Jak ocenia grupę docelową projektu (np. trudna, specyficzna)? Dlaczego? Kiedy 
otrzymywał informacje o uczestnikach wsparcia? Skąd czerpał te informacje?  

5. W jaki sposób przygotowywał się do pracy z uczestnikami projektu? Czy były to 
przygotowania standardowe, czy wymagały np. większej indywidualizacji podejścia? 

Dlaczego? Na czym polegała specyfika przygotowywania się do pracy z uczestnikami 

projektu? Na czym polegała indywidualizacji wsparcia? 

6. Jak ocenia zainteresowanie uczestników projektu oferowanym wsparciem? Co było dla 

nich najbardziej ciekawe, a co cieszyło się najmniejszą uwagą? Dlaczego? Co na to 
wpływa? Czy można wskazać określone grupy uczestników (np. wiekowe, z określonym 

poziomem wykształcenia, płeć, doświadczenie zawodowe), dla których P. wsparcie jest 

szczególnie pożądane, a dla których mniej? Dlaczego? 

7. Jakie deficyty można było wskazać u uczestników projektu? Czy udało się je zniwelować 

w trakcie realizacji projektu? Dlaczego?  

8. Jak w kolejnych projektach outplacementowych planować wsparcie adresowane do 

podobnej grupy docelowej, tj. pracowników zagrożonych procesami modernizacyjnymi 
i adaptacyjnymi w przedsiębiorstwach? Co jest kluczowe dla skutecznego udzielania 

wsparcia tej grupie?  

 

6.7.3. Zagadnienia do wywiadu z pracodawcą/przedsiębiorcą 

1. Jak dowiedział się o projekcie? Jakie miał względem niego oczekiwania? Czy był w jakiś 

sposób zaangażowany w realizację projektu? W jaki? Czy firma uczestniczyła 
w rekrutacji pracowników, była nieformalnym partnerem projektu, określiła grupę 

uczestników projektu i ich potrzeby w zakresie wsparcia, brała udział w spotkaniach 
pracowników z projektodawcą, była uczestnikiem konferencji zorganizowanych 

w ramach projektu, nie była włączona w działania projektowe? Czy projektodawca 

kontaktował się z nim przygotowując projekt i/lub w trakcie jego realizacji? 

2. Jakiego rodzaju procesy modernizacyjne i adaptacyjne przechodziło przedsiębiorstwo 

w momencie przygotowywania i/lub realizacji projektu?  

3. Czy w czasie realizacji projektu miała miejsce współpraca kierownictwa firmy 

z przedstawicielami pracowników (związki zawodowe, rada pracownicza)? Na czym ona 

polegała, kto był jej inicjatorem? 

4. Czy znane było pracodawcy wsparcie oferowane w ramach projektu? Skąd się o tym 

dowiadywał? Czy było ono dobrze zaplanowane? czy były w ocenie pracodawcy jakieś 
działania zbędne (jakie)?  
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5. Jak oceniają wpływ działań podjętych w projekcie na sytuację zawodową swoich 

pracowników (obecnych i/lub byłych)? W jakim stopniu udział w projekcie pozytywnie 
bądź negatywnie wpłynął na sytuację zawodową pracowników (obecnych i/lub byłych)? 

Dlaczego? Co zmieniło się w sytuacji/warunkach zatrudnienia pracowników, którzy 
uczestniczyli w projekcie? 

6. Jaki wpływ miał udział pracowników firmy w projekcie na proces restrukturyzacji i/lub 

adaptacji przedsiębiorstwa? Jak udział w projekcie pracowników firmy wpłynął na jej 
kondycję na rynku?  

7. Czy był to pierwszy kontakt firmy z projektami outplacementowymi? Czy wcześniej 
uczestniczyli w tego rodzaju wsparciu? W ramach jakich projektów/programów? Jak 

oceniają tamto wsparcie w porównaniu z tym oferowanym w omawianym projekcie 
(w ramach PO KL)? Czy było ono podobne, czy może czymś się różniło (czym)? Czy 

byłoby przydatnym gdyby omawiany projekt uwzględniał jakieś (jakie) rozwiązania 

z wcześniejszych projektów outplacementowych? Jak oceniają potrzebę zapewniania 
usług outplacementowych w przyszłości?  

8. Co należałoby zmienić w projektach outplacementowych, by bardziej odpowiadały 
potrzebom przedsiębiorstw i ich pracowników? Czy doświadczenia płynące z udziału 

w projekcie motywują do myślenia o skorzystaniu z tego rodzaju wsparcia  

w przyszłości? Dlaczego tak albo dlaczego nie? 

 

6.7.4. Zagadnienia do wywiadu z przedstawicielem PUP 

1. Jak dowiedzieli się o projekcie? Czy współpracowali z projektodawcą w trakcie 
przygotowywania projektu i/lub jego realizacji? Na czym ta współpraca polegała?  

2. Czy wiedzieli jakie są cele i planowane rezultaty projektu? Skąd się o tym dowiedzieli? 
Kiedy?  

3. Czy wiedzieli do pracowników jakiej firmy wsparcie było adresowane? Czy wiedzieli jakie 
procesy modernizacyjne i restrukturyzacyjne przechodzi ta firma? Czy była to firma/były 

to firmy, które zgłosiły już do PUP zamiar dokonania zwolnień grupowych? 

4. Czy znane było PUP wsparcie oferowane w ramach projektu? Skąd się o tym 
dowiedział?  

5. Jakiego rodzaju wsparcie w ramach projektów outplacementowych było w ocenie 
przedstawiciela PUP najbardziej skuteczne i efektywne? Dlaczego? Czego w nich 

brakuje? Dlaczego? 

6. Czy zrealizowane w ramach projektu wsparcie zmieniło sytuację jego uczestników? Jak? 
Czy w związku z tym wsparciem uczestnicy projektu wyrejestrowali się, nie rejestrowali 

się w PUP, szybciej znajdowali pracę w ramach pojawiających się ofert pracy? A jeśli 
wrócili do rejestru PUP w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, to 

z czego może to wynikać?  

7. Czy uzyskiwane przez uczestników w ramach projektu certyfikaty i zaświadczenia  
były/są powszechnie uznawane oraz pożądane na regionalnym/lokalnym rynku pracy? 

8. Czy pracodawcy zgłaszając w PUP planowane zwolnienia grupowe pytają o możliwe 
wsparcie dla pracowników przewidzianych do zwolnienia? Dlaczego nie? Czy PUP 

informuje pracodawców o możliwości korzystania z usług outplacemetowych w ramach 
urzędu bądź projektów temu poświęconych? W jaki sposób? 

9. Co należałoby zmienić w projektach outplacementowych, by bardziej odpowiadały 

potrzebom przedsiębiorstw i ich pracowników? Czy doświadczenia płynące ze 
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zrealizowanego projektu motywują do myślenia o podobnych projektach w przyszłości? 

Dlaczego tak albo dlaczego nie? 

 

6.8. Kwestionariusz CATI do badania przedsiębiorstw 

I. Ile osób jest zatrudnionych w Państwa przedsiębiorstwie: 
1. Mniej niż 10 -> zakończyć ankietę 

2. 10-49 

3. 50-250 

4. 251 – 999 

5. 1000 i więcej  

 
II. Czy firma prowadzi działalność, w którejś z podanych niżej branż?: 

1. Opieka zdrowotna (sekcja Q) 

2. Produkcja artykułów spożywczych (sekcja C) 

3. Produkcja wyrobów tekstylnych (sekcja C) 

4. Produkcja odzieży (sekcja C) 

5. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (sekcja C) 

6. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (sekcja C) 

7. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (sekcja C) 

8. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (sekcja C) 

9. Produkcja mebli (sekcja C) 

10. Produkcja pozostałych wyrobów (sekcja C) 

11. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (sekcja G) 

12. Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

(sekcja G) 

13. Transport lądowy oraz transport rurociągowy (sekcja H) 

14. Telekomunikacja (sekcja J) 

15. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 

(sekcja K) 

16. Nie, firma nie prowadzi działalności w żadnej z ww. branż 

 

III. Czy firma należy do firm działających w przemyśle stoczniowym/około stoczniowym (w tym 
przedsiębiorstwa realizujące usługi/świadczące dostawy dla przemysłu stoczniowego). 

1. Tak, przedsiębiorstwo zalicza się do firm działających w przemyśle stoczniowym 

2. Tak, przedsiębiorstwo zalicza się do firm działających w przemyśle około stoczniowym 

3. Nie  

4. Nie wiem/trudno powiedzieć (dlaczego?................) 

 

IV. Czy w ciągu ostatniego roku tj. od lipca 2011r. Pana firma (ww22): 

1. Zmieniała branżę działalności 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

2. Rozpoczęła działalność eksportową 

a. Tak 

                                                
22 Symbolem ww oznaczone zostały pytania wielokrotnego wyboru 
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b. Nie 

c. Nie wiem 

3. Zasadniczo zmieniała strukturę organizacyjną 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

4. Przeszła proces prywatyzacji 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

5. Dokonała outsourcingu (zlecenia na zewnątrz) znacznej części dotychczasowej 

działalności 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

 

V. Czy Pana firma jest w trakcie któregoś z ww. procesów restrukturyzacyjnych 
i modernizacyjnych (ww)?  

1. Jesteśmy w trakcie zmieniania branży działalności 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

2. Rozpoczynamy działalność eksportową 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

3. Zmieniamy naszą strukturę organizacyjną 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

4. Przechodzimy proces prywatyzacji 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

5. Dokonujemy outsourcingu (zlecania na zewnątrz) znacznej części dotychczasowej 

działalności 

a. Tak 

b. Nie 

c. Nie wiem 

 

VI. Czy Pana firma planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy podjąć któryś z ww. procesów 
restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych (ww)]: 

1. Planujemy zmienić branżę działalności 
a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 

c. Raczej nie 
d. Zdecydowanie nie 

e. Trudno powiedzieć 
2. Planujemy rozpocząć działalność eksportową 
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a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 
c. Raczej nie 

d. Zdecydowanie nie 
e. Trudno powiedzieć 

3. Planujemy zmienić naszą strukturę organizacyjną 

a. Zdecydowanie tak 
b. Raczej tak 

c. Raczej nie 
d. Zdecydowanie nie 

e. Trudno powiedzieć 
4. Planujemy prywatyzację 

a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 
c. Raczej nie 

d. Zdecydowanie nie 
e. Trudno powiedzieć 

5. Planujemy dokonać outsourcingu (zlecania na zewnątrz) znacznej części 

dotychczasowej działalności 
a. zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 
c. Raczej nie 

d. Zdecydowanie nie 
e. Trudno powiedzieć 

[jeżeli w pytaniach IV, V, VI wyłącznie odpowiedzi nie lub nie wiem/trudno powiedzieć -> 

zakończyć ankietę] 
 

