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Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim synteza wyników badań zrealizowanych w 2016 roku,
dotyczących wsparcia realizowanego ze środków EFS w ramach PO WER i regionalnych programów
operacyjnych. W tym celu zastosowano technikę przeglądu systematycznego. Objęto nim kilkanaście raportów
ewaluacyjnych i, dodatkowo, wojewódzkie analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej w obszarach oddziaływania
EFS.
Ze względu na początkową fazę wdrażania tych interwencji, niedostępne były wyniki badań dotyczące efektów
interwencji. Wyjątkiem była tocząca się ewaluacja on-going I Osi Priorytetowej PO WER (tj. wsparcia osób
młodych na rynku pracy). Dostarczyła ona oszacowań wskaźników rezultatu, wskazujących na skuteczność i
efektywność interwencji, a także wysoki poziom satysfakcji uczestników. Jednocześnie jednak dostrzeżono
symptomy świadczące o znaczącej skali występowania efektu jałowej straty i zjawiska autoselekcji lub
creamingu. Mimo to można stwierdzić, że interwencja realizowana ze środków EFS przyczynia się do
osiągnięcia założonych w dokumentach programowych i strategicznych celów oraz odpowiada na
zdiagnozowane potrzeby społeczne. Przy czym rekomenduje się przeprowadzenie pogłębionej analizy
charakteryzującej osoby, które otrzymują III profil wsparcia w PUP, pod kątem pełniejszego objęcia ich
wsparciem w ramach interwencji finansowanej ze środków EFS. Ponadto zauważono, że instytucje rynku pracy
realizujące projekty (PUP, OHP) nie mają generalnie problemów z dotarciem do osób z gospodarstw domowych
oddalonych od rynku pracy, ale trudności pojawiają się w przypadku osób z niepełnosprawnościami bądź tych z
mniejszości etnicznych.
W pozostałych przypadkach wnioski dotyczące stopnia, w jakim interwencja okresu programowania 2014-2020
odpowiada na potrzeby społeczne, a także jej roli w realizacji celów strategicznych, muszą opierać się na
analizie zapisów dokumentów oraz wyników wcześniejszych badań. Patrząc z takiej perspektywy, można
ocenić, że wsparcie EFS jest ogólnie rzecz biorąc trafne i spójne z zapisami strategii przyjętych na poziomie
unijnym i krajowym. Z ostatecznymi wnioskami na ten temat wypada jednak zaczekać do pojawienia się
raportów ewaluacyjnych, zawierających dane o faktycznie zaobserwowanych efektach interwencji wdrażanej w
okresie programowania 2014-2020.
Analiza zapisów dokumentów programowych prowadzi ponadto do pozytywnych wniosków na temat
występowania komplementarności między centralnym a regionalnym poziomem wdrażania EFS. Trudno
natomiast dostrzec mechanizmy zapewniające w praktyce komplementarność między EFS a EFRR.
Większość badań ewaluacyjnych zrealizowanych w roku 2016 dotyczyła kryteriów wyboru projektów oraz
systemu zarządzania i wdrażania RPO. Kryteria wyboru oceniano zazwyczaj jako obiektywne, mierzalne i
rozłączne. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło ich jednoznaczności, a także, szerzej rzecz ujmując, przejrzystości
systemu oceny projektów dla wnioskodawców. Problemem wydaje się także zapewnienie odpowiedniej
jakości oceny wniosków przez ekspertów. Przy ocenie tej nie patrzono na projekty z dostatecznie szerokiej
perspektywy i w zbyt małym stopniu brano pod uwagę oczekiwane przyszłe oddziaływanie projektów.
Potrzebę usprawnienia komunikacji dostrzeżono nie tylko w sferze wyboru projektów, ale również w innych
dziedzinach interwencji, na przykład dotyczącej edukacji. W tej dziedzinie zidentyfikowano również specyficzną
potrzebę dostosowania interwencji EFS do planowanych krajowych reform oświaty i szkolnictwa wyższego.
Przeprowadzone badanie ewaluacyjne w dziedzinie tematycznej dobrego rządzenia dostarczyło szeregu
szczegółowych sugestii dotyczących wsparcia w ramach Działań 2.16, 2.17, 2.18 i 2.19 PO WER – jego
rozszerzenia, ograniczenia lub koncentracji na określonych problemach. Zostały one zreferowane w rozdziale
4.2.7. Pomijając te szczegółowe uwagi, zaplanowane interwencje w obszarze dobrego rządzenia oceniono jako
trafne. Zauważono jednak, że kluczowe działania pozwalające poprawić sytuację w takich sferach, jak czas
postępowań sądowych, partnerstwo publiczno-prywatne czy planowanie i gospodarowanie przestrzenne leżą
poza zasięgiem interwencji EFS, polegając np. na zmianach legislacyjnych.
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Analizowane wyniki zagranicznych badań ewaluacyjnych nie sugerują, by celowe były zmiany w aktualnej
organizacji realizacji interwencji EFS w Polsce. Dostarczają raczej uzasadnienia dla powierzenia znacznego
zakresu zadań województwom oraz dla towarzyszących temu działań mających na celu koordynację i
współpracę międzyregionalną, a także między szczeblem regionalnym i centralnym.
Poza raportami krajowymi i zagranicznymi, dotyczącymi EFS, w niniejszym raporcie poddano analizie również
kwestie funkcjonowania systemu ewaluacji, tym razem na przykładach zagranicznych. Nie prowadziło to do
sformułowania wniosków nieznanych dotąd w refleksji nad ewaluacją jako elementem zarządzania interwencją
publiczną, ale przypomniało i potwierdziło znaczenie takich aspektów, jak włączenie odbiorców wyników
ewaluacji w sam proces ewaluacji, upowszechnienie wyników ewaluacji, rozwój kultury ewaluacyjnej,
budowanie zrozumienia dla roli ewaluacji wśród interesariuszy, decydentów i społeczeństwa, odpowiedni
moment przeprowadzenia badań oraz miejsce jednostki ewaluacyjnej w strukturze organizacyjnej administracji
publicznej.
W raporcie niniejszym oraz jego załącznikach zawarto ponadto wyniki pomiaru wybranych wartości
wskaźników rezultatu długoterminowego dla okresu od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016, dokonanego przy
wykorzystaniu danych pozyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W porównaniu z poprzednią edycją
badania, która objęła początkową fazę wdrażania programów operacyjnych perspektywy finansowej 20142020, zwracają uwagę znaczne zmiany wartości niektórych wskaźników, związane z ogromnym wzrostem
populacji uczestników projektów. Przykładowo, liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujących,
łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu (wyłączając
YEI) wyniosła w aktualnym okresie sprawozdawczym 22 199, podczas gdy w poprzednim 1 215. Wartość
wskaźnika „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po
opuszczeniu programu”, wyrażona jako odsetek populacji odniesienia wzrosła w porównaniu z poprzednim
pomiarem z 42% do 61% (z wyłączeniem YEI). Analogiczny wskaźnik dla YEI natomiast odnotował spadek,
osiągając bardzo zbliżony poziom – z 73% do 62%. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że radykalnie
spadła wartość wskaźnika YEI „Liczba osób pracujących na własny rachunek 6 miesięcy po zakończeniu udziału
w programie” – z 46% do 15%, co należy wiązać z blisko trzykrotnym zmniejszeniem udziału uczestników
otrzymujących dotację na podjęcie działalności gospodarczej.
Wskaźnik Florence’a pokazuje, że wsparcie EFS nie koncentruje się na wybranych obszarach (województwach),
ale rozkłada się proporcjonalnie do występujących potrzeb (tj. liczby zarejestrowanych bezrobotnych). Zatem
większej skali potrzeb odpowiada większy strumień wsparcia, co jest pozytywną konstatacją z punktu widzenia
dążenia do spójności i konwergencji w rozwoju polskich regionów.
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Summary
The purpose of this study is primarily to synthesize the results of the research carried out in 2016 on ESF
support in Poland. For this purpose, the systematic review technique was used. It covered fifteen evaluation
reports and, in addition, regional studies of the socio-economic situation in the ESF impact areas.
Because of the initial phase of implementation of these interventions, there were no evaluation reports
presenting evidence on their outcomes. The exception was the on-going evaluation of Priority Axis 1 of the
Operational Programme Knowledge, Education, Development (i.e. support for young people in the labour
market). It provided estimates of outcome indicators indicating the effectiveness of the intervention as well as
high level of satisfaction of the participants. At the same time, however, symptoms indicating a significant
degree of deadweight and autoselection or creaming effects have been identified. Nevertheless, it can be said
that the ESF intervention contributes to the achievement of the programme goals and strategic objectives and
responds to the diagnosed social needs. It is recommended to undertake in-depth analysis characterizing the
persons who receive level III profile at Local Employment Agencies (PUP), with a view to supporting them more
fully in the framework of the intervention financed by the ESF. It was also observed, that the labour market
institutions that implemented support had usually no problems with reaching households distant from the
market, but they were less successful as far as the disabled and ethnic minorities are concerned.
In other cases, the conclusions on the extent to which the intervention of the programming period 2014-2020
responds to social needs and its role in achieving strategic objectives can only be based on a document analysis
and the results of previous studies. From this perspective, it can be estimated that ESF support is generally
sound and consistent with the EU and national policies. However, the final conclusions on this subject should
be postponed until the preparation of evaluation reports containing data on the actual observed effects of the
intervention implemented during the programming period 2014-2020.
The analysis of program document records also leads to positive conclusions about the complementarity
between central and regional levels of ESF implementation. In contrast, it is difficult to see the mechanisms
that ensure complementarity between the ESF and the ERDF in practice.
Most of the evaluation studies carried out in 2016 concerned criteria for the selection of projects, and the
management and implementation system of the ROPs. The selection criteria were usually assessed as
objective, measurable, and detachable. The highest number of reservations concerned their
unambiguousness and, more broadly, the transparency of the project evaluation system for applicants. The
problem also seems to be to ensure the quality of evaluation of applications by experts. The evaluation of
applications did not incorporate a sufficiently broad perspective and the future project impact was taken into
account to a too small degree.
The need to streamline communication has been identified not only in the sphere of project selection, but also
in other areas of intervention, such as education. In this field, the specific need to adapt ESF interventions to
the planned national reforms of the school and higher education systems has also been identified.
An evaluation study in the field of good governance provided a number of detailed suggestions for support
under Measures 2.16, 2.17, 2.18 and 2.19 of the Operational Program Knowledge, Education, Development −
its extension, limitation or concentration on specific problems. These are discussed in Section 4.2.7. Apart from
these detailed suggestions, the planned interventions in the field of good governance were accurate. It was
stated, however, that the key actions that could improve the situation in such areas as length of judicial
proceedings, public-private partnership or spatial planning and land use management lie beyond the scope of
ESF interventions, consisting, for instance, in legislative changes.
The analysed foreign evaluation reports did not lead to the conclusion that any changes in the current
organisation of ESF implementation in Poland should be made. They rather provided empirical support for
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delegating a wide range of tasks to regions and, at the same time, ensuring coordination and cooperation
among regions and between the regional and the central level bodies.
In addition to the national and foreign reports on the ESF, this report also examined the functioning of the
evaluation system, this time on foreign examples. This has not resulted in the formulation of conclusions not
yet identified in the reflection on evaluation as part of public intervention management, but recalled and
reaffirmed the importance of aspects such as involving participants in the evaluation process, dissemination of
the results of the evaluation, development of the evaluation culture, development of the understanding of the
role of evaluation among stakeholders, policy makers and the public opinion, the timing of the evaluation and
the place of the evaluation unit in the organizational structure of public administration.
This report and its annexes also contain the results of measurement of selected values of long-term result
st
th
indicators for the period between 1 July 2015 and 30 June 2016, made using the data obtained from the
Social Insurance Institution. Compared to the previous edition of the study, which covered the initial phase of
implementation of the operational programs for the financial perspective 2014-2020, significant changes in the
value of some indicators related to the enormous increase in the population of project participants are evident.
For instance, the number of disadvantages participants in employment, including self-employment, six months
after leaving (excluding YEI participants, was 22 199 in the current reporting period and only 1 215 in the
previous period. The value of the “Participants in employment, including self-employment, six months after
leaving” indicator, expressed as % of the reference population, have risen from 42% to 61% (excluding YEI
participants), in comparison with the previous reporting period. The analogous YEI indicator value has dropped
from 73%, reaching a similar level of 62%. This negative tendency is not surprising, given that the value of the
YEI indicator “Participants in self-employment six months after leaving” has plummeted from 46% to 15%, an
observation which can be explained by the fact that the proportion of participants that received financial
support for start-ups was three times smaller in the current reporting period.
The value of the Florence statistic shows, that the ESF support was not concentrated in some regions, but was
distributed proportionately to the existing needs (i.e., the number of unemployed). Hence, larger support
flow corresponded to bigger number of those in need. This is a positive finding from the point of view of the
cohesion and convergence principles.
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Wykaz skrótów
ADR

Alternative Dispute Resolution, alternatywne metody rozwiązywania sporów

AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

BAEL

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

BUR

Baza Usług Rozwojowych

CAWI

Computer Assisted Web Interviewing

CBOS

Centrum Badania Opinii Społecznej

CIS

Centrum Integracji Społecznej

CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna

CMiA

Centrum Mediacji i Arbitrażu

CSR

Country-specific Recommendations, zalecenia dla poszczególnych krajów

CT

cel tematyczny

D.A.R.E.

Drug Abuse Resistance Education

DEGURBA

degree of urbanisation, stopień urbanizacji

dot.

dotyczące

DSRK

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

EFSI

Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

ES

ekonomia społeczna

FAQ

Frequently Asked Questions, często zadawane pytania

FGI

Focus Group Interview, zogniskowany wywiad grupowy

FS

Fundusz Spójności

GdM

Gwarancja dla młodzieży

GUS

Główny Urząd Statystyczny

GUS BDL

Bank Danych Lokalnych udostępniany przez Główny Urząd Statystyczny

IBnGR

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

IF

instrumenty finansowe

IOK

Instytucja Organizująca Konkursy

IP

Instytucja Pośrednicząca

IPiIS

instytucje pomocy i integracji społecznej

IRP

instytucje rynku pracy

IZ

Instytucja Zarządzająca

IZ RPO

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

JST

jednostka samorządu terytorialnego
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KE

Komisja Europejska

KIS

Klub Integracji Społecznej

KPPUiWS

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

KPRES

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

KS

Komitet Sterujący

KSRR

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

LLL

lifelong learning, uczenie się przez całe życie

LSI

Lokalny System Informatyczny

LSR

Lokalna Strategia Rozwoju

MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej

m.in.

między innymi

mln

milion

MMŚP

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MR

Ministerstwo Rozwoju

MRPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MZ

Ministerstwo Zdrowia

NBP

Narodowy Bank Polski

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

NGO

non-governmental organization¸ organizacja pozarządowa

NEET

not in employment, education or training, osoby, które ani nie pracują, ani nie
uczestniczą w żadnej formie edukacji i kształcenia

NIK

Najwyższa Izba Kontroli

NPZ

Narodowy Program Zdrowia

NSRO

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju

OHP

Ochotnicze Hufce Pracy

OKE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

ON

osoby z niepełnosprawnościami

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych

OP

oś priorytetowa

OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej
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OSR

ocena skutków regulacji

OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

p.p.

punkt procentowy

PAI

Program Aktywizacja i Integracja

PES

podmiot ekonomii społecznej

PI

Priorytet inwestycyjny

PIFE

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

PISA

Programme for International Student Assessment

PKB

produkt krajowy brutto

PO

program operacyjny

POAT

Programul Operațional Asistență Tehnică, Program Operacyjny Pomoc Techniczna

PO DCA

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Program Operacyjny Rozwój
Zdolności Administracyjnych

PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POR

Programul Operațional Regional, Regionalny Program Operacyjny

POS CCE

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Sektorowy Program
Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarczej

POS DRU

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich

POS Mediu

Programul Operațional Sectorial Mediu, Sektorowy Program Operacyjny Środowisko

POS Transport Programul Operațional Sectorial Transport, Sektorowy Program Operacyjny Transport
PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

POZ

podstawowa opieka zdrowotna

PPP

partnerstwo publiczno-prywatne

PSZ

Publiczne Służby Zatrudnienia

PUP

Powiatowy Urząd Pracy

PZP

Prawo Zamówień Publicznych

RCL

Rządowe Centrum Legislacji

ROT

Regionalne Obserwatorium Terytorialne

REGON

Rejestr Gospodarki Narodowej

ROPS

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

RP

Rzeczpospolita Polska

RPO

Regionalny Program Operacyjny / regionalne programy operacyjne

RPO WK-P

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

RPO WP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego / Podlaskiego / Pomorskiego

RPO WSL

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
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RPZ

Regionalny Program Zdrowotny

r.ż.

rok życia

SIO

System Informacji Oświatowej

SRK

Strategia Rozwoju Kraju

SRKL

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

SOR

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

SOWA

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych

ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy

TBE

Theory-Based Evaluation, ewaluacja oparta na teorii

TIK

technologie informacyjno-komunikacyjne

tys.

tysiąc

UCE

Unitatea Centrală de Evaluare, Centralna Jednostka Ewaluacyjna

UE

Unia Europejska

UE-28

(wszystkie) 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej

wg

według

WLWK

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych

WoD

wniosek o dofinansowanie

WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej

WUP

Wojewódzki Urząd Pracy

YEI

Youth Employment Initiative, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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1

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie stanowi drugi raport cząstkowy w ramach projektu „Metaanaliza wyników badań
ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS”, którego celem jest synteza wiedzy i zaleceń zawartych w
wynikach przeprowadzonych badań. W przeciwieństwie do poprzedniego raportu, który powstał w oparciu o
ponad tysiąc opracowań źródłowych, w aktualnym baza źródłowa była bardzo wąska. Z założenia obejmowała
ona wszystkie badania ewaluacyjne PO WER oraz RPO 2014-2020 (w zakresie interwencji Europejskiego
Funduszu Społecznego) zrealizowane w 2016 r. Badań takich było stosunkowo niewiele, bo dziewiętnaście. W
związku z tym w szerokim zakresie sięgnięto po inne opracowania źródłowe, w tym po opracowane przez
poszczególne województwa analizy sytuacji-ekonomicznej w obszarach oddziaływania EFS, również je
poddając przeglądowi systematycznemu oraz ocenie metodycznej.
Uwzględniono również raporty zagraniczne, tym razem poszukując w nich wyników badań dotyczących
kryteriów wyboru projektów oraz regionalnego wymiaru wdrażania EFS. Opracowano również studia
przypadków dotyczące funkcjonowania systemów ewaluacji w innych krajach.
Osobnym modułem badania było obliczenie wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego.
Wykorzystano w tym celu dane pozyskane z systemów informatycznych ZUS, aby ustalić sytuację zawodową
uczestników pół roku po zakończeniu udziału we wsparciu, co pozwoliło uniknąć ryzyka błędu oszacowania
charakterystycznego dla badań kwestionariuszowych na próbach uczestników.
W kolejnych rozdziałach przedstawiamy zakres i metodykę badania, charakteryzujemy stan wdrażania
interwencji EFS perspektywy 2014-2020 za pomocą zestawień statystycznych, podsumowujemy wyniki badań
źródłowych w podziale na wyróżnione dziedziny tematyczne, dokonujemy oceny opracowanych diagnoz
regionalnych, opisujemy zagraniczne przykłady funkcjonowania ewaluacji, wyciągamy kilka wniosków
dotyczących regionalnego wymiaru wdrażania EFS, przedstawiamy osiągnięte wartości wskaźników rezultatu na
tle danych statystycznych dotyczących ogółu uczestników projektów w badanym okresie, wreszcie formułujemy
rekomendacje wypływające z syntezy wyników badań. Zapraszamy do lektury raportu.
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2

Zakres i metodyka badania

Celami prowadzonego badania pn. „Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z
EFS” jest:
•

zapewnienie informacji niezbędnych (w postaci wkładów) do rocznych sprawozdań z wdrażania PO
WER, składanych do KE w 2017 i 2019 roku oraz do sprawozdania końcowego i do ewaluacji ex post,

•

zapewnienie niezbędnych informacji do przygotowania corocznych syntez wyników wszystkich
ewaluacji, które zostały zrealizowane w danym roku kalendarzowym – zapewnienie systematycznego
podsumowywania wyników ewaluacji zrealizowanych w ramach PO KL, PO WER i RPO, ich analizy
jakościowej i ilościowej oraz wyciągania spójnych wniosków i formułowania rekomendacji dla
wdrażania EFS,

•

opracowanie corocznej informacji na temat wartości wspólnych wskaźników rezultatu
długoterminowego z listy WLWK (na podstawie danych ze zbiorów administrowanych przez
zamawiającego oraz danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Cele badania oraz pytania ewaluacyjne wyznaczyły 3 główne nurty badania:
•

Obliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego;

•

Podsumowanie wiedzy o wsparciu w obszarach, których dotyczy EFS – w tym wyciągnięcie wniosków i
rekomendacji dotyczących wdrażania EFS;

•

Charakterystyka ewaluacji EFS i wykorzystywania jej wyników.

W badaniu wykorzystano wskazane poniżej (Tabela 1Tabela 1.) kryteria ewaluacyjne – wyznaczały one
perspektywę, z której prowadzono analizy w ramach poszczególnych dziedzin tematycznych.
Tabela 1. Zastosowane kryteria ewaluacyjne
Kryterium

Opis kryterium

Trafność

rozumiana jako ocena stopnia, w jakim działania (oraz ich skala i charakter) wsparcia ze
środków EFS były dopasowane do celów interwencji i istniejących potrzeb;

Skuteczność

rozumiana jako ocena stopnia tego, na ile interwencja EFS przyczyniła się do poprawy
sytuacji uczestników projektów (indywidualnych i instytucjonalnych);

Efektywność

rozumiana jako efektywność kosztowa (wydajność), a więc ocena wielkości nakładów
finansowych poniesionych w stosunku do osiągniętych efektów (produktów i rezultatów)
oraz efektywność zatrudnieniowa i społeczno-zatrudnieniowa, a więc osiągnięcie
założonych celów z zakresie wzrostu zatrudnienia oraz poprawy sytuacji
społecznozawodowej uczestników projektów;

Użyteczność

rozumiana jako ocena tego, na ile wsparcie dostarczone w ramach projektów
realizowanych w obszarze EFS okazało się przydatne i jest wykorzystywane przez jego
odbiorców;

Trwałość

rozumiana jako ocena stopnia, w jakim osiągnięte rezultaty projektów,
współfinansowanych ze środków z EFS, są widoczne w perspektywie długoterminowej;

Spójność

rozumiana jako ocena wzajemnego oddziaływania wsparcia udzielanego z EFS na poziomie
krajowym i regionalnym.
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Tabela 2. Opis wykorzystanych metod
Moduł badawczy
Metaanaliza wyników badań
krajowych

Sposób realizacji
Metaanaliza wyników badań krajowych była środkiem do weryfikacji teorii zmiany w
zakresie wyróżnionych dziedzin tematycznych. Przeprowadzono ją przy zastosowaniu
metody przeglądu systematycznego.
Metaanaliza zgodnie z założeniami objęła wszystkie badania ewaluacyjne PO WER
oraz RPO 2014-2020 (w zakresie interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego)
zrealizowane w 2016 r. Dodatkowo przeglądem systematycznym objęto
wojewódzkie analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej w obszarach oddziaływania
EFS.
Raporty ewaluacyjne zostały poddane ocenie pod względem jakości oraz ekstrakcji
danych do specjalnie przygotowanej matrycy. Ostatnim etapem metaanalizy była
synteza wyników ewaluacji i projektów badawczych.
Lista raportów poddanych analizie stanowi załącznik nr 1 do raportu.

Metaanaliza wyników
zagranicznych badań
ewaluacyjnych

Metaanaliza wyników badań zagranicznych nie miała charakteru przeglądu
systematycznego, ponieważ analizie podlegały nie wszystkie, lecz tylko wybrane
raporty ewaluacyjne. W ramach niniejszego etapu badania analizie poddano raporty
dotyczące kryteriów wyboru projektów oraz regionalnego wymiaru wdrażania EFS.
Podobnie jak w przypadku badań krajowych przeprowadzono ocenę jakości
opracowań oraz ekstrakcję danych.
Listę raportów poddanych analizie zawiera załącznik nr 1 do raportu.