VII. Czy w ciągu ostatnich/najbliższych 12 miesięcy: 
1. Zwalniali/przewidują Państwo grupowe zwolnienia pracowników  

a. Tak, zwalnialiśmy grupowo pracowników 

b. Tak, przewidujemy zwolnienia grupowe pracowników 

c. Nie 

d. Nie wiem 

2. Zwalniali/przewidują Państwo zwolnienia pracowników (inne niż grupowe) 

a. Tak, zwalnialiśmy pracowników w związku z procesami restrukturyzacyjnymi 

b. Tak, przewidujemy zwolnienia pracowników w związku z procesami 

restrukturyzacyjnymi 

c. Tak, zwalnialiśmy pracowników niezależnie od procesów restrukturyzacyjnych 

d. Tak, planujemy zwolnienia niezależnie od procesów restrukturyzacyjnych 

e. Nie 

f. Nie wiem  

3. Przenosili lub planują Państwo przeniesienie części pracowników na inne stanowiska 

pracy, w związku z dokonywanymi procesami restrukturyzacyjnymi? 

a. Tak, przenosiliśmy pracowników na inne stanowiska pracy 

b. Tak, planujemy przenosić pracowników na inne stanowiska pracy 

c. Nie 

d. Nie wiem 

 

[jeżeli w pyt VII w pkt. 1 lub pkt. 3 nie została zaznaczona odp. a lub b lub w pkt. 2 nie została 
zaznaczona odp. a, b, c lub d-> zakończyć ankietę] 
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VIII. Czy spotkał się Pan kiedykolwiek z pojęciem outplacementu [zwolnień monitorowanych]? 

1. Tak 

2. Nie 

 

[zadać jeżeli w pyt VIII odp. 1] 
IX. Proszę wymienić rodzaje działań outplacementowych, które Pan zna (ww)? [ankieter nie 

czyta kafeterii] 
1. Szkoleniowe 

a. Szkolenia/kursy zawodowe  

b. Szkolenia inne niż zawodowe 

2. Poradnictwo psychologiczne 

3. Doradztwo zawodowe (np. w zakresie wyboru nowego zawodu) 

4. Pośrednictwo pracy pomoc w dotarciu do pracodawców, wyszukiwanie i analiza ofert 

pracy pod kątem możliwości i zainteresowań uczestników oraz pomoc w nawiązaniu 

kontaktu pomiędzy uczestnikiem programu a nowym pracodawcą 

5. Respondent nie wykazał się znajomością żadnego z działań outplacementowych 

6. Inne (jakie?.....) 

 

X. Czy uczestniczył Pan w jakiś spotkaniach, których celem było promowanie/upowszechnianie 
idei kierowania wsparcia przez pracodawców do osób zwalnianych/zagrożonych zwolnieniem 

(ww)? 
1. Tak, uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 

2. Tak, uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą 

Pomorza 

3. Tak, uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Wolna 

Przedsiębiorczość 

4. Tak, uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym przez inną instytucję (jaką…..) 

5. Nie, nie uczestniczyłem w takim spotkaniu 

 
XI. Czy Pana pracownicy uczestniczyli/będą uczestniczyć w (ww): 

1. Projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

,,wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm przechodzących procesy 

adaptacyjne i modernizacyjne” - jednym z warunków uczestnictwa pracownika 

w projekcie było wystawione przez pracodawcę oświadczenie, iż firma jest w trakcie 

zmian adaptacyjnych/restrukturyzacji, 

a. Tak, pracownicy uczestniczyli w projekcie [zaznaczyć tę odpowiedź również jeżeli są 

w trakcie uczestnictwa] 

b. Tak, pracownicy będą uczestniczyć w projekcie 

c. Nie, pracownicy nie uczestniczyli i nie będą uczestniczyć w projekcie 

d. Nie wiem 

2. Innych projektach wspierających zwalnianych/zagrożonych zwolnieniem pracowników 

(nie chodzi tu o programy outplacementowe podejmowane przez firmę) 

a. Tak, pracownicy uczestniczyli w projekcie dedykowanym wyłącznie naszej firmie 

[zaznaczyć tę odpowiedź również jeżeli są w trakcie uczestnictwa] 

b. Tak, pracownicy będą uczestniczyć w projekcie dedykowanym wyłącznie naszej 

firmie 
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c. Tak, pracownicy uczestniczyli w projekcie/projektach, jednak nie były one 

dedykowane wyłącznie naszej firmie  [zaznaczyć, tę odpowiedź również jeżeli są 

w trakcie uczestnictwa] 

d. Tak, pracownicy będą uczestniczyć w projekcie/projektach, jednak nie będą one 

dedykowane wyłącznie naszej firmie 

e. Nie, pracownicy nie uczestniczyli i nie będą uczestniczyć w projekcie 

f. Nie wiem 

 
[zadać jeżeli w pyt XI odp. 2a, 2b, 2c, 2d] 

XII. Czy ma Pan wiedzę, czy projekt był projektem współfinansowanym z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, z działania 8.1.2? [ankieter nie czyta kafeterii] 

1. Tak, projekt był projektem współfinansowanym z POKL 

2. Nie, projekt nie był projektem współfinansowanym z POKL -> z jakich środków 

finansowany był projekt…… 

3. Nie wiem 

 
XIII. Czy pamięta Pan nazwę instytucji, która realizowała/realizuje projekt, ewentualnie tytuł 

projektu? 

1. Nazwa instytucji realizującej projekt………………. 

2. Tytuł projektu……………… 

3. Inne dane, pomocne w identyfikacji, które wskazał respondent …………………….. 

 
[zadać jeżeli w pyt XI odp. 1a, 2a lub 2c] 

XIV. Czy ma Pan wiedzę, czy projekt się zakończył? 
1. Tak, projekt został zakończony 

2. Nie, projekt trwa i nasi pracownicy ciągle w nim uczestniczą 

3. Nie, projekt trwa, ale nasi pracownicy zakończyli w nim swoje uczestnictwo 

4. Nie wiem 

 

[zadać jeżeli w pyt XI odp. 1a lub b lub 2a, b, c lub d] 
XV. Proszę powiedzieć na czym polegała/będzie polegać współpraca Pana firmy z instytucją 

realizującą projekt (ww)?23  
1.  Nasza rola sprowadzała/będzie sprowadzać24 się do przekazania pracownikom 

informacji o możliwości wzięcia udziału w projekcie 

2. Wytypowaliśmy/wytypujemy pracowników, którzy naszym zdaniem w pierwszej 

kolejności powinni wziąć udział w projekcie 

3. Osobiście zachęcaliśmy/będziemy zachęcać pracowników do wzięcia udziału w projekcie 

poprzez przedstawienie im potencjalnych korzyści jakie może im przynieść uczestnictwo 

w projekcie 

4. Zapewniliśmy/zapewnimy organizatorowi projektu możliwość przedstawienia 

pracownikom założeń i celów projektu 

5. Zapewniliśmy/zapewnimy organizatorowi projektu możliwość przeprowadzenia 

rekrutacji w naszej firmie 

                                                
23 Jeżeli w pytaniu XI koniunkcja w przypadku  odpowiedzi 1a, 2a, 2b, 2c,2d zadać pytanie 
osobno dla każdego z rodzaju projektu. 
24 Zastosować formę przeszłą lub przyszłą w zależności od tego czy pracownicy uczestniczyli 
bądź będą uczestniczyć w projekcie.. 
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6. Współpracowaliśmy/będziemy współpracować z organizatorem projektu na etapie 

świadczenia przez niego usług wspierających dla naszych pracowników (na czym 

polegała ta współpraca…..?) 

7. Monitorowaliśmy/będziemy monitorować, ilu naszych pracowników uczestniczących 

w projekcie zrezygnowało w trakcie jego trwania 

8. Monitorowaliśmy/będziemy monitorować jakie efekty przyniósł projekt dla naszych 

pracowników 

9. Jeszcze nie wiemy na czym polegać będzie nasza rola 

 

[zadać jeżeli w pyt XI odp. 1a lub 2a, 2b, 2c, 2d] 

XVI. Dlaczego zdecydowali się Państwo na nawiązanie współpracy z instytucją realizującą 
projekt (ww)? 25 

1. Ze względu na możliwość objęcia pracowników wsparciem, które nie wymagało od nas 

ponoszenia nakładów finansowych 

2. Ze względu na wyraźne zainteresowanie pracowników uczestnictwem w projekcie 

3. Ze względu na doświadczenie we współpracy z instytucją realizującą projekt 

4. Ze względu na wiarygodność instytucji realizującej projekt 

5. Ze względu na brak możliwości zaoferowania wsparcia przewidywanego w projekcie we 

własnych zakresie 

6. Inne (jakie?.....) 

 

[zadać jeżeli w pyt XI odp. 1a lub 2a, 2b, 2c, 2d] 
XVII. Proszę spróbować oszacować jaki odsetek pracowników zwalnianych/zagrożonych 

zwolnieniem brał/weźmie26 udział w projekcie? 27 
1.< 20% 

2. 21-50% 

3. 51-75% 
4. > 75% 

 
[zadać jeżeli w pyt XI odp. 1a lub 2a, 2b, 2c, 2d] 

XVIII. Co Państwo chcieli/chcą uzyskać dzięki uczestnictwu Państwa pracowników w projekcie 

(ww)? 
1. Nie mieliśmy/nie mamy żadnych konkretnych oczekiwań 

2. Oczekiwaliśmy/oczekujemy, że dzięki uczestnictwu w projekcie nasi pracownicy znajdą 

nową pracę/założą działalność gospodarczą 

3. Oczekiwaliśmy/oczekujemy, że dzięki uczestnictwu w projekcie nasi pracownicy 

zdobędą wiedzę/kompetencje, które ułatwią im znalezienie pracy 

4. Oczekiwaliśmy/oczekujemy, że dzięki uczestnictwu w projekcie nasz firma nie będzie 

musiała podejmować dodatkowych działań wspierających skierowanych do 

pracowników zwalnianych 

5.  Oczekiwaliśmy/oczekujemy, że wsparcie jakie pracownicy uzyskają w ramach projektu 

będzie uzupełniało się ze wsparciem, które planowaliśmy w ramach naszej firmy 

6. Oczekiwaliśmy/oczekujemy, że uczestnictwo pracowników w projekcie pozytywnie 

wpłynie na wizerunek naszej firmy 

                                                
25 Jeżeli w pytaniu XI koniunkcja w przypadku  odpowiedzi 1a, 2a, 2b, 2c, 2d zadać pytanie 

osobno dla każdego z rodzaju projektu. 
26 Przeczytać właściwe w zależności od odpowiedzi w pyt XI 
27 Jeżeli w pytaniu XI koniunkcja w przypadku  odpowiedzi 1a, 2a, 2b, 2c, 2d zadać pytanie 
osobno dla każdego z rodzaju projektu. 
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7. Inne (jakie?................)  

 
[zadać jeżeli w pyt XIV odp. 1 lub 3] 

XIX. Czy Państwa oczekiwania zostały spełnione? 
1. Tak, wszystkie nasze oczekiwania zostały spełnione 

2. Tak, większość naszych oczekiwań została spełniona [które z Państwa oczekiwań nie 

zostały spełnione i dlaczego…] 

3. Nie, większość naszych oczekiwań nie została spełniona [które z Państwa oczekiwań nie 

zostały spełnione i dlaczego…] 

4. Nie, żadne z moich oczekiwań nie zostało spełnione 

 

[zadać jeżeli w pyt XIV odp. 1 lub 3] 

XX. Czy jest Pan w stanie oszacować, jaki odsetek pracowników Pana firmy, którzy uczestniczyli 
w projekcie, znalazł zatrudnienie? 28 

1.< 20% 
2. 21-50% 

3. 51-75% 

4. > 75% 
5. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 
[zadać jeżeli w pyt XIV odp. 1 lub 3] 

XXI. Oceniając ogólnie, czy uważa Pan, że udział pracowników firmy w projekcie miał jakiś 

wpływ na przebieg procesów restrukturyzacyjnych/modernizacyjnych w Państwa firmie? 
1. Miał zdecydowanie pozytywny wpływ [na czym polegał ten wpływ……] 

2. Miał raczej pozytywny wpływ [na czym polegał ten wpływ…..] 

3. Miał raczej negatywny wpływ [dlaczego?...] 

4. Miał zdecydowanie negatywny wpływ [dlaczego?...] 

5. Nie miał żadnego wpływu 

 

XXII. Czy (oprócz uczestnictwa Państwa pracowników w ww. projekcie dodatkowo29) oferowali 

Państwo jakieś wsparcie zagrożonym zwolnieniem pracownikom (ww)? (chodzi tu o wsparcie 
oferowane przez firmę finansowane z jej środków) 

1. Szkoleniowe 

a. Szkolenia/kursy zawodowe (jakie?.....) 

b. Szkolenia inne niż zawodowe (jakie?.....) 

2. Poradnictwo psychologiczne 

3. Indywidualne doradztwo zawodowe (np. w zakresie wyboru nowego zawodu) 

4. Grupowe doradztwo zawodowe 

5. Pośrednictwo pracy (pomoc w dotarciu do pracodawców, wyszukiwanie i analiza ofert 

pracy pod kątem możliwości i zainteresowań uczestników oraz pomoc w nawiązaniu 

kontaktu pomiędzy uczestnikiem programu a nowym pracodawcą) 

6. Inne (jakie?.....) 

7. Nie oferowaliśmy żadnego (innego30) wsparcia zwalnianym pracownikom, jednak 

planujemy tego typu wsparcie 

                                                
28 Jeżeli w pytaniu XI koniunkcja w przypadku  odpowiedzi 1a, 2a, 2b, 2c, 2d zadać pytanie 
osobno dla każdego z rodzaju projektu. 
29 Zwrot w nawiasie wyświetla się tylko gdy w pyt XI. odp. 1a, 2a, 2b, 2c, lub 2d 
30 Zwrot w nawiasie wyświetla się tylko gdy w pyt XI. odp. 1a , 2a, 2b, 2c, lub 2d 
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8. Nie oferowaliśmy żadnego (innego31) wsparcia zwalnianym pracownikom i nie 

planujemy wsparcia 

 

[zadać jeżeli w pyt XXII odp. inna niż 7 i 8] 

XXIII. Czy przy podejmowaniu wymienionych przez Pana działań korzystali Państwo z usług 
podmiotów zewnętrznych (ww)? 

1. Tak, korzystaliśmy z usług firmy doradczej [na czym polegało wsparcie?............] 

2. Tak, korzystaliśmy z usług firmy szkoleniowej [na czym polegało wsparcie?............] 

3. Tak, korzystaliśmy ze wsparcia PUP [na czym polegało wsparcie? ………………] 

4. Tak, korzystaliśmy ze wsparcia innej instytucji (jakiej?......) [na czym polegało 

wsparcie……..] 

5. Nie, wszystkie działania były podejmowane wyłącznie przez naszych pracowników 

 
[zadać jeżeli w pyt XXIII odp. 5] 

XXIV. Dlaczego nie zdecydowali się Państwo na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych 
przy podejmowaniu ww. działań (ww)? 

1. Brak wiedzy o istnieniu takiej oferty 

2. Niedopasowanie oferty do naszych potrzeb 

3. Brak środków finansowych 

4. Zbyt wysoka cena usług doradczych 

5. Brak potrzeby (wystarczające kwalifikacje własne) 

6. Brak zaufania do jakości usług doradczych dotyczących tego obszaru 

7. Inne (jakie?...............) 

 
[zadać jeżeli w pyt XXII odp. inna niż 7 i 8] 

XXV. Jaki charakter miały podejmowane w stosunku do pracowników działania: 

1. Opracowaliśmy kompleksowy program, który zakładał wspieranie pracowników 

w sposób systematyczny 

2. Działania, które podjęliśmy miały charakter jednorazowy [jednorazowa konsultacja, 

jednodniowe szkolenie] 

 

[zadać jeżeli w pyt XXII odp. inna niż 7 i 8] 
XXVI. Czy działania, które Państwo podejmowali dobiegły końca? 

1. Tak, działania zostały zakończone w stosunku do wszystkich pracowników, którzy byli 

nimi objęci 

2. Działania zostały zakończone w stosunku do części pracowników, którzy byli nimi objęci 

3. Działania nie zostały zakończone 

 
[zadać jeżeli w pyt XXVI odp. 1 lub 2] 

XXVII. Czy sprawdzali Państwo, jakie efekty przyniosły prowadzone  przez Państwa działania? 
1. Tak  (w jaki sposób………………?)  

2. Nie 

 
[zadać jeżeli w pyt XXVI. odp. 1 lub 2] 

XXVIII. Czy jest Pan w stanie oszacować jaki odsetek pracowników Pana firmy, którzy zostali 

objęci wsparciem znalazł zatrudnienie? 
1.< 20% 

2. 21-50% 

                                                
31 Zwrot w nawiasie wyświetla się tylko gdy w pyt XI. odp. 1a , 2a, 2b, 2c, lub 2d 
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3. 51-75% 

4. > 75% 
5. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 
[zadać jeżeli w pyt XXII odp. inna niż 7 i 8] 

XXIX. Które z wymienionych działań uważa Pan za stwarzające największą szansę na znalezienie 

przez pracownika  nowej pracy? (program wyświetla działania wymienione przez respondenta 
w pyt XXII, za wyjątkiem sytuacji, w której w pyt XXII respondent wymienił tylko jedną 
odpowiedź) 
…………………………………… 

XXX. Dlaczego? 
…………………………………………….. 

[zadać jeżeli w pyt XXII odp. 8] 

XXXI. Proszę powiedzieć, dlaczego nie wspierali/ nie planują Państwo oferowania wsparcia 
zwalnianym pracownikom (poza wsparciem jakie pracownicy otrzymali w ramach projektu)32? 

(ww) 
1. Brak wiedzy jak prowadzić tego typu działania 

2. Brak środków finansowych na tego typu działania 

3. Brak zasobów czasowych na podjęcie tego typu działań 

4. Wsparcie jakie pracownicy otrzymali/otrzymają w ramach projektu było/będzie 

wystarczające (odpowiedź wyświetla się jeżeli w pyt XI.1 odp a lub b lub w pyt XI.2 odp 

a, b, c lub d) 

5. Inne (jakie?...............) 

 

[zadać jeżeli w pyt XXII odp. 7] 
XXXII. Jakiego rodzaju wsparcie Państwo planują (ww)? 

1. Szkoleniowe 

a. Szkolenia/kursy zawodowe (jakie?.....) 

b. Szkolenia inne niż zawodowe (jakie?.....) 

2. Poradnictwo psychologiczne 

3. Indywidualne doradztwo zawodowe (np. w zakresie wyboru nowego zawodu) 

4. Grupowe doradztwo zawodowe 

5. Pośrednictwo pracy pomoc w dotarciu do pracodawców, wyszukiwanie i analiza ofert 
pracy pod kątem możliwości i zainteresowań uczestników oraz pomoc w nawiązaniu 
kontaktu pomiędzy uczestnikiem programu a nowym pracodawcą 

6. Inne (jakie?.....) 

 

[zadać jeżeli w pyt XXII odp. 7] 
XXXIII. Czy przy podejmowaniu wymienionych działań zamierzają Państwo korzystać z usług 

podmiotów zewnętrznych? 

1. Na pewno będziemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych 

2. Raczej będziemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych 

3. Raczej nie będziemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych 

4. Na pewno nie będziemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych 

5. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

[zadać jeżeli w pyt XXII odp. 7] 

                                                
32 Sformułowanie w nawiasie przeczytać jeżeli w pyt XI.1 odp a lub b lub w pyt XI.2 odp a, b, c 
lub d) 
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XXXIV. Dlaczego nie zamierzają Państwo korzystać z usług podmiotów zewnętrznych przy 

podejmowaniu ww. działań? 
1. Brak wiedzy o istnieniu takiej oferty 

2. Niedopasowanie oferty do naszych potrzeb 

3. Brak środków finansowych 

4. Zbyt wysoka cena usług doradczych 

5. Brak potrzeby (wystarczające kwalifikacje własne) 

6. Brak zaufania do jakości usług doradczych dotyczących tego obszaru 

7. Inne (jakie?...............) 

 
XXXV. Czy słyszał Pan o możliwości pozyskania przez firmę dofinansowania ze środków unijnych 

na organizację działań wspierających skierowanych do zwalnianych/zagrożonych zwolnieniem 

pracowników? 
1. Tak 

2. Nie 

 
Pytania metryczkowe: 

 
XXXVI. Jaka jest branża działalności Pana przedsiębiorstwa? [ankieter nie czyta kafeterii] 

1. Sekcja A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w tym uprawa roślin, hodowla 

zwierząt,  rybołówstwo) 

2. Sekcja B: Górnictwo i wydobywanie (w tym wydobywanie kamienia, piasku, gliny, ropy 

naftowej, gazu ziemnego) 

3. Sekcja C: Przetwórstwo przemysłowe (w szczególności działalność produkcyjna oraz 

poligrafia, cięcie i wykańczanie kamienia, odlewnictwo metali, naprawa i konserwacja 

maszyn i urządzeń, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia).  