Analiza danych z baz danych

Na podstawie połączonego zbioru danych z systemu SL2014 (jedynie z formularzy o
statusie „zatwierdzony”) oraz z baz danych ZUS obliczona została wartość
wskaźników rezultatu długoterminowego.
Danych z systemu SL2014 użyto również do charakterystyki udzielonego wsparcia.
Ponadto wykorzystano dane GUS (Bank Danych Lokalnych) oraz zawarte na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia (http://psz.praca.gov.pl/) prowadzonym przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wywiady grupowe (FGI)
z elementami technik
warsztatowych

W ramach aktualnego etapu badania przeprowadzono 2 FGI. Dotyczyły one:

Indywidualne wywiady
pogłębione (IDI) z osobami
kluczowymi związanymi
z prowadzeniem polityki
ewaluacyjnej, połączone
w ramach studium przypadku z
analizą danych zastanych

W 2016 roku studiami przypadku objęto dwa zagraniczne przykłady funkcjonowania
ewaluacji: ewaluację programu DARE (Stany Zjednoczone) oraz system ewaluacji
funduszy strukturalnych w Rumunii.

•

podejścia metodycznego przy realizacji analiz regionalnych,

•

lessons learned (wnioskom i spostrzeżeniom) związanym z realizacją PO KL.

W badaniu zastosowano podejście znane jako ewaluacja oparta na teorii (TBE). W jego ramach odtworzono
teorie zmiany interwencji finansowanych ze środków EFS (zawiera je załącznik nr 3 do niniejszego raportu), a
następnie podjęto próbę weryfikacji tych teorii zmiany w oparciu o wyniki badań źródłowych objętych
metaewaluacją.
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Tabela 2Tabela 2 przedstawia metody badawczo-analityczne wykorzystane w trakcie realizacji aktualnego
etapu badania. Szczegółowy opis kroków badawczych w ramach każdej z metod przedstawiono w Raporcie
metodologicznym. Poza metodami wymienionymi w tabeli sięgano w razie potrzeby po odpowiednie dane
zastane i publikacje. Narzędzie badawcze zawiera załącznik nr 4 do raportu.
W toku badania raporty z ewaluacji, a także każdy z analizowanych fragmentów raportu został
przyporządkowany do jednej lub kilku z przedstawionych dziedzin tematycznych. Do poszczególnych dziedzin
tematycznych przyporządkowano orientacyjnie poszczególne Priorytety Inwestycyjne, a także Osie
priorytetowe i Działania PO WER i RPO. Prezentuje to Tabela 3Tabela 3.
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Tabela 3. Dziedziny tematyczne wsparcia oferowanego w ramach EFS

LP.

1

2

3

Nazwa
dziedziny

PO WER

dolnoślą
skie

kujawsk
opomorsk
ie

lubelski
e

lubuskie

PI 8 v

2.2, 2.3

OP_8:
D_8.5,
8.6

OP_8:
D_8.5

OP_10:
D_10.1,
10.2,
10.4

OP_6:
D_6.5,
6.6

PI 11 i

2.16,
2.17,
2.18,
2.19

brak

brak

brak

OP_10:
PD_10.1.
1, 10.1.2;
PD_10.2.
1, 10.2.2;
PD_10.3.
1

PI

Adaptacyjność
przedsiębiorstw

Dobre
rządzenie

warmińs
komazursk
ie

wielkop
olskie

zachodn
iopomor
skie

OP_7:
D_7.4;
OP_8:
D_8.2

OP_10:
D_10.5

OP_10:
D_10.5,
10.6

OP_6:
D_6.5

OP_6:
D_6.1,
6.2, 6.3

brak

brak

brak

brak

brak

brak

OP_3:
D_3.1

OP_3:
D_3.1,
3.2

OP_11:
D_11.1

OP_8:
D_8.3

OP_2:
D_2.1,
2.2

OP_8:
D_8.1

OP_8:
D_8.1,
8.2, 8.3,
8.4, 8.5

mazowie
ckie

opolskie

podkarp
ackie

podlaski
e

pomorsk
ie

OP_10:
D_10.2

OP_8:
D_8.4

brak

OP_7:
D_7.5

OP_7:
D_7.5

OP_2:
D_2.4

OP_5:
D_5.6

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

OP_12:
D_12.1,
12.2,
12.5,
12.6

OP_8:
D_8.1,
8.2

OP_11:
D_11.1

OP_10:
D_10.1

OP_10:
D_10.1

OP_9:
D_9.1

OP_9:
D_9.1,
9.2,
PD_9.6.1

śląskie

PI 10 i

2.10

OP_10:
D_10.1,
10.2

PI 10 iii

2.11,
2.12,
2.13
2.14,

OP_10:
D_10.3

OP_10:
PD_10.4.
1

OP_12:
D_12.3,
12.7

OP_8:
D_8.3

OP_11:
D_11.2

OP_10:
D_10.3

OP_10:
D_10.2

OP_9:
D_9.3

OP_9:
D_9.3

OP_3:
PD_3.2.1

OP_5:
D_5.5

OP_11:
D_11.4

OP_8:
D_8.4

OP_2:
PD_2.3.1

OP_8:
D_8.2

OP_8:
D_8.10

D_10.4

OP_10:
PD_10.1.
3;
PD_10.2.
3;
PD_10.3.
2;
PD_10.4.
2

OP_12:
D_12.4

OP_8:
D_8.4,
8.5

OP_11:
D_11.3

OP_10:
D_10.2

OP_10:
D_10.3

brak

OP_9:
D_9.4,
9.5,
PD_9.6.2

OP_3:
PD_3.2.2
, D_3.3

OP_3:
D_3.3

OP_11:
D_11.2

OP_8:
D_8.5

OP_2:
PD_2.3.2
. D_2.4

OP_8:
D_8.3

OP_8:
D_8.6,
8.7, 8.8,
8.9

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

Edukacja
i kształcenie

PI 10 iv
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LP.

Nazwa
dziedziny

4

Szkolnictwo
wyższe i nauka

5

PO WER

dolnoślą
skie

kujawsk
opomorsk
ie

lubelski
e

lubuskie

PI 10ii

Oś 3

brak

brak

brak

brak

PI 9 i

2.5, 2.6,
2.7

OP_9:
D_9.1

OP_9:
PD_9.1.1
,
PD_9.2.1
, 9.2.2

OP_11:
D_11.1,
11.4

PI 9 iv

2.8,

OP_9:
D_9.2,1

OP_9:
D_9.2,
9.3

PI 9 v

2.9

OP_9:
D_9.4

OP_9:
D_9.4

brak

OP_11:
D_11.1

OP_8:
D_8.7

OP_8:
D_8.1,
8.2

PI

Integracja
społeczna

PI 9 vi

świętokr
zyskie

warmińs
komazursk
ie

wielkop
olskie

zachodn
iopomor
skie

brak

brak

brak

brak

brak

OP_6:
D_6.1

OP_9:
D_9.1

OP_9:
D_9.1

OP_11:
D_11.1

OP_7:
D_7.1

OP_7:
D_7.1,
7.2

OP_8:
D_8.3,
8.4, 8.8,
8.9,

OP_7:
D_7.2

OP_6:
D_6.2

OP_9:
D_9.2

OP_9:
D_9.2

OP_7:
D_7.2

OP_7:
D_7.2

OP_8:
D_8.5,
8.6

OP_7:
D_7.3

OP_6:
D_6.3

OP_9:
D_9.3

OP_9:
D_9.3

OP_11:
D_11.3

OP_7:
D_7.3

OP_7:
D_7.3,
7.4, 7.5

brak

brak

OP_9:
D_9.1

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

OP_7:
D_7.4

OP_7:
D_7.6

OP_2:
D_2.5

OP_5:
D_5.4

OP_8:
D_8.3

OP_8:
D_8.2

OP_10:
D_10.7

OP_6:
D_6.6

OP_6:
D_6.8

OP_8:
D_8.1,
8.2

OP_7:
D_7.1,
7.2

OP_7:
D_7.1,
7.2

OP_2:
D_2.1

OP_5:
D_5.1,
5.2

OP_7:
D_7.1,
7.2

OP_10:
D_10.1,
10.2,
10.3

OP_10:
D_10.1,
10.2

OP_6:
D_6.1 i
D6_2

OP_6:
D_6.5

małopol
skie

mazowie
ckie

opolskie

podkarp
ackie

podlaski
e

pomorsk
ie

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

OP_7:
D_7.1,
7.2, 7.3,
7.4

OP_9:
D_9.1

OP_9:
D_9.1

OP_9:
D_9.1

OP_8:
D_8.2

OP_8:
D_8.1,
8.2, 8.7

OP_7:
D_7.1

OP_11:
D_11.2,
11.5

OP_7:
D_7.5

OP_9:
D_9.2

OP_9:
D_9.2

OP_9:
D_9.2

OP_8:
D_8.1

OP_7:
D_7.6

OP_9:
D_9.3

OP_9:
D_9.3

OP_9:
D_9.3

OP_8:
D_8.3

brak

brak

brak

brak

brak

OP_8:
D_8.6

OP_10:
D_10.3

OP_6:
D_6.7

OP_10:
D_10.3

OP_8:
D_8.6

OP_8:
D_8.1,
8.2

OP_9:
D_9.1,
9.2, 9.5

OP_6:
D_6.1,
6.2

OP_8:
D_8.1,
8.2

OP_8:
D_8.1,
8.2

OP_9:
PD_9.1.2
,
PD_9.3.1
, 9.3.2
OP_11:
D_11.3,
11.6

łódzkie

śląskie

PI 8 vi

6

Ochrona
zdrowia

PI 9 iv
PI 10ii

Oś 5

PI 10 iii

7

Rynek pracy
i zatrudnienie

PI 8 i
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LP.

Nazwa
dziedziny

PI
PI 8 ii
PI 8 iv

PO WER

dolnoślą
skie

kujawsk
opomorsk
ie

lubelski
e

lubuskie

Oś 1

brak

brak

brak

brak

2.1

PI 8 iii
PI 8 vii

8

Wdrażanie
i zarządzanie
PO

Działanie możliwe do przypisanie
do wieli dziedzin tematycznych
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2.4
Oś 6
(pomoc
techniczn
a)
4.1
4.2,
4.3

OP_8:
D_8.4

OP_8:
D_8.4

OP_8:
D_8.3

OP_8:
D_8.3

brak

brak

OP_9:
D_9.4,
9.7
OP_9:
D_9.3,
9.6
brak

świętokr
zyskie

warmińs
komazursk
ie

wielkop
olskie

zachodn
iopomor
skie

brak

brak

brak

brak

brak

OP_5:
D_5.3

OP_8:
D_8.1

OP_8:
D_8.1

OP_10:
D_10.4

OP_6:
D_6.4

OP_6:
D_6.6,
6.7

OP_2:
D_2.3

OP_5:
D_5.7

OP_7:
D_7.3,
7.5

OP_10:
D_10.4

OP_10:
D_10.3

OP_6:
D_6.3

OP_6:
D_6.4

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

małopol
skie

mazowie
ckie

opolskie

podkarp
ackie

podlaski
e

pomorsk
ie

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

OP_6:
D_6.4

D_10.1

OP_8:
D_8.5

OP_8:
D_8.3

OP_7:
D_7.6

OP_&:
D_7.4

OP_2:
D_2.2

OP_6:
D_6.3

OP_8:
D_8.3

OP_8:
D_8.3

brak

OP_7:
D_7.3

OP_7:
D_7.7;
D_7.3

brak

brak

brak

brak

brak

brak

łódzkie

śląskie

Ze względu na to, że dziedziny tematyczne, do których przynależą wskazane działania będzie można określić na podstawie przeprowadzonych konkursów, będą one
przyporządkowywane każdorazowa po ogłoszeniu naborów.
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Stan wdrażania interwencji EFS okresu programowania 2014-2020

Działania finansowane w ramach EFS (PO WER i RPO) wdrażane są w Polsce na szeroką skalę – według danych z
systemu SL2014 (zgodnie ze stanem na 02.04.2017r.) na podstawie podpisanych umów dotychczas
zrealizowano lub rozpoczęto realizację 7 603 projektów o łącznej wartości 17 008 033 431,42 zł. Najwięcej
projektów zrealizowano w ramach PI 8ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych,
którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ludzi
młodych ze środowisk marginalizowanych, w tym poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży” (1355
projektów), PI 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym
długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i
wspieranie mobilności pracowników” (1254 projektów) oraz PI 10i „Ograniczanie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia
i szkolenia” (1100 projektów). Łącznie w ramach 3 wymienionych PI zrealizowano dotychczas ok. 49%
wszystkich projektów. Łączna wartość wszystkich projektów, dla których zawarto umowy o dofinansowanie
przed 2 kwietnia 2017 r., wyniosła ponad 17 mld zł. Średnia wartość pojedynczego zakontraktowanego projektu
wg danych na 02.04.2016 r. wynosi 2 210 845,37 zł. Przy tym zdecydowanie najdroższe (najwyższa wartość w
przeliczeniu na 1 projekt) jak dotąd są projekty realizowane w ramach PI 9v „Pojmowanie przedsiębiorczości
społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki
solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia”, natomiast najtańsze (najniższa wartość jednostkowa)
projekty wspierane w ramach PI 9 vi „Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, co
przedstawia Tabela nr 4.
Najliczniej reprezentowanym programem w ramach zrealizowanych projektów jest jak dotąd PO WER –
zawarto 2 359 umów, co stanowi ponad 31% wszystkich zakontraktowanych projektów. Najwięcej umów
zostało zawartych w ramach Priorytetu I, który adresowany jest do osób młodych na rynku pracy – ok. 56%
zawartych w ramach PO WER umów. Analizując programy wdrażane w regionach, należy zauważyć, że na tle
wszystkich województw zdecydowanie wyróżniają się trzy, które już teraz przekroczyły liczbę 500
realizowanych projektów. Są to województwa: śląskie (576 projektów – 7,58% wszystkich projektów
współfinansowanych z EFS), łódzkie (534 projekty, 7,02 wszystkich) oraz wielkopolskie (502 projekty; 6,60%
wszystkich). Wyraźnie najmniej umów zawarto w województwie kujawsko-pomorskim – 138, lubuskim – 142
przedsięwzięcia oraz opolskim – 156 projektów. Wsparcie w ramach zawartych umów dominowało w dwóch
obszarach, najczęściej dotyczyło aktywności na rynku pracy (w 8 województwach oraz na poziomie krajowym,
gdzie dominującą osią priorytetową był priorytet bezpośrednio związany z obszarem zatrudnienia) oraz
edukacji (dominujący obszar w 8 pozostałych województwach). Z kolei do najrzadziej wybieranych w niemal
wszystkich regionach należały (poza pomocą techniczną) przedsięwzięcia z obszaru integracji społecznej oraz
rozwoju lokalnego (o ile były przewidziane tego typu interwencje). Wyjątek stanowi województwo małopolskie,
pomorskie oraz śląskie, w których najniższa liczba podpisanych umów dotyczy odpowiednio priorytetów
poświęconych: wiedzy i kompetencjom (18 projektów), zatrudnienia (choć jest to aż 95 umów) oraz
regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy (58 projektów).
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Tabela 4. Liczba i wartość projektów współfinansowanych z EFS wg priorytetów inwestycyjnych wg stanu na dzień
02.04.2017 r.
Priorytety
Inwestycyjne

Liczba
projektów

Wartość projektów –
suma (w zł)

Wartość dofinansowania
z UE (zł)

Średnia wartość 1
projektu w ramach PI
(w zł)

PI 8 i

1254

2 098 536 367,03

1 774 656 203,80

1 673 473,98

PI 8 ii

1355

1

3 333 403 994,44

2 960 803 878,03

2 460 076,75

PI 8 iii

355

1 324 013 409,66

1 124 526 377,62

3 729 615,24

PI 8 iv

248

262 258 795,80

222 813 853,55

1 057 495,14

PI 8 v

167

491 212 594,44

415 963 072,15

2 941 392,78

PI 8 vi

32

60 344 822,00

50 476 034,77

1 885 775,69

PI 8 vii

12

21 783 705,49

18 359 306,95

1 815 308,79

PI 9 i

672

1 084 202 473,54

915 952 874,42

1 613 396,54

PI 9 iv

349

535 685 375,15

458 132 417,66

1 534 915,12

PI 9 v

86

729 949 790,55

618 228 250,10

8 487 788,26

PI 9 vi

30

17 599 506,27

16 651 175,09

586 650,21

PI 10 i

1100

1 167 630 155,00

988 386 992,98

1 061 481,96

PI 10 ii

502

1 019 966 658,85

859 627 899,30

2 031 806,09

PI 10 iii

388

675 591 129,18

575 653 824,84

1 741 214,25

PI 10 iv

604

1 807 150 555,39

1 601 435 275,42

2 991 971,12

PI 11 i

89

180 750 064,50

154 533 825,00

2 030 899,60

Pomoc Techniczna

360

2 197 954 034,13

1 858 023 534,27

6 105 427,87

Łącznie

7603

17 008 033 431,42

14 614 224 795,95

2 210 845,37

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-20142020/.

Wg danych na 2 kwietnia 2017 r. najwięcej środków przeznaczono na przedsięwzięcia realizowane w ramach
PO WER – ponad 6,6 mld zł, co stanowi 39,26% wszystkich środków. Jeżeli chodzi o programy realizowane w
regionach, to wyraźnie wyższy udział w ogólnej puli środków, przekraczający 1 mld zł, miały RPO wdrażane
w województwie wielkopolskim (7,04% sumy środków), śląskim (6,09%) oraz pomorskim (5,99%).
Równocześnie najwyższe koszty średnie realizacji 1 projektu charakteryzują województwo małopolskie (ponad
3,2 mln zł) oraz lubuskie (ponad 3,1 mln zł). Najniższe zaś dotyczą województwa świętokrzyskiego (średnio
nieco ponad 1,2 mln zł) oraz łódzkiego (ponad 1,3 mln zł). Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli.

1

W ramach tej liczby zostały wliczone również projekty dot. osób młodych z Osi IV.
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Tabela 5. Liczba projektów współfinansowanych z EFS w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (stan na dzień
02.04.2017)
Liczba
projektó
w–
dominują
cy
priorytet

Wartość
projektów
suma (w zł) –
w
dominującym
priorytecie

1324

3 275 275
610,97

180

130 557
306,67

66

109 373
778,69

156

350 340
137,96

55

229 515
181,91

250

172 487
622,96

166

397 451
581,86

192

156 460
086,97

67

91 829 739,66

126

308 468
899,66

88

129 325
253,42

Liczba
projektów
ogółem

Wartość
projektów
– suma (w
zł)

Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja
Rozwój

2359

6 676 550
267,69

2 830 246,00

RPO
Dolnośląskie

412

791 413
631,28

1 920 907,00

RPO
KujawskoPomorskie

138

308 903
309,01

2 238 430,00

RPO
Lubelskie

310

605 938
661,65

1 954 641,00

RPO Lubuskie

142

448 288
062,83

3 156 958,00

534

709 597
362,62

1 328 834,00

294

944 111
501,2

3 211 264,00

RPO
Mazowieckie

350

581 373
121,81

1 661 066,00

RPO Opolskie

156

327 020
229,13

2 096 284,00

RPO
Podkarpackie

295

658 675
276,86

2 232 798,00

RPO
Podlaskie

194

276 499
999,06

1 425 258,00

RPO
Pomorskie

448

1 019 173
129,69

2 274 940,00

3. Edukacja
(PI 10 i, 10 iv)

234

488 131
841,25

RPO Śląskie

576

1 035 929
508,70

1 798 489,00

11. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego

202

254 462
959,40

RPO

395

474 697

1 201 767,00

10. Otwarty rynek pracy

128

252 186

Nazwa
Programu

RPO Łódzkie

RPO
Małopolskie

Średnia
wartość
projektu (w zł)

Dominująca oś priorytetowa
(Priorytet Inwestycyjny)

1.

Osoby młode na rynku
pracy

(PI 8 ii)
10. Edukacja
(PI 10 i, 10 iii, 10 iv)
8. Aktywni na rynku pracy
(PI 8 i, 8 iii, 8 iv, 8 v, 8 vi)
9. Rynek pracy
(PI 8 i, 8 iii, 8 iv)
8. Nowoczesna edukacja
(PI 10 i, 10 iii, 10 iv)
11. Edukacja, Kwalifikacje,
Umiejętności
(PI 10 i, 10 iii, 10 iv)
8. Rynek Pracy
(PI 8 i, 8 iii, 8 v, 8 vi)
10. Edukacja dla rozwoju
regionu
(PI 10 i, 10 iii, 10 iv)
9. Wysoka jakość edukacji
(PI 10 i, 10 iii, 10 iv)
7. Regionalny rynek pracy
(PI 8 i, 8 iii, 8 iv, 8 v, 8 vi)
2.

Przedsiębiorczość i
aktywność zawodowa

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

27 | S t r o n a

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS
RAPORT CZĄSTKOWY 2017

Nazwa
Programu

Liczba
projektów
ogółem

Świętokrzyski
e

Wartość
projektów
– suma (w
zł)

Średnia
wartość
projektu (w zł)

815,09

Dominująca oś priorytetowa
(Priorytet Inwestycyjny)

Liczba
projektó
w–
dominują
cy
priorytet

Wartość
projektów
suma (w zł) –
w
dominującym
priorytecie

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

RPO
WarmińskoMazurskie

321

581 372
630,67

1 811 130,00

RPO
Wielkopolski
e

502

1 197 954
739,00

2 386 364,00

RPO
Zachodniopo
morskie

177

370 534
185,13

2 093 413,00

2. Kadry dla gospodarki
(PI 10 i, 10 iii, 10 iv)
8. Edukacja
(PI 10 i, 10 iii, 10 iv)
6. Rynek pracy
(PI 8 i, 8 iii, 8 iv, 8 v, 8 vi)

062,94

142

139 746
156,12

209

308 382
889,50

59

175 047
741,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-20142020/.
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4 Synteza wyników badań w podziale na dziedziny tematyczne
4.1 Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników
4.1.1

Weryfikacja teorii zmiany

Poniższy rozdział dotyczy dziedziny tematycznej określonej jako „adaptacyjność przedsiębiorstw
i pracowników”. Interwencja w tym obszarze jest realizowana w ramach CT 8 „Promowanie trwałego
i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły roboczej”, PI 8.v „Przystosowanie pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” poprzez Działania 2.2 i 2.3 PO WER
oraz wyszczególnione działania RPO wszystkich województw poza mazowieckim.
Działania poświęcone adaptacyjności przedsiębiorstw realizowane w perspektywie 2014-2020 koncentrują się
na zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych dla MMŚP oraz wsparciu o charakterze głównie
doradczym i szkoleniowym. Duża część wsparcia skoncentrowana zostanie także na działania typu
outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem (lub też zwolnionych z powodu zmian w ich zakładzie
pracy), które będą realizowane głównie w ramach działań aktywizacyjno-zawodowych. Docelowo realizowane
wsparcie ma wpłynąć na uzyskanie lub rozszerzenie kompetencji MMŚP, pośrednio ma się przyczynić do
poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawy sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych,
zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (bardziej
szczegółowy opis teorii zmiany zamieszczony został w aneksie do niniejszego raportu, natomiast graf
prezentujący zakładaną teorię zmiany zamieszczono poniżej).
Na obecnym etapie badania nie jest możliwa weryfikacja teorii zmiany. W obszarze adaptacyjności
przedsiębiorstw nie przeprowadzono badań, których zakres pozwalałby na zweryfikowanie teorii zmiany.
Będzie to możliwe na kolejnych etapach badania.
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Rysunek 1. Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników - teoria zmiany nr 1
Interwencja – Rozwój i utrzymanie
ogólnopolskiej Bazy Usług
Rozwojowych (BUR)

Interwencja –
Działania szkoleniowe i/lub
doradcze skierowane do
przedstawicieli MMŚP

Interwencja – Działania partnerów
społecznych na rzecz analizy potrzeb
rozwojowych MMŚP
(z uwzględnieniem pracowników w
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), którzy
nie posiadają planu lub strategii rozwoju

1

5
Zapewnienie dostępności do
wysokiej jakości ewaluowanych
usług rozwojowych świadczonych
na rzecz przedsiębiorców i
pracowników

13

9

Kompleksowa analiza potrzeb
rozwojowych MMŚP
przeprowadzana przy aktywnym
zaangażowaniu partnerów
społecznych oraz opracowanie
planów rozwojowych

2

Wsparcie MMŚP w zakresie
funkcjonowania na rynku
zamówień publicznych lub
wdrażania strategii wejścia
na zagraniczne rynki
zamówień publicznych

Doradztwo
zawodowe
połączone
z przygotowaniem
Indywidualnego
Planu Działania

Wsparcie MMŚP w
zakresie zasad realizacji
przedsięwzięć w formule
PPP, przygotowania
oferty i negocjacji

Interwencja – Świadczenie usług dla
mikro-małych i średnich przedsiębiorstw
oparte na podejściu popytowym
pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa
i/lub jego pracowników

3

14
Inne formy
wsparcia
dobierane
indywidualnie w
zależności od
potrzeb
pracowników

15
7
Pomoc osobom zwalnianym i zagrożonym
zwolnieniem w utrzymaniu się na rynku
pracy

7

6
Efektywne wykorzystanie
Podmiotowego Systemu
Finansowania usług
rozwojowych w regionach

Interwencja - Wsparcie typu outplacement dla
pracowników zagrożonych zwolnieniem,
przewidzianych do zwolnienia i osób zwolnionych z
zakładu pracy (działania o charakterze
aktywizacyjno-zawodowym)

10
10

16
Ułatwienie dostępu do zatrudnienia lub jego
kontynuacji osób zagrożonych zwolnieniem,
przewidzianych do zwolnienia i osób zwolnionych z
zakładu pracy

8
17

4

Poprawa sytuacji na rynku pracy osób
zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub
przewidzianych do zwolnienia z przyczyn
dotyczących zakładu pracy poprzez udział we
wsparciu outplacementowym

Wzrost liczby przedsiębiorstw, których
pracownicy nabyli kompetencje w
obszarach pozwalających na zdobycie
przewagi konkurencyjnej na rynku
11
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Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
Wsparcie na poziomie krajowym (PO WER) i regionalnym (RPO) w przypadku obszaru adaptacyjności
przedsiębiorstw wzajemnie się uzupełnia. Na poziomie centralnym prowadzone mają być działania stanowiące
podstawę dla działań podejmowanych w regionach i uzupełniające dotychczas realizowane interwencje. Na
poziomie centralnym planowany jest rozwój Bazy Usług Rozwojowych, tak by udostępnić przedsiębiorcom
funkcjonalne narzędzie, stanowiące ułatwienie, z jednej strony tym, którzy oferują swoje usługi rozwojowe, a z
drugiej tym, którzy szukają usług. Rozszerzenie BUR ma bezpośrednie znaczenie dla działań realizowanych w
ramach RPO, gdyż w oparciu o Bazę obsługiwane będzie jedno z dwóch działań realizowanych na poziomie
regionalnym, tzn. świadczenie usług dla mikro-małych i średnich przedsiębiorstw oparte na podejściu
popytowym. Poza tym w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw występuje także komplementarność w
odniesieniu do tematu obejmującego szkolenia i doradztwo. Na poziomie regionalnym świadczone będą usługi
o charakterze rozwojowym, o czym wspomniano powyżej. Natomiast na poziomie centralnym wdrożone
zostanie wsparcie doradcze i szkoleniowe wykraczające poza wsparcie regionalne, które zostanie skierowane
do przedsiębiorców chcących poszerzyć kompetencje w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień
publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki lub też zasad realizacji przedsięwzięć w
formule PPP, przygotowania oferty, w związku z czym uzupełni zakres przewidziany dla RPO.

4.1.2

Trafność i zakres interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•
•

Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego
one wynikają i jak można im przeciwdziałać?
Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

Z uwagi na brak jak dotąd raportów z badań poświęconych wdrażaniu EFS w perspektywie 2014-2020 w
obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników, udzielenie odpowiedzi na pytanie badawcze dotyczące
stopnia wystarczalności zakresu i charakteru wsparcia nie jest na obecnym etapie w pełni możliwe. Również
informacje na temat trafności zaprogramowanego wsparcia oraz obszarów problemowych i trudności z
ukierunkowaniem wsparcia są bardzo ograniczone, bazują na danych zawartych w diagnozach regionalnych
(właściwie: analizach sytuacji społeczno-ekonomicznej województw w obszarach oddziaływania EFS). Nie
odnoszą się one wprost do zakresu interwencji podejmowanej w tym obszarze w perspektywie 2014-2020. Na
ich podstawie można jedynie wyszczególnić główne wyzwania wskazywane w zakresie przedsiębiorczości,
prowadzące do postulatów zmian w obecnej perspektywie finansowania (wspólne dla wielu województw).
Należą do nich:
•

niski poziom rozwoju społecznego mieszkańców, co wpływa na konieczność położenia nacisku – jako
czynnika niezbędnego dla kształtowania właściwych postaw - na jakość kształcenia, wyrabianie postaw
uczenia się przez całe życie, powstawanie lokalnych centrów rozwoju społecznego;

•

niska świadomość potrzeb i niska aktywność MMŚP w zakresie aktualizacji, podnoszenia i zmian
kwalifikacji oraz umiejętności pracowników;

•

niedopasowanie strukturalne popytowej i podażowej strony rynku pracy, w tym niedopasowanie
struktury zawodowo-kompetencyjnej pracowników – co potęguje zjawisko wysokiego udziału w
bezrobociu osób bez kwalifikacji zawodowych oraz osób powyżej 50. roku życia, a także kobiet (m.in.
podlaskie, lubuskie, świętokrzyskie, podkarpackie);

•

konieczność utrzymania wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych w zakresie
rozwoju przedsiębiorczości w regionach;
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•

wewnątrzregionalne wyraźne dysproporcje na rynku pracy, różny w skali regionu poziom bezrobocia – co
powoduje, że, zdaniem autorów diagnoz, konieczne jest traktowanie preferencyjnie obszarów
peryferyjnych, w tym w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (ze szczególnym preferowaniem działalności
tworzących dużą liczbę miejsc pracy dla pracowników o niskich kwalifikacjach) (m.in. lubelskie,
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie);

•

starzenie się społeczeństwa i niż demograficzny (związany z wysokim poziomem migracji i niską liczbą
urodzeń) – co powoduje zmniejszającą się podaż pracy i konieczność zwiększenia płac pracownikom.

Biorąc pod uwagę zakres planowanych do realizacji interwencji w ramach RPO, należy wskazać, że wszystkie
powyższe problemy (poza ostatnim) zostały wprost uwzględnione w zakresie planowanych w RPO działań, co
2
wskazuje na trafność założeń RPO (bazujących na Wytycznych MR ). W szczególności jest to zauważalne w
odniesieniu do interwencji polegających na szkoleniu i doradztwie, które mają wpływać na podniesienie
świadomości konieczności rozwoju i podnoszenie kompetencji pracodawców i pracowników (a także m.in.
tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych) – co stanowi nawiązanie do trzech pierwszych
3
wymienionych problemów. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi MR , wiele RPO zakłada zapewnienie dostępu
do wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego w odniesieniu do uczestników projektu zakładających działalność
gospodarczą (w ramach outplacementu), co odpowiada na kolejną wymienioną potrzebę. Nie jest jednak
możliwe dokonanie oceny, czy zakres wymienionych interwencji będzie wystarczający. Dodatkowo w
4
odniesieniu do wewnątrzregionalnych dysproporcji na rynku pracy, zgodnie z Wytycznymi MR , „IZ RPO nie
może wprowadzać dodatkowych ograniczeń geograficznych odnoszących się do podmiotów świadczących
usługi rozwojowe oraz w odniesieniu do miejsca realizacji usługi rozwojowej”, co podkreśla potrzebę
zapewnieniu szerokiego dostępu do świadczonych usług. Zarówno problem wewnętrznego zróżnicowania w
zakresie miejsc pracy, jak i problem starzenia się społeczeństwa odnosi się do bardziej złożonych zjawisk,
uzależnionych w znikomym zakresie od działań w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw.

4.1.3

Bariery dla interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

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

Dotychczas dostępne badania (tj. analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województw w obszarach
oddziaływania EFS) nie odnoszą się wprost do przeszkód dla efektywnego wdrażania interwencji EFS. Pośrednio
można wskazać na pojawiające się bariery, opisywane w sposób ogólny, wspólny dla wielu regionów. Przede
wszystkim wskazywano na małe poczucie potrzeby realizacji działań o charakterze szkoleniowym i doradczym
wśród przedsiębiorców MMŚP (w odróżnieniu od firm dużych, o ustrukturyzowanej organizacji pracy). Poza tym
podkreślano istnienie (jak w przypadku województwa łódzkiego) dużej liczby wolnych, nieobsadzonych
stanowisk pracy i obserwowano zapotrzebowanie na nową kadrę pracowników oraz zjawisko postępującej
dezaktywizacji niektórych branż.
W opinii ewaluatorów kluczową barierą dla wdrażania interwencji z EFS jest złożoność procesu dokonywania
zmian w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw (wymagającego stworzenia systemu zapewniającego dostęp
do usług rozwojowych i ich jakość oraz narzędzi podnoszenia świadomości wśród przedsiębiorców i

2

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, Warszawa, 28 czerwca 2016 r.
3
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, Warszawa, 28 czerwca 2016 r., str. 19.
4
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, Warszawa, 28 czerwca 2016 r., str. 16.
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przekonanie ich o słuszności dokonywania zmian), co jest związane z koniecznością prowadzenia
kompleksowego, długotrwałego wsparcia. Ponadto pełna realizacja celów pokładanych w interwencji na rzecz
adaptacyjności przedsiębiorstw jest możliwa jedynie w sytuacji zapewnienia popytu gospodarki na specjalistów
posiadających kwalifikacje i kompetencje oferowane w ramach interwencji PO WER i RPO 2014-2020 (na co
wskazywały poszczególne województwa w ramach rekomendacji zawartych w analizach społecznogospodarczych dla wdrażania EFS, głównie woj. podlaskie). Trudnością w uzyskaniu tego efektu jest
konieczność zapewnienia komplementarności oferowanych działań z działaniami wdrażanymi w ramach innych
Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020.

4.1.4

Efekty wsparcia

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

•

Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których
grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w
odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja
społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo
wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia
bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform,
budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do
poszczególnych polityk)?
Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii,
substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty
wpłynęły na rezultaty planowanych interwencji w poszczególnych obszarach?

Z uwagi na krótki czas trwania perspektywy 2014-2020 oraz dotychczasowy brak badań w obszarze
adaptacyjności przedsiębiorstw nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące
efektów wdrażania działań w tym obszarze.
Natomiast warto podkreślić, że zgodnie z danymi zawartymi w SL2014 (stan na koniec 2016 roku) dotychczas z
jakiejkolwiek formy wspierania przystosowania pracowników, przedsiębiorców i przedsiębiorstw do zmian
przewidzianej w ramach EFS w perspektywie 2014-2020 (zarówno w ramach PO WER jak i w ramach
poszczególnych RPO) skorzystały łącznie 1 143 osoby reprezentujący łącznie przedstawicieli 12 województw
Polski (tj. wszystkich poza województwami: lubuskim, opolskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim). W
ogólnej liczbie uczestników działań najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele województwa lubelskiego
(473 osoby) oraz małopolskiego (214 osób) i warmińsko-mazurskiego (212 osób).
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Rysunek 2. Liczba uczestników projektów realizowanych w ramach PI 8v „Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do zmian”.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014.

Ze wsparcia w ramach PO WER (Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw
oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”) skorzystało dotąd łącznie 215 osób w ramach szkoleń i
kursów realizowanych w oparciu o 4 projekty (GEPARD – przyspieszenie rozwoju MMŚP dzięki zamówieniom
publicznym; Konkuruj skutecznie - szkolenia oraz doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych dla MMSP
z terenu województw: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego; Przyjazne Zamówienia Publiczne dla
MŚP oraz Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców - konkretnie, przystępnie i fachowo!). Wszyscy uczestnicy
byli pracownikami lub przedstawicielami swoich instytucji. Najliczniejszą grupę osób stanowili mieszkańcy
województwa wielkopolskiego (61 osób), podkarpackiego (51) oraz małopolskiego (35) i zachodniopomorskiego
5
(32). Dane zawarte w Informacji kwartalnej z realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
pokazują, że interwencje prowadzone w kierunku przystosowania pracowników, przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do zmian w ramach Działania 2.2 PO WER odznaczają się dotąd niskim stopniem realizacji
założeń. Wg tych danych liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których
pracownicy zostali objęci wsparciem w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publicznoprywatnego wynosi 0 wobec planowanych do końca 2023 roku 953 osób. Nieznacznie lepiej przedstawia się
liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci
wsparciem w zakresie zamówień publicznych, wynosi 96 wobec planowanych 2071 (co stanowi 4,6% realizacji
do 2023 roku). W konsekwencji, zakładane rezultaty interwencji na tym etapie także nie odznaczają się
wysokim stopniem realizacji. Jak dotąd, 96 przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nabyło
wiedzę w zakresie zamówień publicznych (z planowanych 1864), 2 mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa
przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy (wobec
zakładanych 9783). Natomiast żaden przedstawiciel mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie nabył do
momentu zakończenia okresu sprawozdawczego wiedzy dot. realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego (zakłada się, że do 2023 roku wskaźnik ten osiągnie wartość 858 osób).
Znacznie lepiej przedstawia się już teraz stopień realizacji Działania 2.3 PO WER, Zapewnienie jakości i
dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników, gdzie od roku 2016
funkcjonuje rejestr usług rozwojowych (obecnie Baza Usług Rozwojowych), co było głównym celem działania.
W konsekwencji zaczynają być widoczne pierwsze rezultaty wdrożenia systemu. Na koniec 2016 roku, 549 (z
planowanych do 2023 roku 4000) podmiotów świadczy usługi rozwojowe wpisane do BUR (jest to już 13,7%
realizacji założeń).

5

Dane aktualne na dzień 31 marca 2017.
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Dotychczas działania dotyczące adaptacyjności przedsiębiorstw, realizowane na poziomie regionów (w ramach
RPO) rozpoczęły województwa: lubelskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie i podlaskie. W działaniach
realizowanych poprzez RPO na poziomie poszczególnych województw dotychczas udział wzięło łącznie 211
uczestników. W projektach udział wzięły wyłącznie osoby indywidualne. Największa liczba osób skorzystała ze
wsparcia RPO województwa lubelskiego: 461 (zrealizowano tu także najwięcej jak dotąd projektów: 16), RPO
województwa warmińsko-mazurskiego: 211 osób (2 projekty), RPO województwa małopolskiego: 179 osób z
województwa małopolskiego i 2 z województwa śląskiego (6 projektów). O ile w ramach RPO województwa
lubelskiego i warmińsko-mazurskiego zrealizowano działania wyłącznie w ramach programu
outplacementowego, o tyle w ramach pozostałych wymienionych RPO pojawiało się jako odrębna kategoria:
kursy i szkolenia, poradnictwo pracy oraz doradztwo. W szczególności w ramach RPO województwa
małopolskiego aż 152 osoby skorzystały dotąd z doradztwa.

RP
W RP
M LU

Rysunek 3. Liczba osób, które dotychczas skorzystały z działań realizowanych w ramach PI 8v Przystosowywanie
pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian z poszczególnych RPO.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014; oznaczenie: RPLU – RPO województwa lubelskiego; RPWM –
RPO województwa warmińsko-mazurskiego; RPMP – RPO województwa małopolskiego; RPPD – RPO województwa
podlaskiego; RPLD – RPO województwa łódzkiego; uwaga: jedna osoba mogła uczestniczyć w kilku formach wsparcia.

Z uwagi na brak dostępnych obecnie danych nie jest możliwe dokonanie oceny stopnia realizacji mierników
(wskaźników produktu i rezultatu) zakładanych w ramach RPO.

4.1.5

Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 2020 oraz SOR

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•

Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

Ze względu na dotychczasowy brak badań ewaluacyjnych w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw, nie jest
możliwe udzielenie odpowiedzi na temat tego, czy efekty interwencji są zgodne z kierunkami rozwoju polityk
publicznych i strategiami. Natomiast zapisy ww. dokumentów wskazują na to, że zakładane efekty interwencji
PO WER i RPO wpisują się w założenia Strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, priorytetu 3: Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu:
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną,
35 | S t r o n a

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS
RAPORT CZĄSTKOWY 2017

dążącego do: wzmocnienia pozycji obywateli poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia,
inwestowanie w kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy, systemów szkoleń i
ochrony socjalnej, aby pomóc ludziom przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi oraz móc budować spójne
społeczeństwo.
Ponadto, założenia PO WER i RPO są spójne z następującymi dokumentami:
•

Programem na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – europejski wkład w pełne zatrudnienie.
Podkreślając rolę przygotowania lepiej wykwalifikowanej „siły roboczej”, poprzez nowe systemy
organizacji pracy, a także wzmocnienie roli MMŚP w budowaniu miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia;

•

Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) z dnia 14 lutego 2017 roku, celem 1: Trwały
wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną, w obszarze:
Małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie: Kompetencji na rzecz rozwoju.
Ponadto, działania EFS są także spójne z zapisami SOR odnoszącymi się do rozdz. VIII. „Obszary
wpływające na osiągnięcie celów Strategii w zakresie Kapitału Ludzkiego i Społecznego”, gdzie
podkreśla się kluczową rolę w budowaniu umiejętności zawodowych i kwalifikacji jako czynnika
niezbędnego dla dalszego ich rozwoju. W szczególności podkreśla się konieczność budowy
wiarygodnego i uniwersalnego systemu diagnozowania, porównywania, uzupełniania posiadanych
kompetencji i kwalifikacji, zgodny oczekiwaniami pracodawców, co wiąże się z realizowanym w ramach
PO WER Działaniem 2.3 „Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz
przedsiębiorstw i pracowników” oraz z działaniami podejmowanymi w ramach RPO, wspierającymi
świadczenie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, opartym na podejściu popytowym
pozwalającym na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników. Ponadto podkreśla się konieczność
inwestowania w kapitał ludzki w obszarze dotyczącym osób dorosłych (pracujących i poszukujących
pracy) – w zakresie działań rozwijających i aktualizujących umiejętności zawodowe oraz
umożliwiających zmianę zawodu, co realizują powyższe interwencje, jak również Działanie 2.2
„Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej
na rynku” oraz działania poszczególnych RPO poświęcone wsparciu typu outplacement dla
pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia i osób zwolnionych z zakładu
pracy. Działania realizowane w ramach EFS są spójne z zakresem projektów strategicznych
odnoszących się do planowanych inicjatyw na rzecz umiejętności, zakładających promowanie różnych
form uczenia się przez całe życie, budowę kompetencji i kwalifikacji, w tym w szczególności kształcenie
dorosłych bazujące na edukacji pozaformalnej;

•

Długookresową Strategią Rozwoju Kraju „Polska 2030 Nowa fala nowoczesności w obszarze
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki”, gdzie podkreślana się znaczenie edukacji, w tym
konieczność budowania postaw przedsiębiorczych i kompetencji zarządczych przedsiębiorców,
potrzebę tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw „opartych o konkurowanie, nie tylko niskimi
cenami w kraju i niskimi kosztami pracy w wymiarze międzynarodowym, lecz konkurowanie wartością
dodaną wynikającą z przewag marketingowych, organizacyjnych, produktowych (jakość), czy realnie
innowacyjnych” – czemu odpowiada w znacznym stopniu Działanie 2.2 PO WER „Wsparcie na rzecz
zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”;

•

Programem Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. (program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i
Efektywności Gospodarki), Celem 2 „Stymulowanie działań na rzecz wzrostu innowacyjności
przedsiębiorstw poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy”, Priorytetem 2.1 „Kadry dla gospodarki”,
który zakłada m.in. wzmocnienie kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie
zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi, w szczególności w odniesieniu do zakładanego
promowania idei planowania i zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach, zwłaszcza sektora
MMŚP, oraz wypracowywania i upowszechniania narzędzi w tym obszarze. Odpowiada to Działaniu
2.2. PO WER „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi
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konkurencyjnej na rynku”. Ponadto działania poświęcone adaptacyjności przedsiębiorstw
podejmowane w ramach RPO są spójne z Poddziałaniem 2.1.4 „Działania edukacyjne (rozwojowe) dla
przedsiębiorstw i ich pracowników – na poziomie regionów w zakresie dofinansowywania części usług
rozwojowych dla przedsiębiorstw, przy zachowaniu zasady indywidualnego traktowania potrzeb
różnych przedsiębiorstw”. Działanie 2.3 PO WER odznacza się pewną spójnością z Działaniem 2.1.6
analizowanego dokumentu „Zapewnienie jakości usług edukacyjnych (rozwojowych)”, w którym
podkreśla się „iż brakuje systemu, który pozwoli na bieżącą weryfikację jakości świadczonych usług
edukacyjnych (rozwojowych) - jakość strony podażowej” i w związku z tym zakłada m.in. stworzenie
bazy podmiotów świadczących wysokiej jakości usługi edukacyjne (rozwojowe).

4.1.6

Wnioski dotyczące badań źródłowych

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres
tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku
wiedzy w danych obszarach? Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie
zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje
płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces programowania Programów
operacyjnych współfinansowanych z EFS?
Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych
badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej
formułowanych?

W dziedzinie adaptacyjności przedsiębiorstw nie są jeszcze dostępne badania ewaluacyjne.
Większość województw w podobny sposób odnosiło się do zagadnień przedsiębiorczości w analizach sytuacji
społeczno-ekonomicznej województw w obszarach oddziaływania EFS. Przedstawione w nich dane najczęściej
skupiają się na opisie wewnątrzregionalnego zróżnicowania przedsiębiorczości i bazują na ogólnodostępnych
danych GUS w zakresie liczby zarejestrowanych podmiotów REGON, ich zmiany, liczby nowo zarejestrowanych
oraz wykreślonych podmiotów – w skali poszczególnych powiatów. W nielicznych przypadkach brakuje takiego
opisu, a analizy ograniczają się do pokazania na mapie wewnątrzregionalnego poziomu przedsiębiorczości lub
wypisania powiatów z największym i najmniejszym poziomem przedsiębiorczość w skali województwa.
W większości analiz odwoływano się do rekomendacji z badań ewaluacyjnych. Jednakże często fragmenty
badań ewaluacyjnych były cytowane bez pełnego i trafnego ujęcia potrzebnych dla diagnozy treści. Ponadto
zauważono, że w większości przypadków, wnioski i rekomendacje dla perspektywy 2014-2020 nie wypływały w
czytelny sposób z analiz danych statystycznych prezentowanych w treści rozdziałów, lecz występowały w
oderwaniu od nich.
W ramach przytaczanych diagnoz zidentyfikowano kilka przykładów województw, które w sposób znacznie
bardziej kompleksowy opisały obszar przedsiębiorczości i tym samym mogłyby wyznaczać wzór dla pozostałych
regionów (m.in. województwo łódzkie, opolskie, lubelskie, dolnośląskie). Przede wszystkim w ich przypadku
poza wskazaniem wartości liczbowych odnoszących się do liczby podmiotów zarejestrowanych w REGON
znalazły się opisy wskazujące na to, które obszary województwa odznaczają się największą liczbą
przedsiębiorstw oraz skrótowym objaśnieniem przyczyn tego typu zróżnicowań. Poza tym w nielicznych
przypadkach dane obrazują dynamikę zmian – przedstawione są liczby dla wszystkich lat od 2007 roku, co
pozwala na dokonanie konkluzji w zakresie tendencji regionalnych. W niektórych przypadkach opis
przedsiębiorczości dostał poszerzony o ocenę dotychczasowego wsparcia świadczonego w zakresie
przedsiębiorczości w ramach PO KL 2007-2013, łącznie z wnioskami wynikającymi z doświadczeń tego okresu i
elementami problemowymi, wymagającymi dalszej interwencji.
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Nie zaobserwowano rozbieżności w zakresie formułowanych wniosków. Wręcz przeciwnie, większość analiz
powołuje się na występowanie tendencji ogólnokrajowych i zazwyczaj wskazywane są te same problemy w
ramach wszystkich regionów.