4. Sekcja D: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

5. Sekcja E: Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją (w tym odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów, odzysk 

surowców) 

6. Sekcja F. Budownictwo (w tym roboty budowlane wykończeniowe, wykonywanie instalacji 

elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i innych, roboty rozbiórkowe) 

7. Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny; (w tym sprzedaż na straganach i targowiskach) 

8. Sekcja G. Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

9. Sekcja H. Transport i gospodarka magazynowa (w tym magazynowanie i przechowywanie 

towarów, działalność usługowa związana z przeprowadzkami, działalność pocztowa 

i kurierska) 

10. Sekcja I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

11. Sekcja J Informacja i komunikacja (w tym: wydawanie książek, działalność związana 

z filmami, nagraniami video, nagraniami dźwiękowymi, przetwarzanie danych, zarządzanie 

stronami internetowymi, działalność związana z oprogramowaniem) 
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12. Sekcja K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (w tym: pośrednictwo pieniężne) 

13. Sekcja L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (w tym: kupno i sprzedaż 

nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami) 

14. Sekcja M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (w tym: działalność prawnicza, 

działalność rachunkowo-księgowa, działalność w zakresie architektury, badania i analizy 

techniczne, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, działalność fotograficzna, reklama, 

działalność związana z tłumaczeniami) 

15. Sekcja N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (w tym: 

wynajem i dzierżawa pojazdów, maszyn, innych dóbr materialnych, działalność agencji 

pracy tymczasowej, działalność pośredników turystycznych, działalność ochroniarska 

i detektywistyczna, sprzątanie obiektów, zagospodarowanie terenów zieleni, działalność 

związana z administracyjną obsługą biura, działalność call center, działalność komercyjna 

gdzie indziej nie klasyfikowana)  

16. Sekcja P. Edukacja (w tym: wychowanie przedszkolne, pozaszkolne formy edukacji) 

17. Sekcja Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (w tym pozostała pomoc w zakresie opieki 

zdrowotnej) 

18. Sekcja R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (w tym działalność związana 

ze sportem) 

19. Sekcja S. Pozostała działalność usługowa (w tym: działalność związków zawodowych, 

naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komputerowego, naprawa i konserwacja 

artykułów użytku osobistego i domowego, pozostała indywidualna działalność usługowa 

 

 

6.9. Kwestionariusz CATI do badania uczestników 

Pytanie weryfikujące: 
I. Czy uczestniczył/a Pan/i w projekcie [tytuł projektu] , skierowanym do osób zwolnionych 

z pracy lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy? 
1. Tak 

2. Nie -> zakończyć ankietę 

 
II. Jaki była Pani/a sytuacja zawodowa w momencie rozpoczynania uczestnictwa w projekcie?  

1. Byłem/am osobą bezrobotną 

a. zarejestrowaną w PUP 

b. niezarejestrowaną w PUP 

2. Byłem/am zatrudniona/y 

a. w przedsiębiorstwie 

aa.z przemysłu stoczniowego/powiązane z przemysłem stoczniowym 

b. w innym podmiocie 
3. Prowadziłem/am działalność gospodarczą 

a. działalność związana z rybołówstwem 
b. działalność związana z przemysłem stoczniowym 

4. Prowadziłem/am działalność rolniczą (ubezpieczenie w KRUS) 
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III. Jakie wsparcie w ramach projektu Pan/i otrzymał/a (ww33) 
1. Szkoleniowe 

a. Szkolenia/kursy zawodowe (w tym z języka obcego, obsługi komputera lub 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej) ->zadać pyt V-VIII 

z uwzględnieniem szczegółowych reguł filtracji 

b. Szkolenia inne niż zawodowe, tzw. szkolenia miękkie (np. warsztaty i szkolenie 

z zakresu umiejętności potrzebnych na rynku pracy, autoprezentacji, pisania CV)  -

> zadać pyt IX-XI 

2. Indywidualne doradztwo zawodowe (np. w zakresie wyboru nowego zawodu) 

3. Grupowe doradztwo zawodowe 

4. Poradnictwo psychologiczne 

5. Przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

6. Wsparcie pomostowe- finansowe wsparcie wypłacane co miesiąc, dla osób 

zamierzających założyć działalność gospodarczą 

7. Staż/praktyka zawodowa przygotowująca do podjęcia pracy w nowym zawodzie 

8. Pośrednictwo pracy (pomoc w dotarciu do pracodawców, wyszukiwanie i analiza ofert 

pracy pod kątem możliwości i zainteresowań uczestników oraz pomoc w nawiązaniu 

kontaktu pomiędzy uczestnikiem programu a nowym pracodawcą) 

9. Dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy 

za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy 

10. Dodatek na zmianę miejsca zamieszkania 

11. Bon finansowy do wykorzystania na działania szkoleniowe/studia/kursy etc. 

12. Inne (jakie?.....) 

13. Nie wiem/nie pamiętam34 

 

[zadać jeżeli w pyt III odp. 1a] 
IV. W jakiego rodzaju szkoleniach/kursach zawodowych Pan/i uczestniczy/ał? (ww) [ankieter nie 

czyta kafeterii] 

1. Prawa jazdy 

a. kat B 

b. kat C 

c. kat D 

d. kat. E 

2. Spawacza 

3. Operatora maszyn budowlanych (koparki, maszyny do robót drogowych) 

4. Sprzedawcy (w tym obsługa kasy fiskalnej) 

5. Pracownika ochrony fizycznej i mienia 

                                                
33 Symbolem ww oznaczone zostały pytania wielokrotnego wyboru 
34 Uwaga ogólna: ankieter nie czyta odpowiedzi: nie wiem/trudno powiedzieć 
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6. Zakładania własnej działalności gospodarczej 

7. Języka obcego 

8. Szkolenie komputerowe 

a. Ogólna umiejętność obsługi komputera 

b. Tworzenie stron internetowych 

c. Praca z programami graficznymi 

d. Nauka bezwzrokowego pisania na komputerze 

e. Inne (jakie?.....) 

9. Operatora obrabiarek sterowanych numerycznie 

10. Pracownika administracyjno-biurowego (w tym sekretarka, asystentka prezesa) 

11. Kosmetyczny (w tym kurs wizażu) 

12. Operatora wózków widłowych 

13. Masażysty 

14. Asystenta osoby niepełnosprawnej  

15. Kucharza 

16. Brukarza, murarza-tynkarza, posadkarza (glazura,terakota) 

17. Inne (jakie?....) 

 

V. Czy na skutek uczestnictwa w projekcie zdobył/a Pan/i…………. 

[zadać jeżeli w pyt nr IV odp.  1b lub 1d] 
1. Kwalifikacje uprawniające35 do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego 

a. Tak   b. Nie 
[zadać jeżeli w pyt nr IV odp.  1c] 
2. Kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu kierowcy autobusu 

a. Tak   b. Nie 
[zadać jeżeli w pyt nr IV odp.  2] 
3. Kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu spawacza 

a. Tak   b. Nie 

[zadać jeżeli w pyt nr IV odp.  12] 
4. Kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu operatora wózka widłowego 

a. Tak   b. Nie 

[zadać jeżeli w pyt nr IV odp.  3] 
5.Kwalifikacje uprawniające do obsługi koparki/maszyny do robót drogowych lub podobnej 

a. Tak   b. Nie 
[zadać jeżeli w pyt nr IV odp.  5] 
6. Kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu ochroniarza (licencja) 

a. Tak   b. Nie 
7. Inne kwalifikacje uprawniające do wykonywania konkretnego zawodu (jakiego?.....) 

a. Tak   b. Nie 
 
[zadać jeżeli w pyt nr IV odp. inna niż 1, 2, 3, 5, 12] 
VI. Czy dzięki uczestnictwu w projekcie uzyskał/a Pan/i jakiś certyfikat/dyplom? (ww.) 

1. Tak, dyplom/certyfikat ukończenia szkolenia wydawany przez organizatora szkolenia 

2. Tak, dyplom/certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje wystawiony przez instytucję 

inną niż organizator szkolenia [jaki?....] 

3. Nie 

 

                                                
35 Pod tym pojęciem należy rozumieć kwalifikacje, które są warunkiem niezbędnym legalnego 

wykonywania danego zawodu i obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego.  
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VII. Czy na skutek uczestnictwa w szkoleniu zawodowym zwiększył/a Pan/i swoją wiedzę 

z zakresu, którego szkolenie dotyczyło? 
1. Zdecydowanie tak 

2. Raczej tak 
3. Raczej nie [dlaczego?....] 

4. Zdecydowanie nie [dlaczego?.....] 

5. Nie wiem/trudno powiedzieć 
 

VIII. Czy liczba godzin szkolenia zawodowego, była Pani/a zdaniem odpowiednia (pozwalała na 
zdobycie oczekiwanej wiedzy/umiejętności)? 

1. Tak, liczba godzin szkolenia była odpowiednia 

2. Nie, na szkolenie powinno być przeznaczone więcej godzin 

3. Nie, na szkolenie powinno być przeznaczone mniej godzin 

 
[zadać jeżeli w pyt nr III odp. 1b] 
IX. W jakiego rodzaju szkoleniach/kursach innych niż zawodowe (tzw. szkoleniach miękkich) 

Pan/i uczestniczył/a? (ww) 
1. Z zakresu autoprezentacji (umiejętność prowadzenia rozmowy, stosowny ubiór) 

2. Z zakresu skutecznego poszukiwania pracy (sposoby szukania pracy, źródła ogłoszeń 

o pracę) 

3. Z zakresu technik negocjacyjnych 

4. Z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) 

5. Inne (jakie?....) 

 

X. Czy dzięki udziałowi w szkoleniu/kursie zwiększył/a Pan/i swoją wiedzę z tego zakresu? 

 
Zdecydowanie tak Raczej tak 

Raczej nie 
(dlaczego?...) 

Zdecydowanie nie 
(dlaczego?....) 

Program wyświetla 

zakresy szkoleń 
wskazane przez 

respondenta w pyt 
IX 

    

 

XI. Czy liczba godzin tych szkoleń była Pani/a zdaniem odpowiednia (pozwalała na zdobycie 
oczekiwanej wiedzy/umiejętności)? 

1. Tak, liczba godzin szkolenia była odpowiednia 

2. Nie, na szkolenie powinno być przeznaczone więcej godzin 

3. Nie, na szkolenie powinno być przeznaczone mniej godzin 

 
[zadać jeżeli w pyt III odp. 2 lub 3]  
XII. Czy liczba godzin doradztwa zawodowego była Pani/a zdaniem odpowiednia (dopasowana 

do Pani/a potrzeb) 
1. Tak, liczba godzin doradztwa była odpowiednia 

2. Nie, na doradztwo powinno być przeznaczone więcej godzin 

3. Nie, na doradztwo powinno być przeznaczone mniej godzin 

 
[zadać jeżeli w pyt III odp.4] 
XIII. Czy liczba godzin poradnictwa psychologicznego była Pani/a zdaniem odpowiednia 

(dopasowana do Pani/a potrzeb) 

1. Tak, liczba godzin poradnictwa była odpowiednia 

2. Nie, na poradnictwo powinno być przeznaczone więcej godzin 
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3. Nie, na poradnictwo powinno być przeznaczone mniej godzin 

 
XIV. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na wzięcie udziału w projekcie? (ww.) 