4.1.7

Podsumowanie i rekomendacje

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych
objętych wsparciem z EFS?
W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie
dla osiąganych efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących
barier? Czy wnioski i rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

•

W obszarze tematycznym poświęconym adaptacyjności przedsiębiorstw nie powstały jak dotąd opracowania
mogące monitorować stopień realizacji polityki w tym obszarze w perspektywie 2014-2020. Dysponowano
jedynie analizami sytuacji społeczno-ekonomicznej województw w obszarach oddziaływania EFS, które w
różnym stopniu koncentrowały się na zobrazowaniu poziomu przedsiębiorczości w regionie. W większości z
nich znalazły się jednak wnioski i rekomendacje dla wdrażania perspektywy 2014-2020 (nie zawsze wynikały
one bezpośrednio z zakresu przeprowadzonej diagnozy regionalnej i występowały nieco w oderwaniu od
prezentowanych danych). Identyfikują one główne założenia, które powinny być uwzględnione i które w
znacznej mierze są uwzględnione w obowiązujących dokumentach programowych.
Wśród wniosków i rekomendacji dla perspektywy 2014-2020 w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw
województwa wskazywały na potrzebę uwzględnienia w obecnej interwencji:
1) zindywidualizowania charakteru wsparcia kierowanego do przedsiębiorców, dopasowanego do
predyspozycji, potrzeb i preferencji zawodowych osób korzystających z różnych form aktywnej polityki
rynku pracy (postulat m.in. woj. lubelskiego, woj. małopolskiego, woj. opolskiego),
2) działań ukierunkowanych na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i samozatrudnienia,
ułatwiania rozwoju mikroprzedsiębiorstw, w tym wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz
zapewnienie profesjonalnej pomocy podczas otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej
(propozycja woj. wielkopolskiego), dla początkujących przedsiębiorców - szkolenia branżowe
(związane z branżą, w której przedsiębiorca zamierza działać), wizyty studyjne, które mogłyby pełnić
funkcję dodatkowej motywacji (propozycja woj. podkarpackiego), działania na rzecz zwiększania
przeżywalności nowoutworzonych firm, szczególnie poprzez udzielanie osobom uprzednio
pozostającym bez pracy wysokiej jakości wsparcia doradczego, mentorskiego w początkowym okresie
prowadzenia działalności gospodarczej (postulat woj. małopolskiego),
3) szkoleń, doradztwa i kursów w branżach rozwojowych – w ramach regionalnych specjalizacji
inteligentnych, w tym działania o charakterze doradczym kierowane do osób chcących założyć własną
działalność gospodarczą (postulat woj. łódzkiego),
4) dostarczania instrumentów wsparcia rozwoju już istniejących firm, powodującego wzrost
zapotrzebowania na pracowników i tworzenie nowych miejsc pracy, co może znacząco przyczynić się
do poprawy sytuacji na rynku pracy, w tym podejmowania działalności gospodarczej (także osób
młodych), tj. stymulowania popytu na pracę (propozycja m.in. woj. podlaskiego, śląskiego, opolskiego),
5)

konieczność położenia nacisku – jako czynnika niezbędnego dla kształtowania właściwych postaw – na
jakość kształcenia, wyrabianie postaw uczenia się przez całe życie, powstawanie lokalnych centrów
rozwoju społecznego (miejsc aktywizacji społecznej) w związku z niskim poziomem rozwoju społecznego
mieszkańców (propozycja woj. kujawsko-pomorskiego),
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6) tworzenia warunków na rzecz włączania pracodawców w proces rozwijania kształcenia ustawicznego
pracowników – przy wykorzystaniu wiedzy w zakresie sytuacji poszczególnych zawodów na rynku
pracy, z uwzględnieniem analiz dających obraz popytu kształtowany przez szerokie spektrum źródeł
ofert pracy oraz opinii i potrzeb lokalnych pracodawców, do kształtowania planów rozwoju
zawodowego pracowników i osób pozostających bez pracy, planowania i realizacji kształcenia
zawodowego w regionie oraz promocji kształcenia zawodowego (propozycja woj. podlaskiego),
7) większej koncentracji wsparcia na obszarach powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa od
średniej wojewódzkiej, w związku z nierównomiernym rozmieszczeniem miejsc pracy wewnątrz
regionu oraz relatywnie wysokim oddziaływaniem dotychczasowych działań w obszarze
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw (m.in. woj. lubelskie, małopolskie, kujawskopomorskie),
8) podejmowanie działań outplacementowych (doradztwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia,
wsparcie w znalezieniu nowej pracy) dla osób dotkniętych problemem zwolnień z przyczyn zakładu
pracy bądź zwolnień grupowych (zagrożonych zwolnieniami lub przewidzianych do zwolnienia oraz
pozostających w okresie do 6 miesięcy od momentu zwolnienia) (postulat woj. łódzkiego),
9) eliminacji barier dla zatrudniania pracowników z zagranicy (propozycja woj. pomorskiego),
10) działań informacyjno-promocyjnych dotyczących samozatrudnienia oraz Podmiotowych Systemów
Finansowania Usług Rozwojowych przy udziale wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację
działań (propozycja woj. świętokrzyskiego).

4.2 Dobre rządzenie
4.2.1

Weryfikacja teorii zmiany

Do dziedziny „Dobre rządzenie” został zakwalifikowany 1 Priorytet Inwestycyjny – PI11i „Inwestycje w zdolności
instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia
prawa i dobrego rządzenia”. Dla tego PI ewaluator odtworzył 4 teorie zmiany.
Równocześnie na tym etapie badania nie jest możliwa weryfikacja teorii zmiany. W obszarze dobrego rządzenia
nie przeprowadzono badań, których zakres pozwalałby na zweryfikowanie teorii zmiany – będzie to możliwe na
kolejnych etapach badania.
Na tym etapie metaanalizy ewaluator odwołuje się jedynie do badania pn. „Ewaluacja wpływu EFS na
6
osiągnięcie celów w zakresie dobrego rządzenia określonych w ramach PO WER. I Raport wskaźnikowy” ,
opracowanego w 2017 r. Poniżej zaprezentowano odtworzone na podstawie dokumentów programowych
teorie zmiany dla wszystkich działań PI11i.
Teoria zmiany nr 1
Zasięg teorii: PO WER Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa
Szczegółowa tematyka wsparcia:

6

Ewaluacja wpływu EFS na osiągnięcie celów w zakresie dobrego rządzenia określonych w ramach PO WER. I Raport wskaźnikowy, imapp,
IDEA, IBS, Warszawa 2017.
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•

Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu
krajowym
Teoria zmiany nr 2
Zasięg teorii: PO WER Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Szczegółowa tematyka wsparcia:
•

Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuratorze,

• Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania.
Teoria zmiany nr 3
Zasięg teorii: PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Szczegółowa tematyka wsparcia:
•

Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla
prowadzenia działalności gospodarczej.
Teoria zmiany nr 4
Zasięg teorii: PO WER Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania
przestrzennego
Szczegółowa tematyka wsparcia:
•

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.
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Rysunek 4. Dobre rządzenie - teoria zmiany nr 1 (usprawnienie procesu stanowienia prawa)
Interwencja – Szkolenia dla służb analitycznych oraz dla uczestników aplikacji legislacyjnej i
pracowników obsługujących organy władzy publicznej

1

3

2

Należyta obsługa
ekspercka w zakresie
oceny wpływu
regulacji

Ujednolicenie technik
legislacyjnych i
udoskonalenie
metodologii
legislacyjnej

Interwencja – Podnoszenie kompetencji eksperckich
przedstawicieli NGO i partnerów społecznych w zakresie
uczestnictwa w procesie stanowienia prawa

Interwencja – Opracowanie i wdrożenie narzędzi w zakresie legislacji

Podniesienie
kompetencji
zarządczych osób
wspierających proces
legislacyjny

7

6

5

Usprawnienie
koordynacji prac
nad projektami
ustaw

Ułatwienie
prowadzenia
analizy wpływu
projektowanej
zmiany na system
aktów prawnych

Ułatwienie
generowania
tekstów
ujednoliconych
aktów (po
zmianach)

9
Wysokie kompetencje przedstawicieli NGO i partnerów
społecznych

10

11

25

12
Prawidłowy udział w
procesie stanowienia prawa

4

8
Poprawa metodyki wprowadzania nowych regulacji
13

Udoskonalenie aspektów technicznych w zakresie legislacji

15

Interwencja – Opracowanie materiałów informacyjnych
dotyczących stosowania technik legislacyjnych, reguł stanowienia
prawa, poprawności językowych w aktach normatywnych

Interwencja – Prowadzenie
przez organizacje strażnicze
działań w zakresie
monitorowania prawa

16

20

14

Interwencja – Prowadzenie przez
partnerów społecznych działań w
zakresie monitorowania prawa

Wzmocnienie dialogu i współpracy
pomiędzy administracją publiczną a
partnerami społecznymi i NGO

22
18
Stosowanie jednolitych zasad dot. technik
legislacyjnych i reguł stanowienia prawa oraz
osiągnięcie poprawności językowej

17

Usprawnienie procesu stanowienia prawa

19

Kontrola i eliminacja
nieprawidłowości
21

Interwencja –
Rozbudowanie procesu
konsultacji społecznych

Podejmowanie decyzji dot.
kształtu danej polityki przy
szerokim zaangażowaniu
interesariuszy i we współpracy z
nimi
24

26

23
41 | S t r o n a

Zwiększenia jakości regulacji, czyli dostosowanie ich kształtu do zamierzonego celu

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS
RAPORT CZĄSTKOWY 2017
Interwencja – Szkolenia dla uczestników
systemu alternatywnego rozwiązywania
sporów konsumenckich

Rysunek 5. Dobre rządzenie - teoria zmiany nr 2 (skuteczny wymiar sprawiedliwości)
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Rysunek 6. Dobre rządzenie - teoria zmiany nr 3 (wysokiej jakości usługi administracyjne)
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22
Diagnoza możliwości i
zagrożeń wraz z rekom.

30
28
Podniesienie poziomu wiedzy i
kompetencji pracowników
administracji skarbowej w zakresie
prawa i procedur w obszarze obsługi
podatkowej przedsiębiorców

Interwencja – Organizacja
specjalistycznych szkoleń dla
pracowników administracji
skarbowej ucz. w wydawaniu
decyzji administracyjnych

Obniżenie poziomu trudności prowadzenia działalności gospodarczej

Wdrożenie
proinnowacyjnych
rozwiązań przy
udzielaniu zamówień
publicznych

24

Wypracowanie i
rozpowsz. standardów
stosowania PZP

25

Interwencja –
Przygotowanie i
rozpowsz. analiz dot.
funkcjonowania rynku
zamówień publicznych
w Polsce, w tym
dobrych praktyk
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Rysunek 7. Dobre rządzenie - teoria zmiany nr 4 (usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych)
Interwencja – Wypracowanie i rozwijanie
rozwiązań w zakresie systemu
monitorowania procesów przestrzennych
i ich oceny oraz opracowanie dobrych
praktyk

Interwencja – Programy szkoleniowe i
edukacyjne adresowane do kadr planowania
przestrzennego – pracownicy administracji
centralnej i samorządowej, w tym służby
wojewody jako organ nadzoru nad JST

1

Interwencja – Wzmocnienie procesu
konsultacji społecznych i
monitoringu społecznego

2

Poprawne
wykorzystanie
nowych technik
geoinformacyjnych
przez pracowników

Wdrażanie mechanizmów
partycypacji społecznej

Ograniczenie ryzyka
niekontrolowanej rozbudowy i
związanych z nią kosztów

15

Podniesienie jakości weryfikacji zgodności z prawem
uchwał rad gmin oraz zgodności projektów budowlanych z
ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (służby wojewody jako organ nadzoru nad
JST)

10

Zapewnienie
publicznego dostępu
do wykazów dot.
procesów
inwestycyjnobudowlanych

Wypracowywanie akceptowalnych
społecznie i wyższej jakości decyzji
planistycznych

Interwencja –
Opracowanie planów
zagospodarowania
przestrzennego polskich
obszarów morskich

12
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Ład przestrzenny

14

16

Niwelowanie konfliktów
społecznych

6

Zwiększenie
wiedzy
uczestników
procesu
inwestycyjnobudowlanego

Interwencja – Opracowanie
praktycznego informatora dla
inwestorów oraz ekspertyz i
analiz w zakresie regulacji
prawnych w obszarze procesu
inwestycyjno-budowlanego

11

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego
administracji publicznej w zakresie
planowania i zagospodarowania
przestrzennego

5

4

9

8

7

3

Możliwość monitorowania przez JST
zachodzących zmian

Podniesienie kompetencji i wiedzy
pracowników administracji centralnej i
samorządowej

Interwencja – Podnoszenie kompetencji
pracowników organów administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego

Interwencja – Utworzenie lub zmodernizowanie
publicznych rejestrów elektronicznych i serwisów
dot. procesów inwestycyjno-budowlanych

Stosowanie jednakowych
interpretacji przepisów z zakresu
prawa budowlanego i wyrobów
budowlanych przez pracowników
organów administracji
architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego

18
20
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19
Podniesienie pewności prawnej inwestora
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Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych
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Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
Interwencja w obszarze good governance, zgodnie z dokumentami strategicznymi, jest wdrażana tylko na
poziomie krajowym – w ramach PO WER. Zatem nie przeprowadzono analizy komplementarności pomiędzy
poziomem krajowym (PO WER) a regionalnym (RPO).

4.2.2

Trafność i zakres interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•
•

Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego
one wynikają i jak można im przeciwdziałać?
Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

W odniesieniu do Działania 2.16, ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w
proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym, zdiagnozowano, że wsparcie zostało zaprojektowane trafnie –
potrzeby są aktualne mimo wdrażania w poprzednich latach interwencji o podobnym zakresie. Wskazano, że
kompetencje pracowników administracji uczestniczących w procesie stanowienia prawa są niewystarczające,
zatem zaplanowana interwencja wpisuje się w występujące potrzeby. Według danych zawartych w raporcie
OECD za 2015 r., podsumowującym i oceniającym mechanizmy tworzenia prawa (w zakresie OSR,
zaangażowania interesariuszy i oceny ex post) Polska zajęła w większości wymiarów miejsce zbliżone do
7
średniej dla OECD . Problem dotyczy zwłaszcza umiejętności analitycznych w zakresie oceny skutków regulacji,
ale także umiejętności związanych ze stosowaniem nowych, rozbudowanych metod i narzędzi w przebiegu
procesu legislacyjnego (zwłaszcza w prowadzeniu konsultacji publicznych – dostępne dane pokazały, że w 2010
8
r. niespełna 63% dokumentów strategicznych JST poddano konsultacjom społecznym ). Równocześnie trzeba
zauważyć, że Działanie nie obejmuje bezpośrednich działań dotyczących deregulacji. Wsparcie koncentruje się
na ulepszeniu procesu, który w odległej perspektywie czasowej może przyczynić się do poprawy systemu
prawnego.
W zakresie Działania 2.17, którego wdrożenie ma przyczynić się do usprawnienia procesów zarządzania
i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze oraz do poprawy jakości wydawanych orzeczeń i zwiększenia
skuteczności ich egzekwowania, stwierdzono, że zaplanowane zadania należy ocenić jako trafne,
odpowiadające na zidentyfikowane potrzeby i uzasadnione. Zaprogramowana interwencja nakierowana jest na
wsparcie reform w obszarach istotnych dla kluczowego wyzwania polskiego wymiaru sprawiedliwości, jakim
jest skrócenie czasu postępowań sądowych (szczególnie w przypadku procesów cywilnych i gospodarczych).
Dostępne dane pokazały, że średni czas postępowań sądowych w 2016 r. w sprawach cywilnych wyniósł 7,309
miesiąca w sądach okręgowych i 4,632 w sądach rejonowych, a w sprawach gospodarczych – 8,687 miesiąca w
9
sądach okręgowych i 5,576 w sądach rejonowych . Trafnym miernikiem przewlekłości postępowań jest analiza
spornych spraw cywilnych i handlowych. Czas rozstrzygania tego typu spraw w Polsce w 2015 r. wyniósł ok. 200

7

Regulatory Policy Outlook 2015. Country profile. Poland za: „Ewaluacja wpływu EFS na osiągnięcie celów w zakresie dobrego rządzenia
określonych w ramach PO WER. I Raport wskaźnikowy”, imapp, IDEA, IBS, Warszawa 2017.
8
Serwis www.mojapolis.pl, http://www.mojapolis.pl/pointers/chart/493/, dane dostępne tylko dla 2010 r.
9
Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych – 2016 rok na tle poprzednich okresów statystycznych, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Warszawa 2017.
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dni, dzięki czemu Polska znalazła się na środkowej pozycji wśród krajów europejskich . Ponadto jako obszary,
na których należy skoncentrować interwencje, autorzy wymienili: lepszą alokację dostępnych zasobów, tak aby
ograniczyć skalę opóźnień w najbardziej obciążonych sądach; upowszechnienie usprawnień organizacyjnych,
poprawiających skuteczność pracy sądów; dążenie do zmniejszenia obciążenia sędziów (kognicji sądów)
poprzez ograniczenie liczby drobnych spraw rozpatrywanych przez sędziów i ograniczenie liczby czynności o
charakterze administracyjnym wykonywanych przez sędziów; upowszechnienie pozasądowych metod
rozwiązywania sporów oraz intensywną cyfryzację wymiaru sprawiedliwości – szczególnie w zakresie: budowy i
rozbudowy rejestrów wraz z zapewnieniem łatwego i szybkiego dostępu do informacji tam zawartych dla
pracowników wymiaru sprawiedliwości, rozbudowy narzędzi elektronicznej komunikacji ze stronami sporu,
rozwijanie elektronicznych narzędzi w zakresie rejestracji i zarządzania sprawami sądowymi, jak również
systemy monitorowania aktywności sądu. Ewaluacja zrealizowana przez IZ PO WER w 2016 r. pokazała, że duża
11
część wymienionych wyżej wyzwań wykracza poza możliwości EFS (np. kwestia kognicji sądów ). Jednakże
równocześnie zakłada się, że formy wsparcia przewidziane w ramach Działania 2.17 przyczynią się do
wprowadzenia wymaganych reform poprzez pogłębione analizy poszczególnych problemów i wypracowanie
propozycji rozwiązań. Ponadto przewidziane środki mogą wspierać wdrożenie wypracowanych rozwiązań
poprzez przygotowanie głównych aktorów procesów, wsparcie działań informacyjno-promocyjnych czy
monitorowanie i ocenianie ich efektów.
Trzeba też zaznaczyć, że wśród zdiagnozowanych problemów nie wskazano najważniejszego źródła
nadmiernego obciążenia sędziów, czyli nadmiernej kognicji sądów. Nadmierne obciążenie sądów sprawami
bardzo prostymi oraz czynnościami o charakterze administracyjnym ogranicza czas dostępny na zajmowanie się
sprawami procesowymi. Równocześnie zauważono, że środki EFS mogłyby być wykorzystane jedynie do
wsparcia procesu analizowania problemu i projektowania ewentualnych rozwiązań. Samo odciążenie sędziów
wykracza poza zakres EFS. Ponadto podkreślono, że zidentyfikowane potrzeby w zakresie organizacji pracy
sądów (np. potrzeba upowszechnienia biur obsługi interesanta), choć ważne, to nie wydają się kluczowe z
punktu widzenia czasu postępowań sądowych. Trzeba podkreślić, że zaplanowane działania dotykają tylko
wybranych aspektów problemów wymiaru sprawiedliwości i niewątpliwie nie są wystarczające (zarówno ze
względu na zakres, jak i na skalę), aby osiągnąć zdecydowaną zmianę. Zaplanowane działania mogą przynieść
pewną poprawę w wybranych obszarach (np. w zakresie usprawnienia procesów zarządzania i komunikacji), ale
będą miały jednak tylko umiarkowane przełożenie na czas postępowań sądowych. Przeprowadzona ewaluacja
pokazała, że w ramach interwencji nie położono dostatecznego nacisku na identyfikowanie, ocenianie
i upowszechnianie rozwiązań, które sprawdziły się w sądach, osiągających lepsze wyniki pod względem czasu
postępowań sądowych.
W przypadku Działania 2.18, którego celem jest doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia
usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, również zdiagnozowano trafność
założeń interwencji do występujących potrzeb. Równocześnie stwierdzono, że zakres planowanej interwencji
jest szeroki i bardzo rozdrobniony, a poszczególne obszary są słabo powiązane. Analiza przeprowadzona na
12
potrzeby omawianego badania w każdym z obszarów wykazała szereg wyzwań i potrzeb interwencji.
Stwierdzono, że część przewidzianych interwencji (np. projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”)
została wybrana trafnie i odpowiada na zdiagnozowane problemy, jednakże ich zakres w stosunku do potrzeb
jest ograniczony. Dodatkowo działania te mają selektywny charakter, a nie kompleksowy, i obejmują fragment
procesu obsługi inwestora. Innym przykładem obszaru realizacji działań odpowiadających na występujące

10
„Ewaluacja wpływu EFS na osiągnięcie celów w zakresie dobrego rządzenia określonych w ramach PO WER. I Raport wskaźnikowy”,
imapp, IDEA, IBS, Warszawa 2017.
11
Kognicja sądów – zakres spraw, którymi zajmują się sędziowie, w tym zadania administracyjno-biurowe.
12
świadczenie usług publicznych, zarządzanie usługami w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzenie w jednostkach
administracji skarbowej i publicznej, partnerstwa publiczno-prywatne, zamówienia publiczne
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potrzeby, ale niewyczerpujących ich, jest obszar partnerstw publiczno-prywatnych. W opracowaniu
poświęconym PPP w Polsce wskazano, że największą słabością polskiego rynku PPP jest częste unieważnianie
postępowań poszukiwania partnera prywatnego – w latach 2009–2012 blisko 50% postępowań o wybór
13
partnera prywatnego zakończyło się niepowodzeniem . W ewaluacji zauważono, że kluczowe problemy
dotyczące rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce dotyczą obowiązujących regulacji prawnych, co
nie jest przedmiotem projektu realizowanego w ramach Działania 2.18. W odniesieniu do szkoleń skierowanych
do kadry kierowniczej JST, służących budowaniu strategicznego podejścia do zarządzania rozwojem
gospodarczym JST, zauważono, że ograniczenie się jedynie do tej formy wsparcia może okazać się
niewystarczające. Jako uzupełnienie szkoleń wskazano na: doradztwo, pracę warsztatową z poszczególnymi
samorządami. Takie działania umożliwiłyby uwzględnienie lokalnej specyfiki i dostosowanie do niej
odpowiednich rozwiązań.
Ostatnim działaniem wdrażanym w ramach PO WER na rzecz good governance jest Działanie 2.19, które ma
służyć zwiększeniu potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnieniu procesów inwestycyjno-budowlanych. Wyżej
wspomniana ewaluacja pokazała, że zaprogramowany zakres wsparcia jest trafny. Jednakże ostateczne
powodzenie części działań (np. zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich czy przeprowadzenie analiz
i ekspertyz dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego) zależy od decyzji politycznych, tj. tego czy i w
jakiej ostatecznie formie zostaną uchwalone dokumenty legislacyjne (czy będą uwzględniały wnioski z
przeprowadzonych analiz i ekspertyz). Z kolei w przypadku słusznie ukierunkowanego wsparcia na proces
konsultacji społecznych warunkiem powodzenia tych działań będzie utrwalenie i rozprzestrzenienie
opracowanych mechanizmów konsultacji, tak aby ich oddziaływanie trwało po zakończeniu projektów.
Bazując na obecnym stanie wiedzy można stwierdzić, że interwencja w obszarze dobrego rządzenia w PO WER
została zaprogramowana trafnie – jako działania punktowe, nakierowane na rozwiązanie konkretnego
problemu w funkcjonowaniu państwa – dzięki czemu odpowiada na realne problemy. Jednakże trzeba też
mieć na uwadze, że zaplanowane wsparcie nie odpowiada na wszystkie problemy występujące w danym
obszarze.

4.2.3

Bariery dla interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

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

W przywoływanym raporcie zdiagnozowano szereg barier i zagrożeń dla efektywnego wdrażania interwencji
EFS w obszarze dobrego rządzenia. Zidentyfikowano trudności zarówno natury zarządczej, np. problemy
związane z instytucjami wdrażającymi Program, jak i związane z obszarami merytorycznymi, np. zbyt wąski
zakres zaprogramowanego wsparcia.
Najistotniejszym problemem zidentyfikowanym dla interwencji wdrażanej w ramach Działania 2.16 jest
14
wycofanie się Rządowego Centrum Legislacji z realizacji zaplanowanego wsparcia . W związku z tym część

13

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Centrum PPP, Warszawa 2013.
Rządowe Centrum Legislacji otrzymało możliwość wdrażania szkoleń dla uczestników aplikacji legislacyjnej oraz dla pracowników
obsługujących organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i doskonalenia metodologii legislacyjnej. Dla RCL,
jako beneficjenta, skierowano także możliwość opracowania i wdrożenia narzędzi umożliwiających usprawnienie koordynacji prac nad
projektami ustaw oraz ułatwiających analizę wpływu projektowanej zmiany na obowiązujący system aktów prawnych. Uzupełniająco
przewidziano możliwość przygotowania materiałów informacyjnych dotyczących tego procesu.
14
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zadań przypisanych w SzOOP PO WER Rządowemu Centrum Legislacji (np. szkolenia dla uczestników aplikacji
legislacyjnej oraz dla pracowników obsługujących organy władzy publicznej) może zostać niezrealizowana. W
badaniu zauważono, że wyłonienie podmiotu, który mógłby podjąć się realizacji tych zadań jest
problematyczne, ponieważ RCL przysługuje monopol kompetencyjny w tym zakresie.
Kolejną barierą dla wdrożenia Działania 2.16 jest niski poziom zainteresowania wnioskodawców realizacją
projektów. Do grudnia 2016 r. przeprowadzono 5 konkursów – 3 z nich dotyczyły obszaru konsultacji
publicznych, w ramach których wybrano do dofinansowania tylko 2 projekty. Pozostałe 2 nabory były
skierowane do organizacji pozarządowych i partnerów społecznych i cieszyły się większym zainteresowaniem –
złożono 52 wnioski. Niski poziom kontraktacji jest pochodną zarówno niewielkiego zainteresowania za strony
beneficjentów, jaki i rezygnacji z RCL z realizacji zadań.
Ponadto w badaniu podano w wątpliwość skuteczność projektów w obszarze podnoszenia kompetencji kadry
administracji i obserwatorów procesu legislacyjnego (projekty skierowane do urzędów administracji publicznej
w ramach Działania 2.16). Zdaniem ewaluatorów wyższe kompetencje kadry administracji i obserwatorów
procesu legislacyjnego nie doprowadzą w krótkim czasie do upowszechnienia dobrych praktyk legislacyjnych, tj.
efektem projektów nie będzie powszechne wykorzystywanie w pracy pozaprojektowej wypracowanych i
przetestowanych metod z uwagi na ograniczenia czasowe i konieczność zaangażowania kierownictwa oraz
dodatkowych środków finansowych i etatów.
Kolejną barierą wskazaną w ewaluacji jest nieadekwatność podmiotowa udzielonego wsparcia – szkoleniami
zostaną objęte osoby, które albo posiadają już wymaganą wiedzę, ale z innych przyczyn (np. ograniczeń
czasowych, tempa prac) jej nie wykorzystują, albo nie mają wpływu na decyzje o rzeczywistym wykorzystaniu
danej wiedzy.
W odniesieniu do Działania 2.17, podobnie jak w przypadku Działania 2.16, zidentyfikowano opóźnienie we
wdrażaniu interwencji i w konsekwencji presję na szybkie wydatkowanie środków, co może przyczyniać się do
niskiej jakości realizowanych projektów. W momencie realizacji przywoływanego badania do realizacji wybrano
projekty na kwotę 5,6 mln zł, co odpowiadało ok. 2,4% alokacji. Jedną z przyczyn opóźnienia może być brak
doświadczenia Ministerstwa Sprawiedliwości w roli IP, jak również zmiany personalne w IP.
Ponadto zagrożeniem dla efektywnego wdrożenia interwencji w ramach Działania 2.17 jest narastający konflikt
pomiędzy kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości a sądami – w efekcie planowane zmiany mogą być
postrzegane jako próba ograniczenia niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Może to negatywnie wpływać na
odbiór proponowanych zmian i wzbudzać opór przed nimi. Może to również utrudniać dialog pomiędzy
wszystkimi uczestnikami wymiaru sprawiedliwości.
Równocześnie istotnym ograniczeniem dla jakości i skuteczności interwencji jest sposób zdefiniowania
oczekiwanych efektów, które wyrażane są w formie wskaźników rezultatu, mając przy tym charakter
wskaźników produktu lub wskaźników rezultatu niskiego stopnia (np. liczba wdrożonych rejestrów sądowych).
W badaniu zauważono, że tak sformułowane rezultaty nie dostarczają istotnych informacji na temat
rzeczywistych zmian zachodzących w systemie sprawiedliwości dzięki realizacji projektów (np. skrócenie czasu
postępowań).
Z kolei najważniejszym zagrożeniem dla efektywności wsparcia zaprogramowanego do realizacji w ramach
Działania 2.18 jest wysoki poziom rozproszenia interwencji pod względem przedmiotowym i instytucjonalnym.
Zaplanowane projekty dotyczą wielu rożnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej i będą
realizowane przez różne instytucje, co generuje ryzyko zróżnicowania w zakresie definiowania celów
interwencji na poziomie poszczególnych interesariuszy. Dodatkowo w kategorii barier rozpatrywano zawężanie
wsparcia do usług publicznych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i działalności gospodarczej. Zawężenie
oceniono jako sztuczny zabieg z uwagi na szersze spektrum działania samorządu niż wspieranie
przedsiębiorców. Wydzielanie usług adresowanych jedynie do przedsiębiorców może być niespójne z praktyką
działania samorządów. Zauważono, że systemy informatyczne nie powinny być budowane tylko pod jedną
grupę klientów urzędów. Może to generować problemy natury technicznej (co można informatyzować, jak to
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wydzielić, jak potem przełożyć to na inne obszary) i formalnej (kwalifikowalność kosztów). W tym obszarze
istotne jest określenie spójnego podejścia, co pozwoli uniknąć niespójności na etapie realizowania konkretnych
projektów.
Kolejne ryzyko w obszarze efektów interwencji dostrzeżone w zrealizowanej ewaluacji to osiągnięcie skutku
odwrotnego od zamierzonego, tj. skomplikowanie i pomnożenie procedur w ramach usług publicznych. W
raporcie zauważono, że zmodernizowanie i zinformatyzowanie danego procesu może w niektórych urzędach
oznaczać wprowadzenie dodatkowej procedury, a nie zastąpienie starej, np. wymaganie wypełnienia
formularza papierowego i elektronicznego.
Barierą dla efektywnego wdrożenia interwencji w obszarze rozpowszechnienia stosowania partnerstw
publiczno-prywatnych jest ograniczenie grupy odbiorców do pracowników administracji. Zaplanowane
działania odroczą w czasie oczekiwane efekty w postaci większego zaangażowania w PPP przedsiębiorstw, które
są nieodłączną częścią PPP.
Z opublikowanego raportu wynika, że efekty interwencji zaplanowanej do realizacji w ramach Działania 2.19 PO
WER uzależnione są w znacznym stopniu od decyzji politycznych, zwłaszcza od przyjęcia nowych rozwiązań
legislacyjnych (m.in. Kodeksu urbanistyczno-budowlanego) oraz od tego, na ile decyzje polityczne wpłyną na
zmianę rozwiązań zaproponowanych na podstawie przeprowadzonych analiz i ekspertyz. Ponadto trzeba
zauważyć, że rozwiązaniem problemów, na które ukierunkowane jest wsparcie w ramach Działania 2.19, mogą
być tylko zmiany legislacyjne, a PO WER może je jedynie wspierać.

4.2.4

Efekty wsparcia

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

•

Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których
grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w
odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja
społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo
wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia
bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform,
budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do
poszczególnych polityk)?
Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii,
substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty
wpłynęły na rezultaty planowanych interwencji w poszczególnych obszarach?

Niski poziom zaawansowania wdrażania interwencji w obszarze dobrego rządzenia nie pozwolił
na zrealizowanie badań ewaluacyjnych oceniających efekty interwencji. Zakres badania, na podstawie
którego opracowano odpowiedzi na pytania badawcze, nie obejmował oceny efektów wsparcia, a jedynie
ocenę trafności interwencji i zidentyfikowanie barier dla jej wdrożenia.
Równocześnie w celu zobrazowania skali zrealizowanego wsparcia przeanalizowano dane z bazy SL2014 (stan
na koniec roku 2016). Do momentu przeprowadzenia analiz w bazie znalazły się jedynie informacje o
uczestnikach projektów realizowanych w ramach Działania 2.18 (6 projektów) i Działania 2.19 (4 projekty).
Łącznie w projektach wdrażanych w ramach tych działań uczestniczyło 1 147 osób. Zdecydowaną większość –
85,5% – stanowiły osoby uczestniczące w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Działania 2.19. Analiza
dostępnych danych pokazała, że wsparcie w głównej mierze objęło pracowników administracji samorządowej –
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w ramach Działania 2.18 pracownicy jednostek samorządu terytorialnego stanowili 100% uczestników, a w
ramach Działania 2.19 – 94%.
Nie zdiagnozowano zróżnicowania ze względu na formę wsparcia – uczestnicy projektów realizowanych w
ramach obu działań zdecydowanie najczęściej brali udział w szkoleniach/ kursach. Ponadto w ramach
Działania 2.18 blisko 6% uczestników skorzystało ze studiów podyplomowych bądź kształcenia, a kolejne 11% z
form innych niż wymienione. Z kolei uczestnikom projektów realizowanych w ramach Działania 2.19, oprócz
szkoleń i kursów, zaoferowano doradztwo (0,9%) i doskonalenie zawodowe (1,2%).
Rysunek 8. Zrealizowane formy wsparcia w ramach Działania 2.18 (wykres z lewej strony) oraz w ramach Działania 2.19
(wykres z prawej strony)

inne
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (stan na 01.2017 r.), liczba uczestników projektów realizowanych w
ramach Działania 2.18=166; liczba uczestników projektów realizowanych w ramach Działania 2.19=981.

Ponadto analizie poddano poziom realizacji wskaźników (stan na I kwartał 2017 r.). Z Informacji kwartalnej z
realizacji PO WER wynika, że żaden ze wskaźników nie został osiągnięty. Zidentyfikowano 4 wskaźniki produktu
15
i 1 wskaźnik rezultatu, dla których osiągnięto wartości większe niż 0 . Wskaźniki te obejmują swoim zakresem
obszar planowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjno-budowlanego (Działanie 2.19 PO WER).
Przedstawione powyżej informacje pokazały, że poziom zaawansowania wdrażania interwencji w obszarze
dobrego rządzenia jest niski.

4.2.5

Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 2020 oraz SOR

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):

15

Wskaźniki, dla których osiągnięto wartość większa niż 0:
• (WP) Liczba nowoutworzonych lub zmodernizowanych rejestrów/ serwisów umożliwiających dostęp do aktualnych informacji z zakresu
tematyki inwestycyjno-budowlanej – 4 (50%),
• (WP) Liczba opracowanych i wydanych publikacji dobrych praktyk w zakresie planowania przestrzennego oraz wykorzystania TIK w
zakresie geoinformacji, monitoringu Infrastruktury Informacji Przestrzennej i udostępniania danych przestrzennych – 1 (6,7%),
• (WP) Liczba pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego objętych wsparciem
szkoleniowym – 5 599 (15,6%),
• (WP) Liczba obszarów tematycznych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego, dla których opracowano ekspertyzy, analizy,
strategie i badania – 5 (20%),
• (WR) Liczba jednostek administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, których pracownicy zostali przygotowani
do
stosowania
aktualnych
przepisów
prawa
budowlanego
lub
wyrobów
budowlanych
lub
obsługi
nowoutworzonych/zmodernizowanych rejestrów elektronicznych – 366 (33,6%).
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•
•

Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

W toku badania przeanalizowano, w jaki sposób interwencja zaplanowana do wdrożenia w ramach PI 11i
wpisuje się w polskie polityki publiczne i Strategię Europa 2020. Równocześnie trzeba zauważyć, że, z uwagi na
brak badań ewaluacyjnych identyfikujących spójność osiągniętych efektów interwencji z celami polityk
publicznych i Strategią EU 2020, ograniczono się jedynie do analizy na poziomie zdefiniowanych celów i
kierunków działań. W momencie opracowywania niniejszego raportu brak było wyników badań, które mogłyby
potwierdzać, że wdrożenie interwencji przyczyniło się do realizacji celów zdefiniowanych w dokumentach
strategicznych.
16

Można wskazać na spójność zaprogramowanej interwencji ze Strategią EU 2020 . Działania PO WER
bezpośrednio wpisują się w zadania przewidziane do realizacji w ramach dwóch projektów przewodnich
przypisanych do priorytetu Zrównoważony rozwój – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.
Wystąpił również wysoki poziom spójności zaplanowanych działań z celami Strategii na rzecz
17
Odpowiedzianego Rozwoju . Interwencja PO WER wpisuje się w Cel szczegółowy III. Skuteczne państwo
i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. Interwencja jest spójna z czterema
18
(z pięciu ) obszarami zdefiniowanymi w ramach Celu Szczegółowego III SOR – obszary: Prawo w służbie
19
20
21
obywatelom i gospodarce , Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem , E-państwo oraz
22
Finanse publiczne . Generalnie interwencje wdrażane w ramach PI11i PO WER realizują założenia SOR. Analiza
danych zgromadzonych w bazie SL2014 pokazała, że do stycznia 2017 r. w ramach działań z zakresu dobrego
rządzenia wsparciem objęto 0,18% wszystkich pracowników administracji publicznej i obrony narodowej w
23
Polsce . Równocześnie trzeba mieć na uwadze, że podana liczba uwzględnia jedynie uczestników projektów
zrealizowanych w ramach Działania 2.18 i Działania 2.19, wykazanych w bazie SL2014. Zatem w kolejnych latach
wpływ PO WER na realizację celów SOR będzie wyższy.
Kwestia efektywności i sprawności państwa uwzględniona została także w dokumentach strategicznych o
charakterze kompleksowym, tj. obejmujących więcej niż jeden obszar. W Długookresowej Strategii Rozwoju
24
Kraju Polska 2030 jeden z trzech obszarów zadaniowych zdefiniowano jako efektywność i sprawność
państwa. Celem jest usprawnienie funkcji przyjaznego i pomocnego państwa (nie – nadodpowiedzialnego)

16

EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska,
Bruksela 2010.
17
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017.
18
Interwencja zaplanowana w ramach PO WER nie jest bezpośrednio powiązana z obszarem Efektywność wykorzystania środków UE.
19
W SOR zaplanowano realizację zadań ukierunkowanych na doskonalenie systemu stanowienia prawa oraz przegląd obowiązującego
prawa oraz jego uproszczenie, w tym redukcja barier prawnych i kosztów regulacyjnych związanych z wykonywaniem działalności
gospodarczej.
20
W SOR zaplanowano realizację zadań ukierunkowanych na zwiększenie sprawności funkcjonowania instytucji państwa, w tym
administracji, wzmocnienie strategicznej koordynacji i zarządzania politykami publicznymi (np. wzmocnienie potencjału w zakresie oceny
skutków regulacji) oraz zwiększenie efektywności programowania rozwoju poprzez zintegrowanie planowania przestrzennego i społecznogospodarczego oraz zapewnienie realnej partycypacji społecznej.
21
W SOR zaplanowano realizację zadań ukierunkowanych na budowę i rozwój e-administracji.
22
W SOR zaplanowano realizację zadań ukierunkowanych na przeprowadzenie zmian regulacyjno-instytucjonalnych zmierzających do
zapewnienia dochodów budżetowych niezbędnych dla sfinansowania wydatków państwa.
23
Źródło: baza SL2014 (liczba uczestników projektów zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej) oraz GUS BDL (liczba
pracowników zatrudnionych w Sekcji O „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne") – dane dla
2015 r.
24
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
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25

działającego efektywnie w kluczowych obszarach interwencji. Z kolei w Strategii Rozwoju Kraju 2020
(dokument o charakterze średniookresowym) jednym z trzech obszarów strategicznych jest Obszar strategiczny
I. Sprawne i efektywne państwo, gdzie przewidziano przekształcenia instytucjonalne utrwalające sprawne
państwo, zapewniające wyższą jakość funkcjonowania instytucji publicznych oraz aktywną rolę kapitału
społecznego.
26

Realizowana interwencja odpowiada także na cele zdefiniowane w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego .
Strategia zakłada realizację działań, służących włączaniu obywateli w proces kształtowania polityki rozwoju
oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
27

Ponadto interwencja jest wysoce spójna ze Strategią Sprawne Państwo . Wszystkie działania PO WER w
obszarze good governance znajdują swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w kierunkach interwencji
zdefiniowanych w Strategii.
Interwencja jest także spójna ze Strategią modernizacji przestrzeni wymiaru sprawiedliwości na lata 201428
2020 . W Strategii jednym z czterech kierunków strategicznych jest poprawa sprawności. Należy przez to
rozumieć nastawienie na poprawę jakości procesów przy poszanowaniu gwarancji procesowych oraz
zapewnieniu odpowiedniej sprawności postępowania. Zakłada się osiągnięcie wymiernych rezultatów w postaci
skrócenia czasu postępowań sądowych i zwiększenia liczby spraw skierowanych do mediacji.
Powyższe informacje pokazały, że można wskazać na wysoki poziom spójności działań zaprogramowanych w
ramach PO WER z kierunkami interwencji zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych. Ogłoszone i
zaplanowane nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działań: 2.16, 2.17, 2.18 i 2.19 potwierdzają, że
interwencja realizuje kierunki rozwoju polityk publicznych.

4.2.6

Wnioski dotyczące badań źródłowych

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres
tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku
wiedzy w danych obszarach? Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie
zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje
płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces programowania Programów
operacyjnych współfinansowanych z EFS?
Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych
badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej
formułowanych?

Na tym etapie metaanalizy, jak wspomniano wyżej, dostępny był tylko jeden raport z badania ewaluacyjnego
poświęconego tematyce interwencji w obszarze dobrego rządzenia. Dostępny raport dostarczył użytecznych
informacji z punktu widzenia oceny trafności interwencji i barier dla jej wdrożenia. Raport ten nie budzi
zastrzeżeń metodologicznych.

25

Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2013.
27
Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa 2012.
28
Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2014.
26
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4.2.7

Podsumowanie i rekomendacje

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych
objętych wsparciem z EFS?
W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie
dla osiąganych efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących
barier? Czy wnioski i rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

Na tym etapie wdrażania i poziomie kontraktacji PO WER możliwe jest wskazanie rekomendacji w odniesieniu
do trafności zaprogramowanego wsparcia w ramach Działań 2.16 – 2.19 PO WER. Poniżej przedstawiono
najważniejsze zalecenia sformułowane przez autorów przywoływanej ewaluacji (Ewaluacja wpływu EFS na
osiągnięcie celów w zakresie dobrego rządzenia określonych w ramach PO WER I Raport wskaźnikowy). W
momencie przygotowywania niniejszego raportu nie zostały jeszcze zamknięte prace nad ostatecznym
kształtem tabeli wdrażania rekomendacji z niniejszego badania. O ostatecznym sposobie wdrożenia
poniższych rekomendacji zadecyduje KM PO WER po wcześniejszej konsultacji IZ PO WER z adresatami
rekomendacji.
Zdaniem Wykonawcy przywoływanego badania, w zakresie interwencji wdrażanej w ramach Działania 2.16
zalecane jest rozszerzenie zakresu interwencji (interwencja koncentruje się na podnoszeniu kompetencji)
poprzez uzupełnienie typów projektów o działania nakierowane na uproszczenie prawa i ograniczenie obciążeń
administracyjnych (deregulacja prawa). Punktem wyjścia powinna być analiza obciążeń regulacyjnych oraz
przegląd dotychczasowych działań i dobrych praktyk w tym zakresie, a później – mapowanie możliwości
modyfikacji (uproszczenia) prawa.
Ponadto kluczowe dla podniesienia niskiego poziomu zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją
projektów jest zainteresowanie resortów tematyką poprawiania jakości oceny skutków regulacji i prowadzenia
pogłębionych konsultacji społecznych. W celu zapewnienia trwałości interwencji konieczne jest zapewnienie
warunków dla prowadzenia konsultacji publicznych i wysokiej jakości oceny skutków regulacji po zakończeniu
projektów. Ponadto konieczne jest wprowadzenie rozwiązań dążących do realizacji interwencji w zakresie
przewidzianym dla Rządowego Centrum Legislacji przez inną instytucję lub wdrożenie rozwiązań
29
porządkujących proces w ramach projektu strategicznego SOR .
Zgodnie z zaleceniami Wykonawcy analizowanego badania, interwencja zaplanowana w ramach Działania 2.17
powinna uwzględnić przeprowadzenie pogłębionej analizy problemu nadmiernego obciążenia sądów i
wypracowanie propozycji rozwiązań. Ponadto w kontekście ryzyka niedostatecznego upowszechnienia
pozasądowych metod rozstrzygania sporów, zasadna jest większa koncentracja działań na wypracowaniu
rozwiązań, które będą w sposób systemowy zachęcać i nakłaniać uczestników postępowań sądowych do ADR.
W Działaniu 2.18 jako kluczowa została oceniona interwencja w zakresie systemu monitorowania usług
publicznych. Jednakże wskazano, że potencjał systemu monitorowania usług publicznych przełoży się na realną
zmianę tylko w sytuacji rozszerzenia na wszystkie usługi samorządowe oraz rzeczywistego wykorzystania

29

W SOR przewidziano wdrożenie projektu strategicznego, który ściśle wiąże się z interwencją Działania 2.16. Z opisu tego projektu –
„Rozwój systemu oceny wpływu regulacji oraz partycypacji społecznej w procesie stanowienia prawa” – wynika, że większość zadań
zostanie wykonana w ramach środków własnych zaangażowanych instytucji lub sfinansowana w ramach Działania 2.16 PO WER. Zatem
interwencja opisana w SOR ma być wdrażana głównie poprzez działania przewidziane do realizacji w PO WER.
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(na co wpływ będzie miała jakość i funkcjonalność wdrożonych rozwiązań). Zgodnie z wnioskami z
przywoływanego badania, działania nieodnoszące się bezpośrednio do głównego celu działania należy
stopniowo wygaszać. Badanie pokazało, że w ramach szerokorozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego
występuje wiele problemów, z których podstawowy dotyczy rozbudowanych, niespójnych i często wewnętrznie
sprzecznych przepisów. Odpowiedzią na te problemy ma być interwencja PO WER (Działanie 2.19). Przy czym,
jak wskazano w ewaluacji, ogranicza się ona do wsparcia potencjału instytucjonalnego administracji publicznej
w zakresie planowania przestrzennego oraz usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego. Równocześnie
nie zarekomendowano kierunku rozszerzenia typów projektów. Ponadto jako wyzwanie zdiagnozowano
utrwalenie efektów projektów szkoleniowych i działań związanych z włączeniem społeczeństwa w proces
planowania przestrzennego. W tym kontekście zalecono zweryfikowanie jakości i przydatności szkoleń oraz
trwałości nabytej wiedzy na etapie ewaluacji mid-term.
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4.3 Edukacja i kształcenie
4.3.1

Weryfikacja teorii zmiany

Rozdział ten odnosi się do teorii zmiany, zrekonstruowanej na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.
Edukacja jest wspierana w PO WER w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji. Celami interwencji w tym obszarze są:
•

ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia;

•

lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.

W obszarze edukacji i kształcenia zidentyfikowano główne nurty zmian, wdrażane równolegle na poziomie
krajowym i regionalnym:
1.

Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży na wszystkich etapach, poprzez dostosowanie jej do
wymagań rynku pracy i współczesnej gospodarki (rys. 1 i 3)

2.