1. Uważałem/am, że przewidziane w projekcie działania wpłyną pozytywnie na zmianę 

mojej sytuacji zawodowej 

2. Namówili mnie koledzy, którzy też się zgłaszali do tego projektu 

3. Projekt był polecany przez mojego dotychczasowego pracodawcę 

4. Zostałem/am namówiony przez rodzinę 

5. Dostałem/am skierowanie z PUP 

6. Dysponowałem/am dużą ilością czasu wolnego i uznałem/am, że to będzie dobre 

zajęcie  

7. Inne (jakie?...) 

 
XV. Proszę sobie przypomnieć, co chciał/a Pan/i uzyskać dzięki udziałowi w projekcie? (ww.) 

1. Chciałem/am znaleźć pracę/zmienić miejsce pracy  

2. Chciałem/am zdobyć uprawnienia do wykonywania określonego zawodu 

3. Potrzebowałem/am pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej przekwalifikowania 

4. Potrzebowałem/am pomocy w poradzeniu sobie ze stresem po stracie pracy 

5. Chciałem/am założyć firmę i poszukiwałem możliwości zdobycia dotacji na założenie 

działalności gospodarczej 

6. Chciałem/am założyć firmę i poszukiwałem szkolenia z zakresu zakładania i 

prowadzenia działalności gospodarczej 

7. Chciałem/am zdobyć określoną wiedzę/kompetencje, niekoniecznie połączone ze 

zdobyciem kwalifikacji uprawniających do wykonywania określonego zawodu 

8. Chciałem/am uzyskać pomoc w planowaniu kariery zawodowej 

9.  Nie miałem/am konkretnych oczekiwań 

10. Inne (jakie?.....) 

 
[zadać jeżeli w pyt XV odp. inna niż 9] 
XVI. W jakim stopniu Pani/a oczekiwania dotyczące uczestnictwa w projekcie zostały spełnione?  

1. Wszystkie moje oczekiwania zostały spełnione 

2. Większość moich oczekiwań została spełniona [które z Pani/a oczekiwań nie zostały 

spełnione…] 

3. Większość moich oczekiwań nie została spełniona [które z Pani/a oczekiwań nie zostały 

spełnione…] 

4. Żadne z moich oczekiwań nie zostało spełnione 

 
XVII. Bardzo proszę o ocenienie na skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa) 

atrakcyjności form wsparcia, z których Pan/i korzystał/a w ramach projektu: 

 Atrakcyjność36- która z form wsparcia podobała się Panu/i 
najbardziej? 

Program wyświetla formy wsparcia, z 
których korzystał respondent (na 
podstawie odpowiedzi z pytania nr III] 

Dla każdej formy wsparcia respondent wybiera ocenę 
od 1 do 5 

 
[zadać jeżeli w pyt III odp. 1a ] 

                                                
36 Pytanie o atrakcyjność nie dotyczy następujących form wsparcia: przyznania 

środków finansowych na działalność gospodarczą, wsparcia pomostowego, dodatku 
motywacyjnego i dodatku na zmianę miejsca zatrudnienia – te formy nie będą wyświetlane 
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XVIII. W jaki sposób wybrał/a Pan/i szkolenie zawodowe, w którym Pan/i uczestniczył/a 

1. Wcześniej wiedziałem, jakie szkolenia są przewidziane w projekcie i samodzielnie 

wybrałem/am szkolenie, które mnie interesowało 

2. Wcześniej wiedziałem jakie szkolenia są przewidziane w ramach projektu, ale przed 

wyborem szkolenia przeprowadzono ze mną rozmowę, podczas, której ustalono, które 

szkolenie będzie dla mnie najbardziej odpowiednie.  

3. W momencie rozpoczynania projektu nie było wiadomo, jakie szkolenia będę 

prowadzone w ramach projektu. Zakres tematyczny szkoleń ustalono na podstawie 

rozmów z uczestnikami. 

4. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 
XIX. Którą z form wsparcia, z których Pan/i korzystał/a uważa Pan/i za najbardziej przydatną dla 

Pani/a przyszłości zawodowej? Bardzo proszę o ocenienie na skali od 1 (ocena najniższa) do 5 
(ocena najwyższa) 

 Przydatność 

Program wyświetla formy wsparcia, z 
których korzystał respondent (na 
podstawie odpowiedzi z pytania nr III] 

Dla każdej formy wsparcia respondent wybiera ocenę 
od 1 do 5 

 
XX. Proszę powiedzieć, czy ma Pan/i jakieś propozycje zmian/ulepszeń, które można by 

wprowadzić w poszczególnych formach wsparcia, z których Pan/i korzystał/a  (dopytać 
w szczególności o te formy wsparcia których atrakcyjność lub przydatność została oceniona na 
1 lub 2) 
 Propozycje zmian/ulepszeń 

Program wyświetla formy wsparcia, z 
których korzystał respondent (na 
podstawie odpowiedzi z pytania nr III] 

 

 
XXI. Proszę sobie przypomnieć moment, gdy zakończył Pan udział w projekcie. Czy w ciągu pół 

roku od tego czasu: 
1. Założył/a Pan/i działalność gospodarczą 

a. dofinansowaną w ramach projektu 

b. niedofinansowaną w ramach projektu  
2. Podjął/ęła Pan/i nową pracę w dotychczasowym zawodzie 

3. Podjął/ęła Pan/i nową pracę w nowym zawodzie 
[zadać jeżeli w pyt III odp. 1a] 

a. W zawodzie związanym z tematyką szkolenia zawodowego, w którym Pan/i 
uczestniczył/a 

b W zawodzie niezwiązanym z tematyką szkolenia zawodowego, w którym Pan/i 

uczestniczył/a 
4. Podjął/Pan pracę na innym stanowisku u dotychczasowego pracodawcy 

5. Stracił/a Pan/i pracę i został/a bezrobotnym 
6. Pani/a sytuacja zawodowa nie zmieniła się. 

a. Nadal był/a Pan/i osobą bezrobotną [wyświetlić jeżeli w pyt II odp. 1] 

b. Nadal był/a Pan/i zatrudniona u tego samego pracodawcy co przed projektem 
[wyświetlić jeżeli w pyt II odp. 2] 

c. Nadal prowadził/a Pan/i działalność gospodarczą [wyświetlić jeżeli w pyt II odp 3.] 
d. Nadal prowadził/a Pan/i działalność rolniczą  [wyświetlić jeżeli w pyt II odp. 4] 

 

[Zadać jeżeli w pyt XXI odp. 2 lub 3] 
XXII. Jak długo pracował/a Pan/i w pierwszej pracy, którą podjął/ęła Pan/i w trakcie/ 

bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie? 
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1. Mniej niż miesiąc 

2. 1 miesiąc-5 miesięcy 

3. 6 miesięcy-12 miesięcy 

4. 13 miesięcy-24 miesiące 

5. Ponad 2 lata 

 

[zadać jeżeli w pyt XXI. odp. inna niż 6]  

XXIII. Czy uważa Pan/i, że udział w projekcie miał wpływ na wskazaną przez Pana/ią zmianę 
sytuacji zawodowej? 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 

3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 

5. Trudno powiedzieć 

 
[zadać jeżeli w pyt XXI odp. 5 i w pyt XXIII odp. 1 lub 2] 

XXIV. Dlaczego uważa Pan/i, że udział w projekcie miał wpływ na utratę przez Pana/ią pracy? 
……………………………………………………. 

 

[zadać jeżeli w pyt XXI odp. 4 lub odp. 6b] 
XXV. Czy uważa Pan/i, że dzięki uczestnictwu w projekcie utrzymał/a Pan/i miejsce pracy (nie 
został/a Pan/ zwolniony/a)? 

1. Zdecydowanie tak 

2. Raczej tak 

3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 

5. Trudno powiedzieć 
 

XXVI. Jaka jest Pana/i aktualna sytuacja zawodowa 
1. Prowadzę działalność gospodarczą 

a. dofinansowaną w ramach projektu 

b. niedofinansowaną w ramach projektu  
2. Jestem zatrudniony/a u tego samego pracodawcy, u którego pracowałem/am przed 

uczestnictwem w projekcie 
a. Na tym samym stanowisku 

b. Na nowym stanowisku 

3. Jestem zatrudniony/a u nowego pracodawcy 
a. W zawodzie związanym z tematyką szkolenia zawodowego, w którym 

uczestniczyłem/am 
b. W zawodzie niezwiązanym z tematyką szkolenia zawodowego, w którym 

uczestniczyłem/am 
4. Prowadzę działalność rolniczą 

5. Jestem bezrobotny/a 

a. Zarejestrowany w PUP 
b. Niezarejestrowany w PUP 

 
[zadać jeżeli w pyt XXI odp. 1 i w pyt XXVI odp. inna niż 1] 

XXVII. Jak długo prowadził/a Pan/i działalność gospodarczą założoną po zakończeniu udziału 

w projekcie? 
1. Mniej niż miesiąc 

2. 1 miesiąc-5 miesięcy 

3. 6 miesięcy-12 miesięcy 

4. 13 miesięcy-24 miesiące 
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5. Ponad 2 lata 

 
[zadać jeżeli w pyt. III odp. 1a i w pyt  XXI. Odp. 1 lub w pyt XXVI odp. 1.]  

XXVIII. Czy działalność Pana/Pani firmy jest/była związana z tym, czego nauczył/a się Pan/i na 
szkoleniu? 

1. Tak, jest/była związana z tym czego się nauczyłem/am na szkoleniu zawodowym 

2. Nie 

3. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

[zadać jeżeli w pyt. III odp. 2a i w pyt  XXI. Odp. 1 lub w pyt XXVI odp. 1.]  

XXIX. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami:  

1. Wiedza/umiejętności, które zdobyłem/am w trakcie szkolenia niezawodowego  przydały mi 

się przy zakładaniu/prowadzeniu firmy 
a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 
c. Raczej nie 

d. Zdecydowanie nie 
e. Nie wiem/trudno powiedzieć 

2. Wiedza/umiejętności, które zdobyłem/am w trakcie szkolenia niezawodowego 

przydadzą mi się przy prowadzeniu firmy 
a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 
c. Raczej nie 

d. Zdecydowanie nie 

e. Nie wiem/trudno powiedzieć 
 

[pytania XXX – XXXIV zadać jeżeli w pyt XXVI odp. 1] 
XXX. Jak długo prowadzi Pan/i tę działalność gospodarczą? 