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie (rys. 2 i 4)

W nurcie pierwszym na poziomie krajowym i regionalnym istotą jest takie oddziaływanie na system kształcenia
formalnego dzieci i młodzieży, które będzie prowadziło do rozwoju bardziej inkluzywnego oraz praktycznego
podejścia do nauki. Rozwój ten będzie oznaczać wzrost szans edukacyjnych grup defaworyzowanych. Jest to
warunkiem poprawy jakości kadr gospodarki i zwiększenia konkurencyjności Polski na poziomie krajowym oraz
wyrównania poziomu kadr pomiędzy regionami oraz w ramach regionów.
Weryfikacja teorii tego nurtu wymaga uwzględnienia prawdopodobnych zmian wynikających ze zmiany ustroju
szkolnego, co będzie prowadzić do ewentualnych przemian w zakresie wsparcia co najmniej w zakresie
kształcenia kadr oświaty oraz modernizacji treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia
ogólnego.
Nurt drugi interwencji będzie obejmował połączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty oraz
szkolnictwa wyższego w jeden zintegrowany system kwalifikacji oraz działania służące zwiększeniu dostępu
osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. Na poziomie krajowym istotą interwencji będą
działania składające się na funkcjonowanie zintegrowanego systemu zdobywania kwalifikacji, co w
konsekwencji ma prowadzić do stworzenia szeroko dostępnego systemu usług edukacyjnych i szkoleniowych
wysokiej jakości dla wszystkich kształcących się przez całe życie i poprawy jakości kadr gospodarki. Na poziomie
regionalnym interwencja będzie z jednej strony również prowadziła do zwiększenia dostępu osób dorosłych do
różnych form kształcenia przez całe życie, jak na poziomie krajowym, a ponadto będzie zmierzała do
podnoszenia kompetencji kluczowych osób dorosłych zgodnie z głównymi trendami oczekiwań pracodawców,
co oznacza przede wszystkim rozwój kompetencji w zakresie TIK oraz języków obcych (choć w różnych
regionach te potrzeby są różnie definiowane lub brak takich szczegółowych wskazań). Będzie to prowadziło do
poprawy kompetencji regionalnych kadr gospodarki i poprawy konkurencyjności regionów.
Weryfikacja interwencji w tym nurcie nie jest obecnie możliwa w oparciu o dostępną bazę źródłową.
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Rysunek 9. Edukacja - teoria zmiany nr 1 (wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży na wszystkich etapach)

Interwencja – wsparcie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści,
narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji
kluczowych

Interwencja – systemowe wsparcie dla szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów
niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

Szkolenie i doradztwo dla
pracowników systemu
wspomagania pracy szkoły i
organów prowadzących oraz
trenerów

Opracowanie i upowszechnienie
narzędzi wspierających pomoc
psychologiczno-pedagogiczną na
każdym etapie edukacyjnym w zakresie
problematyki ucznia o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i ucznia
młodszego

Szkolenia i doradztwo dla kadry
kierowniczej systemu oświaty (w tym
kadry JST) pod kątem kształtowania
umiejętności przywódczych

2

1

Tworzenie zestawów narzędzi
edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla
każdego etapu edukacyjnego.
Opracowanie e-podręczników i emateriałów dydaktycznych dla edukacji
ogólnej, jak i zawodowej oraz rewizja
treści nauczania pod kątem: rozwijania
kompetencji kluczowych uczniów
niezbędnych do poruszania się na rynku
pracy

3

Poprawa jakości kształcenia na wszystkich etapach kształcenia formalnego

4

5
Lepszy i wyrównany dostęp do stabilnych i wysokiej jakości usług edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia
formalnego

Zwiększenie
konkurencyjności
Polski w warunkach
gospodarki opartej
na wiedzy

10

6
8

Wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i
zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego

Zwiększenie kompetencji kadr gospodarki
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9

Otwarcie szkół zawodowych na współpracę z
przedsiębiorcami i uczelniami

7

Interwencja –
dostosowanie
kształcenia i
szkolenia
zawodowego do
potrzeb rynku
pracy
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Rysunek 10. Edukacja - teoria zmiany nr 2 (wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie)

Interwencja – połączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty oraz szkolnictwa
wyższego w jeden zintegrowany system kwalifikacji

Funkcjonowanie
Zintegrowanego Rejestru
Kwalifikacji

2

1

Wysoka jakość
usług z zakresu
całożyciowego
doradztwa
edukacyjnozawodowego

Zwiększenie oferty
pozaszkolnych form
kształcenia i uczenia się
dorosłych

Poprawa komunikacji i współpracy pomiędzy
instytucjami edukacyjnymi wszystkich
szczebli a przedsiębiorcami (rynkiem pracy)

5

4

Interwencja – zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie

6

Funkcjonowanie
zintegrowanego
systemu
zdobywania
kwalifikacji

7

10

Przygotowanie szkół do pełnienia roli
Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

9
Zwiększenie
wiedzy o
potrzebach
kwalifikacyjnozawodowych w
poszczególnych
sektorach
gospodarki

11

8
Stworzenie i wsparcie
funkcjonowania Rady
Programowej ds.
kompetencji oraz
sektorowych rad ds.
kompetencji

3

Stworzenia szeroko dostępnego
systemu usług edukacyjnych i
szkoleniowych wysokiej jakości dla
wszystkich kształcących się przez całe
życie

12

Poprawa
kompetencji kadr
gospodarki

13

Zwiększenie
konkurencyjności
Polski w warunkach
gospodarki opartej
na wiedzy
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Rysunek 11. Edukacja - teoria zmiany nr 3 (wariant regionalny - wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży na wszystkich etapach)

Interwencja – Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej

Interwencja – Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania
się na rynku pracy

1

2

3

Rozwój indywidualnego podejścia
do ucznia, szczególnie ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Projekty kształtujące rozwój
kompetencji kluczowych u
wszystkich uczniów

4

5

7

Wsparcie
instytucjonalne szkół
poprzez ich
wyposażenie czy
inwestycje w kadrę

8

9

Tworzenie i rozwój miejsc edukacji
przedszkolnej

Poprawa jakości edukacji
przedszkolnej

10

6

12

Wyrównanie jakości kadr gospodarki w regionach

13

11

Wyrównanie różnic kapitału kulturowego u dzieci z obszarów defaworyzowanych i
uprzywilejowanych

Wsparcie uczniów w zakresie kompetencji
zawodowych, przydatnych na rynku pracy

14
15
Zwiększenie konkurencyjności regionów w
warunkach gospodarki opartej na wiedzy

16
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Wsparcie nauczycieli kształcenia
zawodowego i instruktorów praktycznej
nauki zawodu,

Otwarcie szkół zawodowych na współpracę z
przedsiębiorcami i uczelniami

Interwencja –
dostosowanie
kształcenia i szkolenia
zawodowego do
potrzeb rynku pracy
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Rysunek 12. Edukacja - teoria zmiany nr 4 (wariant regionalny - wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie)

Interwencja – podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych

Interwencja – zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie

4
Projekty służące rozwojowi
kompetencji przydatnych w
budowaniu konkurencyjnej
pozycji na rynku pracy

1

Projekty służące budowaniu
nawyku uczenia się przez całe życie

Zwiększenie oferty
pozaszkolnych form
kształcenia i uczenia się
dorosłych

3

2

Wsparcie współpracy szkół jako
Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji ze
społecznością lokalna i organami
prowadzącymi

5

Poprawa kompetencji regionalnych kadr gospodarki

6

Zwiększenie konkurencyjności regionów w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
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Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
Wsparcie na poziomie krajowym (PO WER) i regionalnym (RPO) w przypadku obszaru edukacji i kształcenia
wzajemnie się uzupełnia.
W pierwszym z nurtów interwencji na poziomie centralnym realizowane jest wsparcie systemowe dla szkół w
zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy oraz systemowe
wsparcie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających
proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych. Na poziomie centralnym realizowane są
projekty z jednej strony mające na celu wypracowanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i treści, a z drugiej
szkolenie kadr kierowniczych oświaty oraz kadr odpowiedzialnych za dalsze szkolenie nauczycieli. Na poziomie
regionalnym realizowane są projekty adresowane bezpośrednio do nauczycieli oraz uczniów.
W przypadku drugiego nurtu utrzymana jest podobna logika: na poziomie centralnym realizowane są
oddziaływania systemowe, natomiast na poziomie regionalnym – kierowane bezpośrednio do klientów systemu
oraz kadr nauczających. Na poziomie centralnym realizowane są działania mające na celu połączenie
kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty oraz szkolnictwa wyższego w jeden zintegrowany system
kwalifikacji, natomiast na poziomie regionalnym prowadzone są działania mające na celu poszerzenie oferty dla
osób dorosłych, kształcących się przez całe życie.

4.3.2

Trafność i zakres interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•
•

Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego
one wynikają i jak można im przeciwdziałać?
Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

Przy obecnej bazie źródłowej ocena trafności interwencji opierać się może o konkluzje poprzedniego raportu
cząstkowego oraz o zidentyfikowane w raporcie Ewaluacja ex-post Wpływ polityki spójności 2007-2013 na
edukację i kształcenie [marzec 2017] wyzwania dla dziedziny tematycznej. Zostanie to dokonane poprzez
porównanie teorii zmian na lata 2014-2020 zrekonstruowanych na postawie PO WER oraz 16 RPO z wnioskami
z tych dwóch raportów.
Badanie Ewaluacja ex-post Wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie może być w pewnej
mierze weryfikacją wyzwań przedstawionych w Diagnozie PO WER. Identyfikacja wyzwań na perspektywę
finansową 2014-2020 zarówno w Diagnozie, jak i w tym badaniu jest podobna i różni się w zasadzie tylko na
poziomie rekomendowanych rozwiązań szczegółowych. W przypadku oddziaływań systemowych w badaniu
tym zwraca się uwagę na potrzebę oddziaływania na obszar komunikowania zmian systemowych. Konieczne
jest udoskonalenie mechanizmów konsultacji, pozyskiwania informacji zwrotnej oraz promocji działań
prowadzonych przez MEN i organy nadzoru, tak by poziom błędnego rozumienia podejmowanych rozwiązań
był jak najmniejszy. W badaniu tym zwraca się również uwagę na to, że u większości interesariuszy systemu
brak wystarczającego zrozumienia, że pełną podstawą do wyrokowania o jakości, zarówno systemu w
całości, jak i pojedynczej szkoły są w takiej samej mierze skwantyfikowane wskaźniki w rodzaju wyników
egzaminacyjnych, jak i wyniki ewaluacji, wyniki badań edukacyjnych, w tym badanie efektów daleko
odłożonych w czasie, jak: sukces na rynku pracy, umiejętność uczenia się przez całe życie czy poziom satysfakcji
z nauki. W chwili obecnej większość oceniających system interesariuszy odnosi się wyłącznie do wskaźników
ilościowych, interpretując je bez uwzględniania kontekstu.
W badaniu tym zwraca się także uwagę, że brak zachęt dla szkół wyższych w zakresie prowadzenia badań i
rozwoju metod w dydaktyce przedmiotu. Dydaktyka przedmiotowa nie jest czynnikiem kształtującym karierę
pracownika naukowego, szczególnie w przedmiotach ścisłych. Nauczanie matematyki, nauczanie fizyki, chemii,
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biologii – jest w dużej mierze na uczelniach tematem traktowanym jako drugorzędny, czemu służy
też parametryzacja pracy nauczyciela akademickiego, który jest promowany za dokonania w obszarze badań.
Również nauczanie zawodów w bardzo niewielkim stopniu stanowi przedmiot przedstawicieli nauk z danym
zawodem powiązanych, szczególnie w przypadku nauk technicznych. Taka sytuacja stwarza poważne wyzwanie
w zakresie modernizacji podstaw programowych.
W przypadku szkolnictwa zawodowego w omawianym badaniu podkreśla się po pierwsze wagę promocji szkoły
zawodowej jako „szkoły pozytywnego wyboru”, jak również potrzebę zwrócenia uwagi na kształtowanie przez
te szkoły kompetencji społecznych, szczególnie pożądanych przez pracodawców – samoorganizacji, pracy
grupowej, interpersonalnych.
W oparciu o metaanalizę raportów odnoszących się od okresu programowania 2007-2013 stwierdzono przede
wszystkim, że zmiany systemowe oraz bezpośrednie wsparcie placówek oświatowych nie wpłynęło na system
oświaty wystarczająco w stosunku do potrzeb, co przejawia się przede wszystkim poprzez nierównomierność
zachodzących zmian. Po drugie część zmian wymaga dłuższego czasu na pełne ujawnienie się skutków, gdyż
były to zmiany wymagające od wszystkich aktorów systemu adaptacji. Według autorów raportów najbliższe lata
– czyli lata 2014-2020 - powinny być właśnie okresem adaptacji i rosnącej akceptacji zmian systemowych, co
oznacza, że system wymaga stabilizacji i dokończenia wdrażania nowych rozwiązań. Wyzwaniem dla nowego
okresu jest zaktywizowanie środowisk i placówek dotychczas biernych, które w niewielkim stopniu korzystały
30
ze wsparcia funduszy . Wymaga to w okresie 2014-2020 identyfikacji takich grup, swoistych „białych plam” na
mapie interwencji.
Podsumowując, należy zwrócić uwagę na to, że zarówno diagnoza, jak i te wyniki badań ewaluacyjnych, które
były prowadzone dla poprzedniej perspektywy finansowej, ale zawierają również wnioski i rekomendacje
odnoszące się do perspektywy obecnej są ze sobą spójne i wzajemnie się potwierdzają. Odpowiadają również
teoriom zmiany, jakie powstały w oparciu o interpretację dokumentów programowych. Diagnoza, diagnozy
regionalne, teoria zmiany w zakresie formalnego kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, a także
wnioski i rekomendacje z dostępnych badań nie uwzględniają jednak warunków, w jakich od września będzie
realizowana ta część polityki edukacyjnej, która się do tej części kształcenia ogólnego odnosi. Ocena trafności
interwencji w tym obszarze w oparciu o dostępną bazę źródłową jest obecnie niemożliwa. Teoria zmiany
wymaga tu weryfikacji w kontekście wyzwań, stwierdzonych zarówno w Diagnozie, jak i w badaniach
ewaluacyjnych, przede wszystkim zbadania, na ile i w jaki sposób zmiana ustroju szkolnego wpłynie na
skuteczność i efektywności wydatkowania środków EFS w ramach dziedziny tematycznej. Wymaga to
odpowiedniego ukierunkowania zamawianych w najbliższym czasie badań ewaluacyjnych.
Warto też zwrócić uwagę na wynikającą z badań ewaluacyjnych (metaanaliza badań perspektywy 2007-2013
oraz badanie Wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie) potrzebę poprawy jakości
komunikacji z interesariuszami zmiany. Potrzeba poprawy komunikacji odnosi się także do wniosku z badań
ewaluacyjnych, wskazującego na konieczność identyfikacji „białych plam” dotychczasowej interwencji.

4.3.3

Bariery dla interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

30

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

Ewaluacja ex-post Wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie, marzec 2017
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Dostępne badania ewaluacyjne pozwalają na zidentyfikowanie dwóch kluczowych barier wsparcia dla dziedziny
tematycznej:
Informacyjno(-komunikacyjno)-świadomościowa
Badania pokazują, że w toku wdrażania w systemie oświaty zmian o charakterze systemowym nie zadbano o
równomierne poinformowanie wszystkich interesariuszy o istocie wprowadzanych zmian. Kwestia docierania
do szerokiego ogółu z wynikami badań powinna stanowić jedno z wyzwań dla kolejnego okresu wdrażania.
Liczne badania znane są wąskiemu gronu ściśle zainteresowanych odbiorców, nie ma praktyki ich przekładania
na język i formę dostosowane do różnych grup odbiorców.
Problem docierania z informacją o celach wprowadzanych zmian i spodziewanych efektach dotyczy w
szczególności szkół (dyrektorów i nauczycieli) i ich organów prowadzących. W sytuacji swoistej „klęski
urodzaju” ofert kierowanych do tych grup, zarówno w ramach projektów systemowych, jak i konkursowych,
dyrektorzy, nauczyciele, samorządowcy mieli poczucie chaosu, a nie spójnej zmiany. To powodowało, że na
poziomie samorządów i szkół powszechny był postulat zaprzestania kreowania i wdrażania kolejnych zmian i
pojawiał się opór przed nowościami. Priorytet III PO KL miał na celu zapewnienie wysokiej jakości systemu
oświaty, ale pojęcie wysokiej jakości było różnie rozumiane przez różnych interesariuszy, a nie zostało
zarazem jednoznacznie zdefiniowane przez MEN. Pojęcie to powinno zostać zinterpretowane w świetle
dokumentów programowych EFS obecnej perspektywy i odpowiednio zakomunikowane interesariuszom.
Jeśli dodać, że zmiany systemu edukacji postrzegane są przez dwie kluczowe grupy jego aktorów – nauczycieli i
kadrę kierowniczą szkół - jako nadmiernie zbiurokratyzowane i obciążone zbyt krępującymi procedurami
nadzoru, to opór wydaje się być zrozumiały. Ponadto z analizowanych raportów wynika, że paradygmat
systemu edukacji preferowany przez te dwie grupy powinien opierać się na większej autonomii nauczyciela
i szkoły, a obecnie wprowadzany postrzegany jest jako zmierzający do ograniczenia tej autonomii
i maksymalnej standaryzacji procesu kształcenia.
Finansowo-biurokratyczna
Dla samorządów, dla których finansowanie edukacji stanowi decydującą część wydatków z budżetów JST
podejmowanie decyzji o ubieganie się o dofinansowanie projektów, wiążące się z koniecznością zapewnienia
udziału własnego oraz – w przyszłości – trwałości wprowadzonych zmian oznacza duże ryzyko. Dodatkowo w
sytuacji konieczności dokonania wyboru pomiędzy projektem tzw. „miękkim” (a więc należącym do
interesującego nas w tym badaniu obszaru) a infrastrukturalnym wygrywa ten ostatni. Wynika to m.in. z niskiej
wciąż w wielu środowiskach rangi kwestii rozwoju kapitału ludzkiego.
Wraz z upływem czasu i nabywanym doświadczeniem coraz mniejsze znaczenie miały bariery związane z
procedurami aplikowania i rozliczania projektów, nie stanowią one przy tym specyfiki projektów edukacyjnych.
Warto jednak zwrócić uwagę, że ten typ barier miał większe znaczenie dla mniejszych JST i szkół, w których
obciążenie dodatkowymi zadaniami jest bardziej odczuwalne (nie ma możliwości wyznaczenia pracowników
specjalizujących się w obsłudze projektów). W kontekście aktywizacji dotychczas biernych interesariuszy
(„białych plam”) należy oczekiwać, że problem wystąpi ponownie. Nie należy wykluczać, że w związku z
różnicami proceduralnymi między poprzednią i obecną perspektywą finansową, problem ten może w jakiejś
mierze dotyczyć też interesariuszy aktywnych.
Kwestie finansowe stanowią także poważne ograniczenie udziału przedsiębiorców w projektach, niezbędnego
w szkolnictwie zawodowym. O ile kwestionujemy zasadność finansowania udziału we współpracy, to trzeba
mieć świadomość, że udział w projektach wiąże się z dodatkowymi obciążeniami biurokratycznymi, co stanowi
faktyczny koszt udziału. Z badań wynika, że barierą współpracy przedsiębiorstw ze szkołami (w tym w ramach
projektów) mogą być przepisy dotyczące pomocy publicznej.
Kwestie finansowe są jednak również najbardziej istotnym stymulatorem zmiany. Część organów prowadzących
bądź samych szkół w możliwości uzyskania dodatkowych środków na rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnej
widzi wielką szansę, wartą dodatkowej pracy związanej z zarządzaniem i rozliczaniem projektów.
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Szczególnym rodzajem bariery, która może decydować o skuteczności wsparcia w ramach EFS, jest także
stwierdzona w części badań odnoszących się do perspektywy 2007-2013 kwestia nadmiernej koncentracji
systemu na efektach podlegających prostemu pomiarowi (kwantyfikowalnych). Jest to jednak bariera, która
staje się istotna w momencie zdefiniowania, na czym polega „edukacja dobrej jakości”, co, jak wskazano
wcześniej, nie jest dla większości interesariuszy oczywiste i nie wynika wprost z dokumentów programowych.
Mogło to być źródłem osiągania przez polskie szkoły stosunkowo wysokich pozycji w badaniach skuteczności
uczenia (badania PISA, Better Life Index), a równocześnie w prowadzonych równolegle badaniach satysfakcji
uczniów polski system edukacji i kształcenia był postrzegany jako nieprzyjazny przez takich interesariuszy, jak
uczniowie i rodzice. Kryterium użyteczności rozwojowej edukacji, w połączeniu z wprowadzeniem koncepcji
edukacji skoncentrowanej na efektach, stwarza pewne ryzyko eksponowania w systemie standaryzacji,
połączone z lekceważeniem dla efektów w zakresie rozwoju osobistego użytkowników systemu, ich
kreatywności i satysfakcji z uczenia się. Z perspektywy obecnej teorii zmiany zwrócenie uwagi na potrzeby
ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym ucznia zdolnego, jest niewątpliwie reakcją na wnioski
wynikające z doświadczeń perspektywy poprzedniej.

4.3.4

Efekty wsparcia

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

•

Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których
grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w
odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja
społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo
wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia
bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform,
budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do
poszczególnych polityk)?
Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii,
substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty
wpłynęły na rezultaty planowanych interwencji w poszczególnych obszarach?

W okresie objętym analizą nie opracowano raportów ewaluacyjnych, dotyczących efektów wsparcia. Dla
zobrazowania skali interwencji przeanalizowano dane z bazy SL2014 (stan na koniec 2016 roku), dotyczące
liczby uczestników projektów. Ogółem w analizowanym okresie uczestniczyły w projektach realizowanych w
ramach priorytetów inwestycyjnych, składających się na interwencję w obszarze edukacji (10i, 10iii, 10iv)
uczestniczyło 47 344 osoby, z czego w ramach PO WER 334 osoby (PI 10i – 226 osób i PI 10iv – 108 osób).
Pozostali uczestnicy (47 010 osób) otrzymali wsparcie w ramach RPO. W ramach PI 10i za pośrednictwem RPO
ze wsparcia skorzystało 27502 osób, w ramach PI 10iii 13271 osób, a w ramach PI 10iv 6237.
Na podstawie wieku uczestników można założyć, jaka była liczebność w projektach osób pozostających w
ramach formalnego systemu kształcenia. Są to dwie kategorie wiekowe 7-13 (13697 osób) oraz 14-18 lat (9806
osób); częściowo zapewne w systemie formalnym pozostają osoby należące do kategorii (19-24 lata), których
liczebność wyniosła 1720 osób. Wśród uczestników projektów generalnie przeważają osoby pozostające w
ramach formalnego systemu edukacji, co ilustruje poniższy wykres:
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Rysunek 13. Uczestnicy projektów EFS w obszarze edukacja i kształcenie w podziale na kategorie wiekowe.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (stan na koniec 2016 r.)

W oparciu o przedstawione dane liczbowe można stwierdzić, że zaawansowanie wdrażania interwencji w
obszarze edukacja i kształcenie jest niskie.

4.3.5

Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 2020 oraz SOR

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•

Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

W oparciu o obecnie dostępną bazę źródłową nie jest możliwa analiza efektów wsparcia, w tym ich roli z
punktu widzenia kierunków rozwoju polityk publicznych i dokumentów strategicznych.
Na podstawie analizy dokumentów można natomiast stwierdzić spójność zaprogramowanej interwencji ze
Strategią Europa 2020 w zakresie priorytetu: rozwój inteligentny – rozwój gospodarki w zakresie wiedzy i
innowacji. W ramach tego priorytetu w ramach interwencji realizowany jest projekt przewodni „Młodzież w
drodze”, którego celem jest m.in. podniesienie jakości wszystkich poziomów kształcenia i szkolenia w UE.
Interwencja w zakresie edukacji i kształcenia zaprogramowana jest także zgodna z filozofią celów barcelońskich,
czemu szczególnie sprzyjać może nacisk na wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej. Interwencja w
zakresie kształcenia przez całe życie oraz w zakresie szkolnictwa zawodowego odpowiada założeniom The New
Skills Agenda for Europe w zakresie nabywania i rozwijania przez dorosłych umiejętności kluczowych, przede
wszystkich cyfrowych. Lepszemu dostosowaniu nabywanych kwalifikacji do wymagań rynku może posłużyć
przegląd europejskich ram kwalifikacji, który przewiduje Agenda.
Interwencja jest także spójna ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze celu szczegółowego
II Rozwój Społecznie i Terytorialnie Zrównoważony. Interwencja spójna jest z oboma obszarami realizacji tego
celu: Spójność społeczna i Rozwój zrównoważony terytorialnie. Przyjęte kierunki wsparcia rozwoju kompetencji
należy uznać za zgodne z diagnozą zawarta w rozdziale: „Kapitał ludzki i społeczny” SOR. Wsparcie kapitału
ludzkiego w ramach SOR ma mieć charakter horyzontalny. W badaniu „Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju”, zwraca się uwagę na niekonsekwencje SOR w zakresie potraktowania rozwoju
kapitału ludzkiego jako dziedziny horyzontalnej przy równoczesnym sklasyfikowaniu spójności społecznej jako
obszaru wertykalnego. Może wprowadzać to niejasności co do przyjętej teorii zmiany, gdzie dotychczas kapitał
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ludzki traktowany jest przede wszystkim jako obszar oddziaływania w ramach Celu Tematycznego 10 i odnosić
się do niego mają działania w ramach dziedziny tematycznej Edukacja i Kształcenie oraz Szkolnictwo Wyższe.
Do kwestii poprawy dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach odnosi się cel 3 Długookresowej
Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030, gdzie odpowiadającymi założeniom interwencji są następujące kierunki
interwencji Strategii: stworzenie powszechnie dostępnej oferty wczesnej edukacji i opieki wysokiej jakości,
nastawionej na wspomaganie rodziców wychowujących dzieci w wieku 0-5 lat; wprowadzenie nowych modeli
kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli; podnoszenie jakości edukacji poprzez
zorientowanie na efekty uczenia się, w szczególności w zakresie kluczowych kompetencji; poprawa jakości i
efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach; poprawa jakości i efektywności
kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach.
Interwencja odpowiada też zadaniom zdefiniowanym w ramach celu szczegółowego 5. Podniesienie poziomu
kompetencji oraz kwalifikacji obywateli Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Generalnie można wskazać na wysoki poziom spójności interwencji zaprogramowanej w ramach PO WER i RPO
z kierunkami interwencji zapisanymi w omówionych dokumentach strategicznych, ale ocena tej spójności na
poziomie realizacji konkretnych działań możliwa będzie po przeprowadzeniu odpowiednich badań
ewaluacyjnych. W chwili obecnej widać, że ogólnie przyjęty podział na wsparcie w ramach POWER kierowane
do systemu i osób działających na rzecz zmiany systemowej oraz na wsparcie bezpośrednie szkół i osób,
realizowane na poziomie regionalnym – jest trafne i znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach realizacji CT 10.

4.3.6

Wnioski dotyczące badań źródłowych

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres
tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku
wiedzy w danych obszarach? Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie
zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje
płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces programowania Programów
operacyjnych współfinansowanych z EFS?
Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych
badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej
formułowanych?