1. Mniej niż pół roku 

2. 6 miesięcy-12 miesięcy 

3. 13 miesięcy-dwa lata 

4. Ponad 2 lata 

XXXI. Czy przewiduje Pan/i dalsze prowadzenie tej działalności gospodarczej przez okres co 
najmniej 12 miesięcy? 

1. Tak 

2. Nie 

3. Nie wiem/trudno powiedzieć 

XXXII.  Na jakim rynku działa Pana/i firma ? 
1. Lokalny (gmina) 

2. Regionalny (kilka gmin/powiat) 

3. Wojewódzki (kilka powiatów) 

4. Krajowy (kilka województw) 

5. Międzynarodowy  

XXXIII. Jaką działalność Pan/i prowadzi? 
1. Produkcyjną 

2. Handlową 

3. usługową 

XXXIV. W jakiej branży Pan/i działa? (ankieter nie czyta branż, tylko na podstawie odpowiedzi 
respondenta zaznacza właściwą sekcję PKD) 
1. Sekcja A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w tym uprawa roślin, hodowla 

zwierząt,  rybołówstwo) 
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2. Sekcja B: Górnictwo i wydobywanie (w tym wydobywanie kamienia, piasku, gliny, ropy 

naftowej, gazu ziemnego) 

3. Sekcja C: Przetwórstwo przemysłowe (w szczególności działalność produkcyjna oraz 

poligrafia, cięcie i wykańczanie kamienia, odlewnictwo metali, naprawa i konserwacja 

maszyn i urządzeń, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia).  

4. Sekcja D: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

5. Sekcja E: Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją (w tym odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów, odzysk 

surowców) 

6. Sekcja F. Budownictwo (w tym roboty budowlane wykończeniowe, wykonywanie instalacji 

elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i innych, roboty rozbiórkowe) 

7. Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny; (w tym sprzedaż na straganach i targowiskach) 

8. Sekcja G. Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

9. Sekcja H. Transport i gospodarka magazynowa (w tym magazynowanie i przechowywanie 

towarów, działalność usługowa związana z przeprowadzkami, działalność pocztowa 

i kurierska) 

10. Sekcja I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

11. Sekcja J Informacja i komunikacja (w tym: wydawanie książek, działalność związana 

z filmami, nagraniami video, nagraniami dźwiękowymi, przetwarzanie danych, zarządzanie 

stronami internetowymi, działalność związana z oprogramowaniem) 

12. Sekcja K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (w tym: pośrednictwo pieniężne 

13. Sekcja L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (w tym: kupno i sprzedaż 

nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami) 

14. Sekcja M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (w tym: działalność prawnicza, 

działalność rachunkowo-księgowa, działalność w zakresie architektury, badania i analizy 

techniczne, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, działalność fotograficzna, reklama, 

działalność związana z tłumaczeniami) 

15. Sekcja N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (w tym: 

wynajem i dzierżawa pojazdów, maszyn, innych dóbr materialnych, działalność agencji 

pracy tymczasowej, działalność pośredników turystycznych, działalność ochroniarska 

i detektywistyczna, sprzątanie obiektów, zagospodarowanie terenów zieleni, działalność 

związana z administracyjną obsługą biura, działalność call center, działalność komercyjna 

gdzie indziej nie klasyfikowana)  

16. Sekcja P. Edukacja (w tym: wychowanie przedszkolne, pozaszkolne formy edukacji) 

17. Sekcja Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (w tym pozostała pomoc w zakresie opieki 

zdrowotnej) 

18. Sekcja R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (w tym działalność związana 

ze sportem) 

19. Sekcja S. Pozostała działalność usługowa (w tym: działalność związków zawodowych, 

naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komputerowego, naprawa i konserwacja 

artykułów użytku osobistego i domowego, pozostała indywidualna działalność usługowa 

 

[zadać jeżeli w pyt. XXI. 1 lub w pyt. XXVI odp. 1] 
XXXV. Czy założy(a)łby Pan/i działalność gospodarczą, gdyby nie wziął/ęła Pan/i udziału 

w projekcie? 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
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3. Raczej nie 

4. Zdecydowanie nie 
5. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 
[Zadać jeżeli w pyt XXI odp. 2,  3, 4 lub 6b] 

XXXVI. Czy obecnie pracuje Pan/i w tym samym miejscu pracy, w którym pracował/a Pan/i 

w trakcie/ po zakończeniu udziału w projekcie? 
1. Tak 

2. Nie 

 

[zadać jeżeli w pyt. XXXVI odp. 2] 

XXXVII. Ile razy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie zmieniał/a Pan/i miejsce zatrudnienia? 
1. 0 (przez zero rozumiemy sytuację, w której po zakończeniu uczestnictwa w projekcie 

osoba bezrobotna znalazła zatrudnienie lub osoba zatrudniona znalazła inną pracę, 
której nie zmieniała do chwili obecnej, jak również sytuację, w której osoba po 

zakończeniu realizacji projektu cały czas pozostawała bezrobotna, prowadziła 

działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, lub pracowała u tego samego 
pracodawcy co przed przystąpieniem do projektu) 

2. 1 
3. 2 

4. 3 
5. Więcej (ile?) 

 

[zadać jeżeli w pyt. XXXVI odp. 2] 
XXXVIII. Jak długo maksymalnie udało się Panu/i pracować w jednym miejscu pracy (proszę 

wzięć pod uwagę wyłącznie miejsca pracy, w których pracował/a Pan/i po zakończeniu 
projektu)? 

1. Mniej niż miesiąc 

2. 1 miesiąc-5 miesięcy 

3. 6 miesięcy-12 miesięcy 

4. 13 miesięcy-24 miesiące 

5. Ponad 2 lata 

 

[zadać jeżeli w pyt XXVI odp. 2 lub 3] 

XXXIX. Czy gdyby to zależało wyłącznie od Pana/i, to czy zamierza Pan/i?  
1. Pracować u swojego obecnego pracodawcy przez okres kolejnego roku  

2. Zmienić pracę 

3. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

[zadać jeżeli w pyt XXVI odp. inna niż 5] 
XXXX. Jak ocenia Pan/i swoją aktualną sytuację zawodową? 

1. Bardzo stabilna 

2. Raczej stabilna 

3. Raczej niestabilna 

4. Bardzo niestabilna 

 
XXXXI. Oceniając ogólnie, czy po zakończeniu udziału w projekcie Pana/i sytuacja zawodowa. 

1. Zdecydowanie polepszyła się 

2. Trochę polepszyła się 

3. Pozostała bez zmian 

4. Trochę pogorszyła się  
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5. Zdecydowanie się pogorszyła 

 
[nie zadawać jeżeli w pyt. XXXXI odp. 3, 4 lub 5] 

XXXXII. Proszę powiedzieć czy zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami: 
[zadać jeżeli w pyt. V przynajmniej jedna odp. „tak”] 

1. Uprawnienie do wykonywania zawodu, które zdobyłem/am uczestnicząc w projekcie 

miało wpływ na zmianę na zmianę mojej sytuacji zawodowej 

a. Tak 

b. Nie 

[zadać jeżeli w pyt. VI odp. 1 lub 2] 
2. Dyplom/certyfikat, które zdobyłem/am uczestnicząc w projekcie miał wpływ na zmianę 

na zmianę mojej sytuacji zawodowej 

a. Tak 

b. Nie 

[zadać jeżeli w pyt. III odp. 1a] 
3. Wiedza wyniesiona ze szkoleń zawodowych, w których uczestniczyłem/am miała wpływ 

na zmianę mojej sytuacji zawodowej 

a. Tak 

b. Nie 

[zadać jeżeli w pyt. III odp. 1b] 
4. Wiedza wyniesiona ze szkoleń innych niż szkolenia zawodowe miała wpływ na zmianę 

mojej sytuacji zawodowej 

a. Tak 

b. Nie 

[zadać jeżeli w pyt. III odp. 2 lub 3] 
5. Wiedza uzyskana w trakcie doradztwa zawodowego miała wpływ na zmianę mojej 

sytuacji zawodowej 

a. Tak 

b. Nie 

[zadać jeżeli w pyt. III odp. 4] 
6. Wiedza uzyskana w trakcie poradnictwa psychologicznego miała wpływ na zmianę mojej 

sytuacji zawodowej 

 
[zadać jeżeli w pyt XXXXI odp. 3, 4 lub 5] 

XXXXIII. Jak ocenia Pan szanse na poprawę swojej sytuacji zawodowej? 

1. Zdecydowanie wysoko 

2. Wysoko 

3. Nisko 

4. Zdecydowanie nisko 

5. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 
[zadać jeżeli w pyt XXXXIII odp. 1 lub 2] 

XXXXIV. Proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami: 

            [zadać jeżeli w pyt. V przynajmniej jedna odp. „tak”] 
1. Uprawnienie do wykonywania zawodu, które zdobyłem/am uczestnicząc w projekcie 

będzie miało wpływ na zmianę mojej sytuacji zawodowej 

a. Tak 

b. Nie 

[zadać jeżeli w pyt. VI odp. 1 lub 2] 
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2. Dyplom/certyfikat, które zdobyłem/am uczestnicząc w projekcie będzie miał wpływ na 

zmianę na zmianę mojej sytuacji zawodowej 

a. Tak 

b. Nie 

[zadać jeżeli w pyt. III odp. 1a] 
3. Wiedza wyniesiona ze szkoleń zawodowych, w których uczestniczyłem/am będzie miała 

wpływ na zmianę mojej sytuacji zawodowej 

a. Tak 

b. Nie 

[zadać jeżeli w pyt. III odp. 1b] 
4. Wiedza wyniesiona ze szkoleń innych niż szkolenia zawodowe będzie miała wpływ na 

zmianę mojej sytuacji zawodowej 

a. Tak 

b. Nie 

[zadać jeżeli w pyt. III odp. 2 lub 3] 
5. Wiedza uzyskana w trakcie doradztwa zawodowego będzie miała wpływ na zmianę 

mojej sytuacji zawodowej 

a. Tak 

b. Nie 

[zadać jeżeli w pyt. III odp. 4] 
6. Wiedza uzyskana w trakcie poradnictwa psychologicznego będzie miała wpływ na 

zmianę mojej sytuacji zawodowej 

a. Tak 

b. Nie 

 
XXXXV. Jaki wpływ uczestnictwo w projekcie miało Pana/i zdaniem na Pana/i sytuację 

finansową? 