•

Badania ewaluacyjne, dostępne na obecnym etapie badania odnoszą się jedynie do perspektywy finansowej
2007-2013, a ich wartość polega przede wszystkim na tym, że zawierają wnioski i rekomendacje na użytek
nowej perspektywy. Większość tych badań została przeanalizowana w poprzednim raporcie cząstkowym i
wnioski z tamtego raportu należy uznać za aktualne. W roku 2016 nie ukazał się żaden raport z ewaluacji EFS,
który wchodziłby w zakres niniejszej metaanalizy. Dlatego wykorzystano wyniki dwóch innych badań:
•

ewaluacja ex-post „Wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie” z marca 2017.
Zaletą tego badania jest to, że było realizowane w okresie, gdy przesądzona była już kwestia zmiany
ustroju szkolnego (likwidacja gimnazjów), co w pewnej mierze zostało uwzględnione we wnioskach i
rekomendacjach na perspektywę obecną.

•

„Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, zrealizowane w połowie 2016 r. W
badaniu tym zwraca się uwagę na niekonsekwencje SOR w zakresie potraktowania rozwoju kapitału
ludzkiego jako dziedziny horyzontalnej przy równoczesnym sklasyfikowaniu spójności społecznej jako
obszaru wertykalnego. Ewaluacja ta ma ograniczone znaczenie dla oceny teorii zmiany w dziedzinie
65 | S t r o n a

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS
RAPORT CZĄSTKOWY 2017

tematycznej zrekonstruowanej na obecnym etapie badania, będzie jednak jednym z badań, które
należy brać pod uwagę w kontekście konieczności weryfikacji teorii zmiany w związku ze zmiana
ustroju szkolnego.
Analizie poddano również przeprowadzone diagnozy regionalne na potrzeby RPO. Ich użyteczność jest
zróżnicowana. Wszystkie zawierają opis podstawowych wskaźników oraz rekomendacje dotyczące edukacji.
Zróżnicowana jest przede wszystkim użyteczność rekomendacji. Różny jest też poziom szczegółowości opisu
dziedziny.
Jako wyróżniające się pod względem kompletności analiz i sformułowania szczegółowych rekomendacji i w
związku z tym użyteczne należy wskazać analizy dla województwa łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego,
kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego. Diagnozami o graniczonej użyteczności z uwagi na stosunkowo mało
rozbudowany zakres wniosków i rekomendacji są diagnozy województw lubuskiego, lubelskiego, pomorskiego,
zachodniopomorskiego i podlaskiego. Stosunkowo niewielki poziom szczegółowości opisu dziedziny występuje
w przypadku woj. warmińsko-mazurskiego.

4.3.7

Podsumowanie i rekomendacje

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych
objętych wsparciem z EFS?
W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie
dla osiąganych efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących
barier? Czy wnioski i rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

Obecnie wdrażane teorie zmian zostały sformułowane w oparciu o wnioski z poprzedniej perspektywy i
zawierają działania na rzecz wsparcia szeroko pojętej kreatywności uczniów oraz tworzenia narzędzi pracy
indywidualnej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem zdolnym.
Zgodnie z uogólnioną analizą raportów ewaluacyjnych dla dziedziny tematycznej na lata 2007-2013 wnioskami z
raportu Ewaluacja ex-post Wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie, Diagnozy społecznoekonomicznej na użytek PO WER 2014-2020 oraz diagnoz regionalnych można sformułować pewne wstępne
rekomendacje dotyczące wsparcia w ramach EFS w dziedzinie tematycznej, udzielanego w perspektywie
finansowej 2014-2020.
Przede wszystkim w obszarze szkolnictwa ogólnego konieczne jest uwzględnienie w założeniach interwencji
zmiany ustroju szkolnego w postaci likwidacji gimnazjów, wprowadzenia 8-letniej szkoły podstawowej i 4letniego liceum, 5-letniego technikum oraz szkół branżowych. Zmiana ta pociąga za sobą przekształcenia w
zakresie podstaw programowych, wymagań wobec nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zmiany w zakresie
kompetencji organów prowadzących oraz zmianę roli nadzoru pedagogicznego. Skutki tych zmian powinny
zostać poddane możliwie jak najszybciej ewaluacji w zakresie oddziaływania na skuteczność i efektywność
interwencji w ramach EFS.
Jak wskazuje metaanaliza wniosków z badań dla perspektywy 2007-2013, następnym ważnym obszarem
wymagającym uwagi jest komunikowanie zmian wspieranych w ramach EFS wszystkim interesariuszom.
Wymaga to prowadzenia spójnej polityki komunikacyjnej w ramach każdego z nurtów interwencji: edukacji
formalnej dzieci i młodzieży (w tym szkolnictwa zawodowego), kształcenia się przez całe życie oraz
interwencji na poziomie regionalnym.
Z uwagi na to, że w momencie opracowania dokumentów programowych interwencji EFS nie była jeszcze
sformułowana SOR, która ma być podstawowym instrumentem polityki rozwoju w obecnej i zapewne w
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przyszłych perspektywach, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji w zakresie potrzeb wdrażania SOR w
obszarze edukacji.
W ocenie wsparcia w ramach EFS należy uwzględnić wynikającą z badań krytykę kształcenia opartego na
efektach w tym zakresie, w jakim prowadzi ona do nadmiernej standaryzacji kształcenia i ogranicza
zaspokojenie potrzeb użytkowników systemu (przede wszystkim uczniów) w zakresie rozwoju osobistego i
satysfakcji z uczenia się oraz funkcje szkoły w zakresie budowania kapitału społecznego i kapitału kulturowego.
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4.4 Szkolnictwo wyższe i nauka
4.4.1

Weryfikacja teorii zmiany

Rozdział ten odnosi się do teorii zmiany, zrekonstruowanej na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Edukacja jest wspierana w PO WER w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Celami interwencji w tym obszarze są:
•

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,

•

Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich,

•

Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji
na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców,

•

Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

W obszarze szkolnictwa wyższego zidentyfikowano jedną teorię interwencji, wdrażaną na poziomie krajowym.
W ramach tej interwencji występują cztery kierunki działań, odpowiadające celom Priorytetu Inwestycyjnego
10ii:
Rozwój kompetencji w szkolnictwie wyższym. Realizowane to będzie poprzez analizy i prognozy
potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz poprzez
współpracę z pracodawcami i organizacjami pozarządowymi w celu rozpoznania konkretnych kompetencji
zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy.
Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Ten kierunek polegał będzie na podejmowaniu działań w
zakresie wzrostu kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności
dydaktycznych oraz kompetencji zarządczych, a z drugiej strony na działaniach dostosowawczych w zakresie
informatycznym oraz narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym.
Kolejny kierunek to stworzenie wysokiej jakości programów studiów doktoranckich, w tym
interdyscyplinarnych, międzynarodowych oraz odpowiadających na potrzeby gospodarki i społeczeństwa
(innowacje i komercjalizacja efektów).
Interwencja będzie też zmierzała do umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, co zostanie
osiągnięte poprzez działania w zakresie rozwoju międzynarodowych programów kształcenia oraz działania na
rzecz mobilności studentów i kadr naukowych, a w rezultacie będzie prowadziło do poprawy dostępności
międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski
oraz dla cudzoziemców.
Wszystkie te cztery nurty działań razem będą służyć poprawie jakości usług edukacyjnych, oferowanych przez
polskie uczelnie.
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Rysunek 14. Szkolnictwo wyższe - teoria zmiany nr 1 (PO WER Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju)
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W chwili obecnej w oparciu o dostępną bazę źródłową badań ewaluacyjnych nie ma możliwości pełnej
weryfikacji tej teorii zmiany. Jest ona jednak spójna zarówno z Diagnozą społeczno-ekonomiczną na użytek PO
WER 2007-2020, jak i z założeniami dokumentów strategicznych wyższego rzędu (Strategia Europa 2020, The
New New Skills Agenda for Europe; Strategia Rozwoju Kraju 2020; Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Polska 2030). Jest również zgodna z wnioskami raportów realizowanych w poprzedniej perspektywie, ale
stanowiących rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020.
Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
Interwencja jest wdrażana tylko na poziomie krajowym.

4.4.2

Trafność i zakres interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•

Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego
one wynikają i jak można im przeciwdziałać?
Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

•

Przy obecnej bazie źródłowej ocena trafności interwencji opierać się może – podobnie jak w przypadku
dziedziny tematycznej „edukacja i kształcenie” – o konkluzje poprzedniego raportu cząstkowego oraz o
zidentyfikowane w raporcie Ewaluacja ex-post Wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie
[marzec 2017] wyzwania dla dziedziny tematycznej. W badaniu może zostać również uwzględniony raport
Ocena zapotrzebowania na instrumenty zwrotne i finansowe w obszarze szkolnictwa wyższego PO WER.
Metaanaliza wniosków z raportów z okresu 2007-2013, odnoszących się do obecnej perspektywy,
uwzględniająca też badanie Wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie, w znacznej mierze
potwierdza wnioski Diagnozy PO WER, zarazem je w niektórych kwestiach uszczegółowiając. Można stwierdzić
kilka kluczowych wyzwań, zbieżnych dla wszystkich raportów:
•

konieczność wspierania przyszłościowych obszarów kształcenia - czyli przede wszystkim nauk
technicznych i ścisłych, kluczowych w kontekście dążenia do rozwoju innowacyjności,

•

na wszystkich kierunkach i obszarach kształcenia należy wspierać rozwój kompetencji miękkich –
komunikacyjnych i medialnych, pracy w grupie, umiejętności szybkiego uczenia się oraz myślenia
analitycznego, pracy metodą projektu,

•

konieczne jest zwiększenie nacisku na naukę umiejętności praktycznych,

•

kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

W analizowanych raportach zwraca się też uwagę na potrzebę poszerzenia oferty kształcenia uczelni
o niestandardowe formy, adresowane do innych grup docelowych niż młodzież w wieku 19-29 lat, do której
zalicza się dziś większość studentów. Wynika to z tego, że, z jednej strony, konieczność przekwalifikowywania
się będzie stwarzała możliwości kierowania oferty różnych form kształcenia (studiów podyplomowych, szkoleń,
kursów, seminariów tematycznych itp.) do osób w różnym wieku, pragnących uzupełniać wiedzę. Z drugiej
strony powodem podejmowania się przez uczelnie tworzenia takich elementów oferty będą zarówno
wymagania rynku pracy, jak i wynikające z przesłanek demograficznych zmiany pozycji konkurencyjnej uczelni
(malejąca liczba studentów).
Analogiczne do wniosków Diagnozy są też konkluzje raportów odnoszące się do niskiej pozycji dydaktyki. W
Diagnozie zwraca się uwagę przede wszystkim na poziom dydaktyki dla studentów; w raportach rozszerza się
zakres tego wyzwania o konieczność prowadzenia badań dydaktycznych w zakresie nauczania danego
przedmiotu na poziomie kształcenia ogólnego i zawodowego (nauki techniczne), czemu nie służą obecne
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metody parametryzacji osiągnięć nauczyciela akademickiego/pracownika uczelni. Wskazuje to na brak
systemowego powiązania dziedziny tematycznej „edukacja i kształcenie” ze szkolnictwem wyższym.
Wnioski z Diagnozy oraz z analizowanych badań odpowiadają w dużej mierze przyjętej teorii zmiany, co
wskazuje na trafność zaprogramowania wsparcia. Kierunki oddziaływania ujęte w teorii zmiany odpowiadają
zidentyfikowanym wyzwaniom. Wyjątkiem może być potrzeba rozwoju oferty dla osób w wieku spoza
przedziału 19-29 lat, gdzie oferta studiów doktoranckich nie wydaje się stanowić wystarczającej odpowiedzi.
Zgodnie z wynikami badań oferta ta powinna obejmować szkolenia, studia podyplomowe i wszelkie inne formy
kształcenia, które służą podnoszeniu kwalifikacji osób aktywnych na rynku pracy. Z perspektywy interesów
uczelni ważna grupą docelową – ze względu na trendy demograficzne - mogą być także osoby nieaktywne
zawodowo ze względu na wiek. Stanowiłoby to odpowiedź na trend starzenia się społeczeństwa i ofertę
aktywizacji osób starszych.

4.4.3

Bariery dla interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

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

Bariery dla interwencji w obszarze szkolnictwa wyższego zostały wskazane w badaniach ewaluacyjnych,
odnoszących się do perspektywy finansowej 2007-2013, ale zawierających rekomendacje dla nowej
perspektywy.
Bariery dla dziedziny tematycznej, zidentyfikowane w poprzednim raporcie cząstkowym należy uznać za
aktualne, za wyjątkiem kierunków zamawianych. Równocześnie można stwierdzić, że przyjęta teoria zmiany
stanowi właściwą odpowiedź na te bariery. Dotyczy to przede wszystkim nastawienia na kształtowanie
kompetencji w zgodzie z oczekiwaniami rynku, prowadzenie odpowiednich badań w tym zakresie,
projektowane wsparcie w zakresie zarządzania oraz działania na rzecz umiędzynarodowienia uczelni.
Barierę dla interwencji w zakresie mobilności zarówno studentów, jak i kadr naukowych dostrzeżono w
obszarze niskiej dostępności instrumentów finansowych oraz instrumentów zwrotnych, które mogłyby by być
wykorzystywane w tym celu w dużo większym zakresie.
W rozdziale poświęconym trafności interwencji zwrócono jednak uwagę na lukę w interwencji w zakresie
zróżnicowanej oferty edukacyjnej dla osób w wieku spoza kategorii wiekowej 19-29 lat. Problemem, na który
zwrócono uwagę już w poprzednim raporcie cząstkowym, i który może stanowić również barierę w wdrażaniu
wsparcia w ramach EFS jest to, że przeszkodą w tworzeniu dobrych relacji uczelni z rynkiem pracy nie są
jedynie postawy pracowników uczelni, ale i postawy pracodawców. Podobnie jak w przypadku niższych
szczebli kształcenia, interweniujący ma znacznie mniejsze możliwości oddziaływania na tę grupę niż na szkoły.
Jako symptom braku dobrych relacji uczelni z rynkiem pracy w raportach z lat 2007-2013 zidentyfikowano też
niewielką liczbę pracowników naukowych prowadzących działalność gospodarczą. Jako czynniki blokujące
wzrost gospodarczej aktywności gospodarczej pracowników naukowych wskazywano bariery mentalnokulturowe, słabość infrastruktury wsparcia (w zakresie tworzących się inkubatorów oraz procedur
związanych z podziałem wpływów z komercjalizacji własności intelektualnej), a także procedury
obowiązujące w ramach PO KL. Zgodnie z wynikami badania Ocena zapotrzebowania na instrumenty zwrotne
i finansowe w obszarze szkolnictwa wyższego PO WER warto rozważyć wykorzystanie instrumentów
zwrotnych również w tym obszarze.
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4.4.4

Efekty wsparcia

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

•

Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których
grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w
odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja
społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo
wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia
bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform,
budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do
poszczególnych polityk)?
Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii,
substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty
wpłynęły na rezultaty planowanych interwencji w poszczególnych obszarach?

Opracowane dotąd raporty ewaluacyjne nie dostarczają informacji o efektach wsparcia. Natomiast z danych
wnika, że do końca roku 2016 ogłoszono i zakończono 12 naborów w ramach dziedziny „Szkolnictwo wyższe”.
W oparciu o dane SL2014 (stan na 01.2017) można stwierdzić, że w ramach Działania 3.1 ze wsparcia
skorzystało dotąd 5839, natomiast w ramach Działania 3.3 365 osób, czyli do tego momentu ogółem w ramach
PO WER w tym obszarze w projektach wzięły udział 6 204 osoby. Wśród uczestników dominują osoby o
wykształceniu wyższym (2 572 – przedstawiciele kadry oraz doktoranci) oraz ponadgimnazjalnym (2778 –
studenci).

4.4.5

Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 2020 oraz SOR

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•

Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

W oparciu o obecnie dostępną bazę źródłową nie jest możliwa analiza efektów wsparcia, w tym ich wkładu w
realizacji celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych. Można natomiast zauważyć, że przyjęta teoria
zmiany odpowiada w pełni potrzebom realizacji Strategii Europa 2020, przy czym trafne jest zwłaszcza
nastawienie na poprawę jakości kształcenia, a nie na wzrost ilości studiujących. W Polsce obecnie odsetek osób
w wieku 30-34 lata z wykształceniem wyższym należy do najwyższych w Europie (40,5%), co oznacza, że cel
Strategii zakładający, że co najmniej 40% osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe, należy
uznać za zrealizowany. Jest to o tyle istotne, że w CSR dla Polski wskazywana jest potrzeba dopasowania
systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i podniesienie jakości nauczania. Również strategiczne dokumenty
krajowe (KSRR 2010-2020, SRKL i Perspektywa LLL) wskazują na potrzebę poprawy jakości kształcenia i
wzmacnianie prozatrudnieniowej roli szkolnictwa wyższego. Teoria zmiany odpowiada też założeniom SOR,
gdzie kapitał ludzki i społeczny jest jedną z kluczowych dziedzin, od której zależy realizacja Strategii.
Założenia interwencji odpowiadają Celowi 3 Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 - Poprawa
dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki, przede
wszystkim w obszarze następujących kierunków interwencji: poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym
poprzez wzmocnienie mechanizmów konkurencji między uczelniami, projakościowe finansowanie i ułatwienie
transferu edukacja – praca; wzmocnienie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej studentów i
pracowników naukowych oraz dalsza zmiana systemu nauki w Polsce tak, by wzmocnić mechanizm konkurencji
między jednostkami naukowymi poprzez wprowadzanie i poszerzanie skali konkursowego mechanizmu
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finansowania badań naukowych i edukacji opartego o system ewaluacji i oceny osiągnięć badawczych oraz
akademickich. Założenia te realizują zarazem Cel II.3. Średniookresowej Strategii Rozwoju kraju 2020 Zwiększenie innowacyjności gospodarki oraz Cel II.4. Strategii - Rozwój kapitału ludzkiego.
Podsumowując, założenia interwencji odpowiadają podstawowym dokumentom strategicznym, odnoszącym
się do dziedziny tematycznej

4.4.6

Wnioski dotyczące badań źródłowych

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres
tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku
wiedzy w danych obszarach? Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie
zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje
płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces programowania Programów
operacyjnych współfinansowanych z EFS?
Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych
badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej
formułowanych?

Podobnie jak w przypadku dziedziny tematycznej „edukacja i kształcenie”, raporty ewaluacyjne dostępne na
obecnym etapie badania odnoszą się w przeważającej mierze do perspektywy finansowej 2007-2013, a ich
wartość polega przede wszystkim na tym, że zawierają wnioski i rekomendacje na użytek nowej perspektywy.
Większość tych badań została przeanalizowana w poprzednim raporcie cząstkowym i wnioski z tamtego raportu
należy uznać za aktualne. Jedynym badaniem, który odnosił się do kwestii szkolnictwa wyższego i jego wyniki
zostały wskazane w rozdziale, jest wspomniana wyżej ewaluacja Ocena zapotrzebowania na instrumenty
zwrotne i finansowe w obszarze szkolnictwa wyższego PO WER . Dodatkowo wykorzystano wyniki raportu z
ewaluacji ex-post Wpływ polityki spójności 2007-2013 na edukację i kształcenie z marca 2017. Wnioski tego
raportu w obszarze szkolnictwa wyższego nie odbiegają od wniosków innych raportów, odnoszących się do tej
dziedziny tematycznej.

4.4.7

Podsumowanie i rekomendacje

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych
objętych wsparciem z EFS?
W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie
dla osiąganych efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących
barier? Czy wnioski i rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

W oparciu o analizę porównawczą przyjętej teorii zmiany z diagnozą sytuacji wyjściowej dla obszaru
szkolnictwa wyższego i wynikami dotychczasowych badań ewaluacyjnych należy stwierdzić, że wsparcie
szkolnictwa wyższego w ramach EFS odpowiada potrzebom i wyzwaniom z tego obszaru. Zarazem jednak
należy zwrócić uwagę na to, że do 2020 roku ma być zrealizowany ambitny projekt reformy szkolnictwa
wyższego, co będzie jednym ze strategicznych projektów SOR. Dysponujemy obecnie jedną, uogólnioną
ewaluacją ex-ante SOR. Konieczne jest w związku z tym zarekomendowanie uszczegółowiającej ewaluacji exante dla projektu reformy szkolnictwa wyższego, zgodnego z przedstawionymi wyżej założeniami.
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W obecnym kształcie teoria zmiany nie wymaga w zasadzie modyfikacji. Można rozważyć, czy w ramach PO
WER 2014-2020 istnieje obecnie możliwość wsparcia poszerzenia oferty szkół wyższych, kierowanej do osób
spoza kategorii wiekowej 19-29, wykraczającej poza wsparcie studiów doktoranckich.
We wdrażaniu wsparcia w ramach obecnej logiki warto zwrócić uwagę na wspieranie kształcenia dydaktyków,
zarówno w kontekście dydaktyki uczelnianej, jak i badań naukowych nad nauczaniem przedmiotu. Podobnie
warto rozważyć wykorzystanie instrumentów zwrotnych dla wspierania przedsiębiorczości pracowników
naukowych.

4.5 Integracja społeczna
4.5.1

Weryfikacja teorii zmiany

Do dziedziny „Integracja społeczna” zostały zakwalifikowane 4 Priorytety Inwestycyjne (PI), w których
ewaluator odtworzył 5 teorii zmiany. Ze względu na brak badań ewaluacyjnych na chwilę obecną nie ma
możliwość zweryfikowania i zaproponowania modyfikacji teorii zmiany. Natomiast dla każdej teorii zmiany
przedstawiono niżej komentarz na temat komplementarności pomiędzy poziomem krajowym a regionalnym (w
przypadku PI, które realizowane są zarówno w ramach PO WER, jak i poszczególnych RPO).
Teoria interwencji „Budowanie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej”
Zasięg teorii: P9i - PO WER Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna
Szczegółowa tematyka wsparcia:
•

Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa.

•

Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.
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Rysunek 15. Integracja społeczna - teoria zmiany nr 1
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Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
Działania w ramach tej teorii zmiany realizowane będą wyłącznie na poziomie centralnym.

Teoria interwencji P9i
Zasięg teorii: PO WER Działanie 2.6, 2.7, RPO
Szczegółowa tematyka wsparcia:
•

Zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o
prawach osób niepełnosprawnych.

•

Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz
aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

•

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i
wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
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Rysunek 16. Integracja społeczna - teoria zmiany nr 2
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Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
Teoria zmiany w Priorytecie P9i zmierza bezpośrednio do zwiększenia poziomu zatrudnienia osób zagrożonych
wykluczeniem. Działania służące zwiększeniu zatrudnienia osób opuszczających zakłady karne, zwiększeniu
zatrudnienia Romów, zwiększeniu zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień
Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (ON) czy podniesieniu jakości działań realizowanych
przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z
niepełnosprawnościami realizowane będą w ramach PO WER. Natomiast aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia – w
ramach poszczególnych RPO. Analiza poszczególnych działań oraz zapisów wskazuje raczej na wzajemne
uzupełnianie się niż na dublowanie tych samych projektów. Co prawda w niektórych RPO znajdą się zapisy o
wsparciu Romów czy osób opuszczających zakłady karne, stanowi to jednak identyfikację grup osób
zagrożonych wykluczeniem. Dodatkowo działania przewidziane w ramach RPO są nakierowane na bezpośrednie
wsparcie podmiotów, co w znaczącym stopniu uzupełnia interwencje przewidziane na poziomie centralnym.
Patrząc z perspektywy zapisów teorii zmiany, mamy do czynienia z komplementarnością działań.

Teoria interwencji P9iv Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej
Zasięg teorii: PO WER Działanie 2.8, RPO
Szczegółowa tematyka wsparcia:
•

Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej.

•

Standaryzacja jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności.

•

Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
jako form zdeinstytucjonalizowanych.

•

Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym usług opiekuńczych, asystenckich,
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, świadczonych na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
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Rysunek 17. Integracja społeczna - teoria zmiany nr 3
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Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
W ramach teorii zmiany dla PI 9iv działania realizowane będą zarówno w ramach RPO, jak i PO WER. Zasadniczo
działania przewidziane na poziomie centralnym kładą nacisk na przeprowadzenie procesu deinstytucjonalizacji,
realizowane projekty mają więc na celu przygotowanie kadr do zmian w systemie wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej oraz wypracowywanie modelowych rozwiązań w systemie opieki nad osobami niesamodzielnymi, a
także standardów usług opiekuńczych, asystenckich i mieszkalnictwa wspomaganego, świadczonych w
społeczności lokalnej. Bezpośrednie wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz
podmiotów świadczących usługi społeczne w społecznościach lokalnych przewidziane jest w ramach RPO. Z tej
perspektywy działania z poziomu centralnego i regionalnego są komplementarne i tworzą spójną teorię zmiany.

Teoria interwencji P9v – ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ
Zasięg teorii: PO WER Działanie 2.8, RPO
Szczegółowa tematyka wsparcia:
•

Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów
finansowych.

•

Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

•

Tworzenie nowych miejsc pracy w PES.