1. Zdecydowanie pozytywny 
2. Raczej pozytywny 

3. Raczej negatywny 
4. Zdecydowanie negatywny 

5. Nie miało żadnego wpływu   

 
[zadać jeżeli w pyt II odp. 2a ] 

XXXXVI W jakiej branży działała firma, w której pracował/a Pan/i przed rozpoczęciem 
uczestnictwa w projekcie? [ankieter nie czyta kafeterii] 

1. Sekcja A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w tym uprawa roślin, hodowla 

zwierząt,  rybołówstwo) 

2. Sekcja B: Górnictwo i wydobywanie (w tym wydobywanie kamienia, piasku, gliny, ropy 

naftowej, gazu ziemnego) 

3. Sekcja C: Przetwórstwo przemysłowe (w szczególności działalność produkcyjna oraz 

poligrafia, cięcie i wykańczanie kamienia, odlewnictwo metali, naprawa i konserwacja 

maszyn i urządzeń, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia).  

4. Sekcja D: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

5. Sekcja E: Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją (w tym odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów, odzysk 

surowców) 
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6. Sekcja F. Budownictwo (w tym roboty budowlane wykończeniowe, wykonywanie instalacji 

elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i innych, roboty rozbiórkowe) 

7. Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny; (w tym sprzedaż na straganach i targowiskach) 

8. Sekcja G. Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

9. Sekcja H. Transport i gospodarka magazynowa (w tym magazynowanie i przechowywanie 

towarów, działalność usługowa związana z przeprowadzkami, działalność pocztowa 

i kurierska) 

10. Sekcja I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

11. Sekcja J Informacja i komunikacja (w tym: wydawanie książek, działalność związana 

z filmami, nagraniami video, nagraniami dźwiękowymi, przetwarzanie danych, zarządzanie 

stronami internetowymi, działalność związana z oprogramowaniem) 

12. Sekcja K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (w tym: pośrednictwo pieniężne 

13. Sekcja L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (w tym: kupno i sprzedaż 

nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami) 

14. Sekcja M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (w tym: działalność prawnicza, 

działalność rachunkowo-księgowa, działalność w zakresie architektury, badania i analizy 

techniczne, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, działalność fotograficzna, reklama, 

działalność związana z tłumaczeniami) 

15. Sekcja N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (w tym: 

wynajem i dzierżawa pojazdów, maszyn, innych dóbr materialnych, działalność agencji 

pracy tymczasowej, działalność pośredników turystycznych, działalność ochroniarska 

i detektywistyczna, sprzątanie obiektów, zagospodarowanie terenów zieleni, działalność 

związana z administracyjną obsługą biura, działalność call center, działalność komercyjna 

gdzie indziej nie klasyfikowana)  

16. Sekcja P. Edukacja (w tym: wychowanie przedszkolne, pozaszkolne formy edukacji) 

17. Sekcja Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (w tym pozostała pomoc w zakresie opieki 

zdrowotnej) 

18. Sekcja R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (w tym działalność związana 

ze sportem) 

19. Sekcja S. Pozostała działalność usługowa (w tym: działalność związków zawodowych, 

naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komputerowego, naprawa i konserwacja 

artykułów użytku osobistego i domowego, pozostała indywidualna działalność usługowa 

20. Nie wiem 

 

Pytania metryczkowe 
XXXXVII. Jaki jest Pani/a łączny staż pracy 

1. Poniżej roku 

2. Rok- 5 lat 

3. 6- 11 lat 

4. 12-20 lat 

5. > 20 lat 

[zadać jeżeli w pyt XXXXVII odp. 4 lub 5] 

XXXXVIII. Czy jest Pan/i w wieku przedemerytalnym? 

1. Tak 

2. Nie 

3. Nie wiem 

XXXXIX. Jaki jest Pani/a zawód wyuczony? [wg klasyfikacji MPiPS – wprowadza ankieter na 
podstawie odpowiedzi respondenta] 
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6.10. Kwestionariusz CAWI do badania kadry projektów 

 

1. Dlaczego zdecydowali się Państwo na przygotowanie projektu w ramach Poddziałania 
8.1.2 PO KL? 

a. Poszukiwaliśmy rozwiązania dla zidentyfikowanego wcześniej problemu  
b. Wiedzieliśmy, że istnieje możliwość sfinansowania projektu, a następnie szukaliśmy 

pomysłu na projekt  

c. Z innych powodów, jakich?  
 

2. Do kogo skierowany był projekt? (proszę zaznaczyć wszystkie możliwe odpowiedzi) 
a. Do pracowników konkretnego zakładu pracy 

b. Do pracowników konkretnych branż 

c. Do pracowników konkretnych grup zawodowych 
d. Do mieszkańców konkretnego powiatu lub powiatów, którzy utracili pracę w ciągu 

ostatnich 6 miesięcy 
e. inne, jakie? 

 
3. W jaki sposób określili Państwo grupy docelowe, do których skierowany był projekt? 

a. Przeprowadziliśmy badanie/diagnozę sytuacji na lokalnym rynku pracy 

b. Na podstawie własnych doświadczeń 
c. Inaczej, jak? 

 
4. W jaki sposób określili Państwo potrzeby grup docelowych/zakres działań realizowanych 

w ramach projektu? (proszę zaznaczyć wszystkie możliwe odpowiedzi) 

a. Konsultowaliśmy się z pracodawcami 
b. Konsultowaliśmy się z powiatowymi urzędami pracy 

c. Konsultowaliśmy się z potencjalnymi beneficjentami 
d. Na podstawie doświadczeń z poprzednich projektów 

e. W inny sposób, jaki? 
 

5. W jakiej formule realizowany był projekt [tytuł]? 

a. Otwarta – skierowany do ogólnie określonych grup odbiorców 
b. Zamknięta – skierowany firm/branż/ określonych grup osób 

 
5a. Dlaczego wybrali Państwo taką formułę realizacji projektu? 

 

6. Jak Państwo ogólnie oceniają tę formułę? 
a. Zdecydowanie dobrze  

b. Raczej dobrze 
c. Raczej źle  

d. Zdecydowanie źle 

e. Trudno powiedzieć 
 

7. Dlaczego tak Państwo oceniają tę formułę? (otwarte) 
 

8. Czy w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie do projektu [tytuł] zasady 
obowiązujące w PO KL (zapisy SzOP, zasady finansowania i kwalifikowalności, wymogi 

konkursu) stanowiły dla Państwa ograniczenie?  

a. Tak 
b. Nie  - przejdź do p. 12   

c. Nie wiem - przejdź do p. 12 
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9. Co stanowiło największe ograniczenie? (otwarte) 
 

10. Jakich zmian musieli Państwo dokonać? (otwarte) 
 

11. Czy Państwa zdaniem mogło mieć to wpływ na osiągnięte efekty projektu? Jeśli tak, to 

proszę je opisać. (otwarte) 
 

REALIZACJA PROJEKTU 
 

12. W jaki sposób przeprowadzili Państwo rekrutację uczestników do projektu? (proszę 
zaznaczyć wszystkie możliwe odpowiedzi) 

a. Przy współpracy pracodawców 

b. Przy współpracy powiatowych urzędów pracy 
c. Poprzez ogłoszenia i środki masowego przekazu 

d. Zatrudniliśmy rekrutera 
e. Inaczej, jak? 

 

13. Czy wystąpiły jakieś trudności w zrekrutowaniu uczestników do projektu? 
a. Tak 

b. Nie  - przejdź do p. 16 
c. Nie wiem - przejdź do p. 16 

 
14. Jakie to były trudności? (otwarte) 

 

15. Jak sobie Państwo z nimi poradzili? (otwarte) 
 

16. Jakie formy wsparcia oferowano w ramach projektu? (proszę zaznaczyć wszystkie 
prawidłowe odpowiedzi) 

a. Szkolenia zawodowe 

b. Szkolenia miękkie 
c. Poradnictwo zawodowe indywidualne 

d. Poradnictwo zawodowe grupowe 
e. Poradnictwo psychologiczne 

f. Pośrednictwo pracy 

g. Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie 
h. Subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy 

i. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą 
j. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu 

działalności przedsiębiorstwa 
k. inne, jakie? 

 

17. Proszę wskazać łączną liczbę godzin dla poszczególnych form wsparcia, liczbę osób 
korzystających z danej formy wsparcia oraz całkowity koszt wskazanej formy wsparcia  

(wyświetlone zostają formy wsparcia wskazane przez respondenta w pytaniu 16) 
 

Forma 

wsparcia 

Łączna liczba 

godzin 

Liczba osób 

korzystających 

Całkowity koszt w 

zł 

    

    

 

18. Które ze wskazanych form wsparcia cieszyły się największym zainteresowaniem wśród 
uczestników projektu? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi.  

(wyświetlone zostają formy wsparcia wskazane przez respondenta w pytaniu 16) 
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19. Jak Państwo sądzą, dlaczego akurat te formy wsparcia cieszyły się największym 
zainteresowaniem? (otwarte) 

 
20. A które formy wsparcia cieszyły się najmniejszym zainteresowaniem?  

(wyświetlone zostają formy wsparcia wskazane przez respondenta w pytaniu 16) 

 
21. Jakie są Państwa zdaniem przyczyny niskiego zainteresowania tymi formami wsparcia? 

(otwarte) 
 

22. Na jakie trudności natrafili Państwo w trakcie realizacji projektu pt. [tytuł]?  (proszę 
zaznaczyć wszystkie możliwe odpowiedzi) 

a. Problemy z realizacją projektu w partnerstwie  

b. Kłopoty w koordynacji działań  
c. Niewystarczające doświadczenie pracowników naszej instytucji w realizacji 

projektów  
d. Długi czas oczekiwania na płatność 

e. Problemy z rozliczeniem projektu 

f. Problemy z podwykonawcami 
g. Trudności z rekrutacją uczestników do projektu 

h. Mała motywacja uczestników do udziału w projekcie  
i. Duża liczba osób, które zrezygnowały w trakcie realizacji projektu 

j. Problemy we współpracy z Instytucją Pośredniczącą 
k. Inne, jakie? 

l. Na żadne  

m. Trudno powiedzieć   
 

23. Co mogłoby zapobiec kłopotom, które Państwo napotkali w trakcie realizacji? (otwarte) 
 

24. Jakie według Państwa czynniki sprzyjały realizacji projektu? (otwarte) 

 
25. Czy realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem?  

a. Tak 
b. Wystąpiły, niewielkie opóźnienia 

c. Wystąpiły znaczące opóźnienia 

 
26. Czy konieczne było dokonywanie merytorycznych zmian w projekcie?  

a. Tak  
b. Nie  - przejdź do p. 28 

c. Nie wiem - przejdź do p. 28 
 

27. Jakie zmiany wprowadzili Państwo do projektu? (otwarte) 

 
EFEKTY 

 
28. Jak Państwo sądzą, jakie były powody, dla których uczestnicy brali udział w projekcie? 

(proszę zaznaczyć 3 najważniejsze) 

a. Chcieli zdobyć nowy zawód 
b. Potrzebowali pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej przekwalifikowania 

c. Potrzebowali pomocy w poradzeniu sobie ze stresem po stracie pracy 
d. Chcieli założyć firmę i poszukiwali możliwości zdobycia dotacji na założenie 

działalności gospodarczej 
e. Chcieli założyć firmę i poszukiwali szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej  
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f. Zostali namówieni przez innych uczestników projektu (np. kolegów z pracy) 

g. Projekt został polecony przez pracodawcę 
h. Zostali namówieni przez rodzinę 

i. Zostali skierowani z PUP 
j. Mieli wolny czas i chcieli go jakoś zagospodarować 

k. Inne, jakie? 

 
29. Jak Państwo sądzą, jakie były oczekiwania uczestników dotyczące udziału w projekcie? 

(proszę zaznaczyć 3 najważniejsze) 
a. Nie mieli konkretnych oczekiwań 

b. Dzięki uczestnictwu w projekcie chcieli znaleźć zatrudnienie/zmienić miejsce pracy 
c. Dzięki uczestnictwu w projekcie chcieli założyć działalność gospodarczą 

d. Dzięki uczestnictwu w projekcie chcieli zdobyć uprawnienia do wykonywania 

określonego zawodu 
e. Dzięki uczestnictwu w projekcie chcieli zdobyć określoną wiedzę/kompetencje, 

niekoniecznie połączoną ze zdobyciem kwalifikacji uprawniających do wykonywania 
określonego zawodu 

f. Dzięki uczestnictwu w projekcie chcieli uzyskać pomoc w zakresie planowania 

kariery zawodowej 
g. Inne, jakie?  

 
30. Czy Państwa zdaniem projekt spełnił oczekiwania uczestników? 

1. Tak, wszystkie oczekiwania zostały spełnione 
2. Tak, większość oczekiwań została spełniona  

3. Nie, większość oczekiwań nie została spełniona  

4. Nie, żadne z moich oczekiwań nie zostało spełnione 
 

31. Czy Państwa zdaniem potrzeby osób/przedsiębiorstw, które uczestniczyły w projekcie 
[tytuł] zostały zaspokojone? 

a. Zdecydowanie tak  

b. Raczej tak  
c. Raczej nie 

d. Zdecydowanie nie 
e. Trudno powiedzieć  

 

32. Czy badali Państwo satysfakcję osób/instytucji, uczestniczących w projekcie  [tytuł]? 
a. Tak  

b. Nie  - przejdź do p. 34 
 

33. W jaki sposób? (otwarte) 
 

34. Jakie efekty przyniósł projekt w stosunku do tego, czego oczekiwali Państwo podpisując 

umowę o dofinansowanie? 
a. Projekt przyniósł wszystkie efekty jakich oczekiwaliśmy i tylko te- przejdź do p. 37 

b. Projekt nie przyniósł niektórych efektów, jakich oczekiwaliśmy   - przejdź do p. 35 
c. Projekt przyniósł dodatkowe pozytywne efekty, inne niż zaplanowane rezultaty – 

przejdź do p. 36 

d. Projekt przyniósł dodatkowe, nieoczekiwane efekty negatywne  - przejdź do p. 36 
 

35. Proszę opowiedzieć dlaczego projekt nie przyniósł efektów, jakich Państwo oczekiwali? 
(otwarte)            - przejdź do p 37 

 
36. Proszę opisać jakie to są efekty? (otwarte) 
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37. Czy monitorują Państwo losy uczestników projektu? 

a. Tak 
b. Nie  - przejdź do p. 39 

c. Nie wiem - przejdź do p. 39 
 

38. W jaki sposób? (otwarte) 

 
39. Jakie działania, realizowane w ramach projektu, można uznać za najbardziej skuteczne 

w kontekście celu jakim jest adaptacja uczestników na rynku pracy? (otwarte) 
 

40. Jak projekt wpłynął na sytuację firm, których pracownicy brali udział w projekcie? 
(otwarte) 

 

41. Jak Państwo oceniają, czy zakres wsparcia zaoferowany w projekcie był wystarczający 
dla osiągnięcia zaplanowanych rezultatów? 

a. Zdecydowanie tak  - przejdź do p. 43 
b. Raczej tak   - przejdź do p. 43 

c. Raczej nie 

d. Zdecydowanie nie 
e. Trudno powiedzieć  - przejdź do p. 43 

 
42. Co należałoby zmienić, aby osiągnąć zaplanowane rezultaty? (otwarte) 

 
43. Czy Państwa zdaniem programy typu outplacement realizowane w ramach Poddziałania 

8.1.2 PO KL pozwalają szybko reagować na sytuacje pojawiające się w zakładzie pracy? 

a. Zdecydowanie tak  - przejdź do p. 45 
b. Raczej tak   - przejdź do p. 45 

c. Raczej nie 
d. Zdecydowanie nie 

 

44. Dlaczego tak Państwo sądzą? (otwarte) 
 

WSPÓŁPRACA Z IP 
 

45. Jak ogólnie oceniają Państwo współpracę z Instytucją Pośredniczącą (Urząd 

Marszałkowski - Departament EFS)?  
a. Bardzo dobrze 

b. Dobrze 
c. Ani dobrze, ani źle 

d. Źle  
e. Bardzo źle 

 

46. Czy w trakcie współpracy z Instytucją Pośredniczącą pojawiały się jakieś problemy?  
a. Tak, często 

b. Tak, czasami 
c. Nie  - przejdź do 49 

 

47. Jakie to były problemy? (otwarte) 
 

48. Co w przyszłości mogłoby zapobiec pojawieniu się wymienionych problemów? (otwarte) 
 

49. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami: 
Proszę wskazać na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza zdecydowanie się zgadzam ze 

stwierdzeniem, a 5 zdecydowanie nie zgadzam się ze stwierdzeniem) 
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 1 2 3 4 5 

Uzyskiwane od pracowników IP informacje są aktualne      

Uzyskiwane od pracowników IP informacje są przydatne      

Uzyskiwane od pracowników IP informacje są konkretne i wyczerpujące      

Informacje przekazywane są zrozumiałym językiem      

Osoby udzielające informacji w IP są kompetentne      

Informacje przekazywane są w krótkim czasie       

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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7. Wykaz analizowanych źródeł danych 

 

Badanie dokumentów obejmowało: 

 dokumentację 12 zrealizowanych projektów z zakresu outplacementu w ramach 

Poddziałania 8.1.2 oraz 1 będącego w trakcie realizacji projektu własnego 

samorządu województwa pomorskiego (wnioski o dofinansowanie, wnioski 

o płatność), 

 dane Beneficjentów z Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu 

Społecznego), 

 dane z systemu monitorowania KSI 2007 – 2013, 

 dokumentacje konkursowe z zakresu Poddziałania 8.1.2 oraz Plany Działań 

zawierające uzasadnienia do kryteriów wyboru projektów; 

 dokumenty programowe, w tym: 

o Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, 

o Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 

2013, 

o System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, 

o Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, 

o Wytyczne w sprawie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy 

ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

o Wytyczne w zakresie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

o Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

o Podręcznik outplacementu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

o Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję 

Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

 strategiczne dokumenty regionalne: 

o Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, 

o Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 

2013; 

 Dane statystyczne oraz opracowania dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski i województwa pomorskiego: 

o Dane i publikacje GUS 
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o Raporty nt. sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 

dostępne w bazie projektów badawczych na stronie www.efs.gov.pl  

 dostępne statystyki, raporty i opracowania dotyczące outplacementu, a w tym: 

o Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) 

o Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Kapitał Ludzki jako narzędzie 

antykryzysowe – dokument dostępny na stronie: 

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Documents/POKL_jako_narzedzie_antykryzy

sowe_210509.pdf 

o Berg - Peer, J., Outplacement w praktyce, Kraków 2004, 

o Boni M., Żak-Rosiak E. (red.), Bezrobocie co robić? Poradnik outplacementu, 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Suwałki 2002, 

o DBM Polska – Wyniki badań rynku outplacement w Polsce, informacje dostępne 

na stronie http://www.scribd.com/doc/58283264/DBM-Polska-Wyniki-

bada%C5%84-rynku-outplacement-w-Polsce  

o Flis A., Mos M., Zacharzewski A.: Outplacement.  Program ułatwiania  zmiany 

pracy dla zwalnianych pracowników, Akade, Kraków, 2002, 

o Gosk I., Finansowanie outplacementu ze środków PO KL, Fundacja Inicjatyw 

Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Warszawa, luty2009, 

o Janik P., Outplacement jako narzędzie w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, 

s. 389 – 400, w Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 

w Tarnowie, nr 2(13)/2009, Tarnów 2009, 

o Kwiatkiewicz A., Hernik K., Outplacement – przewodnik dla pracodawców, 

Warszawa, FISE, 2010, 

o Ledwoń A., Outplacement - przewodnik dla organizacji pozarządowych, 

Warszawa, FISE, Warszawa 2010, 

o Małachowski W., Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, 

Warszawa, ORGMASZ, 2006, 

o Marciniak J., Optymalizacja zatrudnienia. Zwolnienia, outsourcing, 

outplacement, Kraków 2009, 

o Materiały powstałe w trakcie projektu „Praca w Polsce” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-

Ekonomicznych od lipca 2009 r. do czerwca 2010 r.,  

o Piotrowski B., Outplacement - Podstawowy Pakiet Informacji, FISE, Warszawa, 

2010, 

o Sasin M. (oprac.), Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy, 

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, 
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o Sidor - Rządkowska M., Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, 

Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 

Business, 2010, 

o Wolińska I. (współautor, red.): Modułowy program szkoleniowy dla kadr 

instytucji rynku pracy, w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności „Bezrobocie – co robić?”, 2006. 

oraz raporty ewaluacyjne dotyczące outplacementu w ramach PO KL: 

o Analiza restrukturyzacji i modernizacji branży kultury, rozrywki i rekreacji dla 

rynku pracy w Wielkopolsce, Instytut Zachodni w Poznaniu, Instytut Naukowo-

Badawczy im. Z. Wojciechowskiego, Poznań 2011; 

o Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako 

instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw 

w województwie kujawsko-pomorskim, Dyspersja, Warszawa 2009; 

o Jarosik B., Raport z badań dotyczących jakości usług outplacementu według 

uczestników projektu oraz znajomości tematyki outplacementu, Powiatowy 

Urząd Pracy, Malbork 2008; 

o Sasin M., Raport z badania nt. znajomości tematyki outplacementu wśród 

pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy, Malbork 2006. 

 