•

Ekonomizacja organizacji pozarządowych.
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Rysunek 18. Integracja społeczna - teoria zmiany nr 4
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Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
W ramach teorii zmiany dla PI 9v działania realizowane będą zarówno w ramach RPO, jak i PO WER.
Odtworzona teoria zmiany wskazuje, że zapisy PO WER i RPO uzupełniają się, tworząc spójną teorie zmiany. Na
poziomie centralnym realizowane będą działania w zakresie testowania modeli wsparcia finansowego
podmiotów ekonomii społecznej (PES) - w postaci IF - oraz działania mające na celu promocje ekonomii
społecznej (ES), a także wypracowanie standardów akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
(OWES). Na poziomie regionalnym realizowane będą głównie działania mające na celu wsparcie OWES, które to
będą udzielały bezpośredniego wsparcia PES.

Teoria interwencji P9vi Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność
Zasięg teorii: RPO WK-P 2014-2020, Działania 11.1; RPO WP 2014-2020, Działanie 9.1.
Szczegółowa tematyka wsparcia:
•
•

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.
Wzrost partycypacji społecznej w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju.
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Rysunek 19. Integracja społeczna - teoria zmiany nr 5
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Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
Działania w ramach tej teorii zmiany będą realizowane wyłącznie w ramach dwóch RPO. Ze względu na
wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) katalog działań przewidziany w ramach strategii może dublować
zakres innych PI. Przykładem może być wsparcie tworzenia przedsiębiorstw społecznych, co było przewidziane
w ramach PI9v. Dodatkowo interwencje przewidziane w ramach omawianej teorii zmiany mogą pokrywać się z
PI związanymi z edukacją czy ochroną zdrowia.

4.5.2

Trafność i zakres interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•
•

Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego
one wynikają i jak można im przeciwdziałać?
Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

W okresie objętym aktualnym badaniem nie zostały przeprowadzone ewaluacje zakwalifikowane do dziedziny
tematycznej „integracja społeczna”, stąd nie ma pełnej możliwości oceny trafności interwencji. Natomiast
analiza zapisów PO WER oraz RPO wskazuje na korzystanie z rekomendacji odnośnie wsparcia wskazywanych w
badaniach z poprzedniej perspektywy. Wszystkie najważniejsze zagadnienia i wyzwania opisane w raporcie z
poprzedniego etapu metaanalizy, m.in. o konieczności zindywidualizowania wsparcia, większej elastyczności
wydatkowania środków (kontrakt socjalny) czy zapewnienia finansowania dla PES, znalazły odzwierciedlenie w
zapisach poszczególnych programów. Fakt ten wskazuje na zwiększanie trafności zaprogramowanych działań.
Ze względu na brak badań ewaluacyjnych wykorzystano regionalne analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej w
obszarach oddziaływania EFS. Wyróżniono zawarte w nich głównie wnioski wskazujące na trafność wsparcia
względem teorii zmiany. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wskaźnik ubóstwa relatywnego. We
wszystkich analizowanych diagnozach wskaźnik ten jest na wysokim poziomie, pomimo pozytywnego trendu
wskazującego na zmniejszanie się ubóstwa w Polsce. Wyniki te wskazują na konieczność podjęcia interwencji w
tym obszarze.
Ubóstwo jest najczęstszym w Polsce powodem otrzymywania pomocy społecznej. W 2014 r. w Polsce
skorzystało z tego powodu 188 osób na 10 tys. mieszkańców. Przyczyna ta wyprzedziła nieznacznie bezrobocie,
z tytułu którego w Polsce pomoc otrzymywało 165 osób na 10 tys. mieszkańców. Interwencja publiczna w
obszarze włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa powiązana jest ściśle ze statusem materialnym
mieszkańców i zamożnością obszaru. Ważnymi czynnikami wpływającymi na ubóstwo jest również stan zdrowia
oraz niepełnosprawność. Podsumowując, w każdym regionie można mówić o wyraźnie wykształconej
strukturze korzystania z pomocy społecznej, w której jako dominujące przyczyny jej otrzymywania widnieją
ubóstwo i bezrobocie. Diagnozy wskazują również na niewystarczającą liczbę nieinstytucjonalnych podmiotów
pieczy zastępczej, świadczących usługi asystenckie oraz opiekuńcze.
Dane dotyczące podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie poszczególnych województw
świadczą o słabości tego sektora. Wydaje się, że system wsparcia funkcjonowania PES nie spełnia oczekiwań
związanych z rozwojem tego elementu interwencji w obszarze włączenia społecznego. Należy w dalszym ciągu
wzmacniać rozwój usług socjalnych adekwatnych do potrzeb osób długotrwale bezrobotnych, w szczególności:
klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej oraz spółdzielni socjalnych, z uwzględnieniem
potrzeb subregionalnych.

Tabela 6. Przyczyny przyznania pomocy społecznej w 2015 r.
Przyczyny przyznania pomocy społecznej
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Przyczyny przyznania pomocy społecznej

Liczba

ubóstwo

694 447

bezrobocie

574 705

długotrwała lub ciężka choroba

430 685

niepełnosprawność

399 253

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego

213 209

potrzeba ochrony macierzyństwa

127 015

alkoholizm

84 917

bezdomność

38 060

przemoc w rodzinie

18 838

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

17 554

sytuacja kryzysowa

9 051

zdarzenie losowe

7 127

narkomania

4 579

sieroctwo

1 519

klęska żywiołowa lub ekologiczna

1 395

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

780

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

40

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2015 r.

Z diagnoz wynika, że w regionach konieczne jest prowadzenie kompleksowych działań z zakresu aktywizacji
społeczno-zawodowej, służących zwiększeniu samodzielności i uniezależnieniu się osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym od świadczeń pomocy społecznej. Nieodzowne staje się również wykorzystanie
potencjału podmiotów ekonomii społecznej oraz tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii
społecznej.

4.5.3

Bariery dla interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

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

Ze względu na brak raportów w dziedzinie tematycznej „integracja społeczna” nie została przeprowadzona
analiza barier dla interwencji. Analiza diagnoz regionalnych nie wykazała istotnych barier, które mogą wpływać
na skuteczność interwencji. W diagnozach wskazywano na:
•

Niewielkie zaangażowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizację przedsięwzięć
aktywizujących na terenie gminy lub powiatu, jako instytucji działających najbliżej potencjalnych
odbiorców wsparcia. Jest to związane z wysokimi wymaganiami dotyczącymi efektywności społecznozatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym, co w powiązaniu z trudną sytuacją na lokalnych
rynkach pracy paraliżuje motywację aktywności aplikacyjnej tej grupy wnioskodawców.
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•

Uruchomienie Programu Rodzina 500 Plus jako czynnik, które może hamować aktywność osób
korzystających z pomocy społecznej, dla których motywacja finansowa (np. poprzez zasiłki celowe) jest
ważnym czynnikiem uczestnictwa w przedsięwzięciach projektowych (wątek ten pojawił się w
diagnozach, brakuje jednak danych potwierdzających tę tezę, w przyszłych badaniach ewaluacyjnych
należy uwzględnić badanie wpływ Programu Rodzina 500 Plus na działania, w ramach EFS).

•

Brak współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej (IPiIS) a instytucjami rynku
pracy (IRP). Realizacja działań dotyczących włączenia społecznego powinna kumulować inicjatywy IPiIS
i IRP, gdyż problem ten leży na styku obu sektorów interwencji publicznej.

4.5.4

Efekty wsparcia

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

•

Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których
grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w
odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja
społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo
wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia
bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform,
budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do
poszczególnych polityk)?
Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii,
substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty
wpłynęły na rezultaty planowanych interwencji w poszczególnych obszarach?

Ze względu na brak raportów w dziedzinie tematycznej „integracja społeczna” nie została przeprowadzona
pełna analiza efektów wsparcia. Ocena zostanie więc ograniczona do omówienia wskaźników PL03 „Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu
31
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)” oraz KE32 „Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej,
pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu
32
programu” .
Należy jednak zwrócić na stosunkowo niewielka liczbę wspartych osób w Priorytetach Inwestycyjnych
33
obejmujących dziedzinę „integracja społeczna”, m.in. na liczbę wspartych osób w niekorzystnej sytuacji , w
projektach realizowanych w ramach PI (i), PI (iv), PI(v) w danym okresie sprawozdawczości. Wczesny etap
wdrażania PI oraz niewielka liczba uczestników w niekorzystnej sytuacji wskazują na brak możliwości rzetelnej
oceny efektywności udzielonego wsparcia.

Wskaźnik PL 03 (EFS)

31

Odsetek bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów w ramach PI 9(i) w wieku 18 lat lub więcej, którzy znaleźli pracę w
przeciągu 6 miesięcy po zakończeniu projektu.
32
Odsetek uczestników projektów zaliczanych do jeden z następujących grup: Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących, Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, Osoba należąca
do mniejszości etnicznej lub imigrant, Osoba z niepełno-sprawnością, Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej, którzy znaleźli pracę
w przeciągu 6 miesięcy po zakończeniu projektu.
33
Tylko osoba nie pracująca przed projektem, będąca w niekorzystnej sytuacji społecznej. Osoba liczona jest tylko raz, niezależnie od ilości
form wsparcia, natomiast w przypadku udziału w większej liczbie projektów liczona jest dla każdego projektu osobno.
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Wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 6 miesięcy po projekcie wśród osób zagrożonych ubóstwem
(PI 9i) wynosi 25%, Jest zróżnicowana regionalnie, wahając się od 24% do 45%. Należy jednak zauważyć, że ze
względu na poziom zaawansowania wdrażania PO liczebność wspartych osób (197) uniemożliwia ocenę
sytuacji, dlatego na chwilę obecną należy się wstrzymać od wniosków dotyczących skuteczności wsparcia.
Mapa 1. Wskaźnik PL03 w podziale na województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS oraz bazy SL2014. Dane obrazują wyniki dla wszystkich PO (PO WER
i dane RPO)

Wskaźnik KE 32 (EFS + YEI)
Wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 6 miesięcy po projekcie wśród osób w niekorzystnej sytuacji
społecznej wynosi 61% (58,8% wśród kobiet oraz 64% wśród mężczyzn). Na chwilę obecną widać zróżnicowanie
ze względu na województwo. Wyższy poziom wskaźnika został osiągnięty w woj. lubuskim, woj. łódzkim, woj.
pomorskim i woj. zachodniopomorskim. Natomiast niższy poziom odnotowano w woj. lubelskim, woj.
kujawsko-pomorskim, woj. małopolskim, woj. śląskim oraz woj. świętokrzyskim.
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Mapa 2. Wskaźnik KE 32 w podziale na województwa (wszystkie PO)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS oraz bazy SL2014. Dane obrazują wyniki dla wszystkich PO (PO WER
i dane RPO)

4.5.5

Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 2020 oraz SOR

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•

Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

Ze względu na brak raportów w dziedzinie tematycznej „integracja społeczna” nie można wypowiedzieć się na
temat rzeczywiście zaobserwowanych efektów wsparcia i ich roli w realizacji przyjętych strategii czy też
zgodności z kierunkami rozwoju polityk publicznych. Pewne wnioski co do spodziewanych efektów można
natomiast wysnuć na podstawie zapisów dokumentów programowych i zrekonstruowanej na ich podstawie
teorii zmiany.
Strategia Europa 2020
Jednym z działań Strategii Europa 2020 jest wspieranie włączenia społecznego, którego celem jest
„zmniejszenie ubóstwa poprzez wydźwignięcie co najmniej 20 mln osób z ubóstwa lub wykluczenia
społecznego”. Wskaźnikiem monitorującym ten cel jest „wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym”. Z perspektywy przedstawionych teorii zmiany, a właściwie punktów dojścia, m.in. zwiększenia
poziomu zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem czy wzrostu liczby miejsc pracy dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, można oczekiwać, że zaplanowana interwencja w ramach PO WER jak
i RPO przełoży się na osiągnięcie celu wskazanego w Strategii Europa 2020.
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Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
Jednym z głównych efektów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju ma być m.in. zmniejszenie liczby osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Strategia zakłada redukcję wskaźnika zagrożenia
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do poziomu 20% w 2020 roku. Mechanizm przedstawiony w ramach
teorii zmiany pokazuje, że za pomocą zaprogramowanego wsparcia będzie realizowany cel zapisany w SOR.
Należy zwrócić również uwagę na działania kluczowe zapisane w SOR, które wspierane będą w ramach PO WER
i poszczególnych RPO. Do działań tych należy zaliczyć:
•

Skuteczna pomoc społeczna – usprawnienie funkcjonowania polityki na rzecz włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa, poprzez poprawę potencjału i efektywności instytucji pomocy społecznej.

•

Ekonomia solidarności społecznej – program wzmocnienia sektora ekonomii społecznej
(w szczególności w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym), łączący w sobie założenia programów: Krajowego Programu Rozwoju
Ekonomii Społecznej i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu (KPPUiWS)
Jednym z ważniejszych dokumentów będących punktem odniesienia dla realizowanej interwencji w dziedzinie
„integracja społeczna” jest Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Dokument
ten jest szczególnie ważny, ponieważ w ramach PO WER zostały przewidziane działania mające na celu
opracowanie narzędzi oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze przedstawicieli JST w celu dostosowywania celów
oraz narzędzi lokalnych strategii co kierunków wyznaczonych przez KPPUiWS.
Dodatkowo realizowana interwencja wpisuje się w główny cel KPPUiWS, jakim jest zmniejszenie liczby osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 1,5 mln osób oraz wzrost spójności społecznej, jak i w
cele szczegółowe.
Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)
Kluczowym dokumentem dla PIv jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Dokument ten
opisuje szczegółową rolę ekonomii społecznej. Główny cel w KPRES brzmi: „W roku 2020 ekonomia społeczna
stanowi ważny czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego”.
Osiągnięcie tak zdefiniowanego celu nadrzędnego wymaga zdecydowanego zdynamizowania rozwoju ekonomii
społecznej w Polsce. Działania przewidziane w ramach EFS są kluczowe dla rozwoju ES w Polsce i realizacji
KPRES.

4.5.6

Wnioski dotyczące badań źródłowych

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres
tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku
wiedzy w danych obszarach? Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie
zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje
płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces programowania Programów
operacyjnych współfinansowanych z EFS?
Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych
badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej
formułowanych?
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Ze względu na brak raportów zakwalifikowanych do dziedziny „integracja społeczna” nie ma możliwości
wyciągania wniosków na temat badań ewaluacyjnych. Analizie poddano natomiast 16 diagnoz wojewódzkich,
tj. analiz sytuacji społeczno-ekonomicznych w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego.
Diagnozy te obejmowały obszar „integracja społeczna”. Przegląd diagnoz pozwolił wyciągnąć pewne generalne
wnioski odnośnie odpowiadającej mu części dokumentu oraz sformułować dotyczące go zalecenia. Zasadniczo
przeprowadzone analizy w ramach diagnoz są na podobnym poziomie szczegółowości, ograniczając się do
przedstawienia danych statystycznych wskazanych w minimum wraz z krótkim omówieniem. Warto zwrócić
uwagę, że niektóre diagnozy ograniczały się wyłącznie do przedstawienia tabel z danymi bez próby interpretacji
i omówienia danych. Z drugiej strony część diagnoz zawierała pogłębioną refleksję nad wynikającymi z danych
zjawiskami.
Proste omówienie danych statystycznych lub zupełny brak komentarza skutkuje w większości diagnoz brakiem
płynnego przejścia do przedstawianych wniosków i rekomendacji. W opinii ewaluatora są one często
przedstawione w oderwaniu od prezentowanych danych i pomimo słuszności rekomendacji nie wynikają one
bezpośrednio z wcześniej przedstawianych wskaźników. Rekomendacje przedstawiane w diagnozach mają
często na tyle ogólny charakter, że obrazują globalne trendy charakterystyczne dla całej Polski, np. starzejące
się społeczeństwo, a nie są to operacyjne rekomendacje odnoszące się np. do proponowanych kryteriów
wyboru projektów. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że nie wszystkie diagnozy zawierają konkretne wskazania
rekomendacji.
Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe uwagi, w obszarze ekonomii społecznej można zauważyć braki pełnych
danych w diagnozach odnoszących się do liczby PES. Zasadniczo diagnozy przedstawiają liczbę spółdzielni
socjalnych, brakuje natomiast danych odnośnie innych podmiotów ekonomii społecznych, takich jak CIS, KIS,
ZAZ czy WTZ. Rekomenduje się więc monitorowanie liczby wszystkich PES w regionie oraz monitorowanie
powstających PES w ramach EFS.

4.5.7

Podsumowanie i rekomendacje

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych
objętych wsparciem z EFS?
W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie
dla osiąganych efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących
barier? Czy wnioski i rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

Podsumowując przenalizowany na potrzeby raportu materiał dokumenty programowe oraz diagnozy, można
wskazać na kilka wniosków.
W dokumentach zostały zapisane teorie zmiany wskazujące na kilka kluczowych obszarów wynikających z
diagnoz: wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. osób z niepełnosprawnościami, Romów,
osób opuszczających zakłady karne; wsparcie usług świadczonych w społeczności lokalnej, wsparcie ekonomii
społecznej itp. Uzupełniające się wobec siebie działania realizowane w ramach PO WER jak i poszczególnych
RPO wskazują na brak zagrożenia dublowania się typów projektów (wniosek ten jednak należy potwierdzić, w
ramach realizowanych w przyszłości badań ewaluacyjnych).
Jedną z barier wynikającą z diagnoz jest brak współpracy pomiędzy IPiIS a IPR. Jednakże, w ramach PO WER,
przewidziano działania mające na celu zwiększanie potencjału tych podmiotów, co powinno przełożyć się na
zwiększenie współpracy czy podniesienie kompetencji pracowników a docelowo na zwiększenie zaangażowania
IPiIS w integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wątek ten powinien być monitorowany, w
przyszłych badaniach ewaluacyjnych.
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Analiza komplementarności z kluczowymi dokumentami takimi jak Europa 2020, Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu czy
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wskazują na spójność zaplanowanej interwencji z celami
poszczególnych dokumentów, których założeniami jest walka z ubóstwem i redukcja tego zjawiska.
Podstawowym wskaźnikiem efektów tych programów jest wskaźnik ubóstwa. Odtworzone teorie zmiany
wskazują, że poprzez zwiększanie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem, wzmocnienie potencjału IPiIS
czy wsparcie ekonomii społecznej będzie możliwe oddziaływanie na ten wskaźnik.

4.6 Ochrona zdrowia
4.6.1

Weryfikacja teorii zmiany

Ochrona zdrowia jest wspierana w PO WER w ramach Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia. W obszarze ochrony
zdrowia zidentyfikowano 2 teorie zmiany:
1.

Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz dostosowanie systemu opieki
zdrowotnej do zwiększających się potrzeb społecznych,

2.

Zaspokojenie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju.

Ochrona zdrowia jest wspierana w RPO w ramach dwóch priorytetów inwestycyjnych: 8vi i 9iv.
Zidentyfikowano 1 teorię zmiany, na którą składają się dwa główne kierunki:
1.

Zaspokojenie potrzeb demograficznych regionu,

2.

Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Teoria zmiany 1. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz dostosowanie
systemu opieki zdrowotnej do zwiększających się potrzeb społecznych
Logika interwencji została zrekonstruowana na podstawie dokumentu programowego PO WER oraz
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia oraz dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do zwiększających się potrzeb społecznych
realizowana jest przez priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. W
ramach PI możliwe są następujące rodzaje interwencji:
•

Działania projakościowe dedykowane podmiotom leczniczym, które świadczą szpitalne usługi
medyczne,

•

Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną,

•

Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki
koordynowanej (OOK),

•

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi,

•

Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również
przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności
analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia,

•

Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji
systemu ochrony zdrowia.
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Interwencja – Działania projakościowe
dedykowane podmiotom leczniczym oraz
szkolenia pracowników administracyjnych i
zarządzających podmiotami leczniczymi

Interwencja – Wdrożenie do
systemu opieki zdrowotnej
OOK

Interwencja – Wsparcie
deinstytucjonalizacji opieki
nad osobami zależnymi

Interwencja – Działania na
rzecz rozwoju dialogu
społecznego oraz idei
społecznej
odpowiedzialności instytucji
systemu ochrony zdrowia

Interwencja – Stworzenie
systemu mapowania
potrzeb zdrowotnych

1

Poprawa jakości zarządzania i
kontroli w sensie
administracyjnym

Poprawa zarządzania i
kontroli w sensie medycznym

Rozwój alternatywnych form
opieki nad osobami
niesamodzielnymi

11

9

6

5

Poprawa współpracy
administracji systemu
ochrony zdrowia z
organizacjami pacjenckimi

Poprawa jakości danych
oraz rozwój narzędzi
analitycznych do
prognozowania
chorobowości, oceny
zapotrzebowania na
kadry medyczne,
infrastrukturę oraz
identyfikacji „białych
plam” w opiece
zdrowotnej

7
3

2

10
Zwiększenie jakości i
efektywności dostawy
publicznych usług
zdrowotnych i opiekuńczych

Minimalizowanie zdarzeń
niepożądanych (błędów
medycznych, zakażeń
szpitalnych etc.)

Poprawa transparentności systemu
ochrony zdrowia, wzrost
efektywności jego funkcjonowania,
umocnienie idei społecznej
odpowiedzialności instytucji ochrony
zdrowia

12

Poprawa mechanizmów
planowania inwestycji w
ochronie zdrowia oraz
poprawa mechanizmów
planowania świadczeń

4
15

8
Poprawa dostępu do
świadczeń medycznych

Zmniejszenie obciążenia dla
finansów publicznych

13

14
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Teoria zmiany 2. Zaspokojenie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju
Logika interwencji została zrekonstruowana na podstawie dokumentu programowego PO WER oraz
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020. Zaspokojenie potrzeb epidemiologicznodemograficznych kraju będzie realizowany przez interwencję ukierunkowaną na rozwój kadr medycznych oraz
wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy
dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej. Rozwój kadr medycznych realizowany jest przez
priorytety inwestycyjne:
•

•

10II Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie
równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w
niekorzystnej sytuacji. W ramach PI zaplanowano następujące rodzaje interwencji:
o

realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie
praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

o

realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie
kształcenia pielęgniarek i położnych

10III Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i
pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i
kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez
doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji. W ramach PI zaplanowano następujące
rodzaje interwencji:
o

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami
epidemiologiczno-demograficznymi,

o

kształcenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb
epidemiologiczno-demograficznych kraju,

o

kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w
obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze
szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki
zdrowotnej,

o

doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb
epidemiologiczno-demograficznych.

Cel wdrożenia i rozwój programów profilaktycznych realizowany jest przez PI 8vi Aktywne i zdrowe starzenie
się, w ramach:
o

projektów pilotażowych i testujących w zakresie programów profilaktycznych zawierających
m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy
wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz
szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.
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Interwencja – Wsparcie systemu
kształcenia PRZEDDYPLOMOWEGO kadr
medycznych - praktyczne kształcenie
studentów

Interwencja – Wsparcie systemu
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Interwencja – Wsparcie systemu
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kadr medycznych
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mieszkańców objętych
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5
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nauk medycznych
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11
Poprawa stanu zdrowia
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Poprawa kompetencji kadr medycznych
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kształcenia do
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9
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Ochrona zdrowia wspierana w RPO
Ochrona zdrowia jest wspierana w RPO w ramach dwóch priorytetów inwestycyjnych:
•

•

8vi Aktywne i zdrowe starzenie się. W ramach PI zaplanowano następujące rodzaje interwencji
o

wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w
miejscu pracy,

o

wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy,

o

wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem
zdrowotnym regionu,

o

rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i
raka piersi.

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. W ramach PI zaplanowano
następujące rodzaje interwencji:
o

wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w szczególności poprzez rozwój
alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi);

o

wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci
zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Zidentyfikowano 1 teorię zmiany, na którą składają się dwa główne kierunki:
1.

Zaspokojenie potrzeb demograficznych regionu

2.

Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
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1
Rysunek 22. Ochrona zdrowia - teoria zmiany nr 3
(wyrównywanie szans i przeciwdziałania dyskryminacji,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu)

Zapobieganie występowaniu
chorób i poprawa stanu zdrowia

Zwiększenie dostępności,
jakości i efektywności usług
zdrowotnych i społecznych

Tworzenie miejsc pracy w
usługach społecznych

10
6
2

Większa efektywność pracy
pracowników

Rozwój gospodarki

Poprawa jakości życia osób
zależnych oraz sprawujących
opiekę nad nimi

3
7
Wydłużenie aktywności
zawodowej mieszkańców
województwa

4

Zaspokojenie potrzeb
demograficznych regionu
96 | S t r o n a

Wyrównywanie szans i
przeciwdziałanie dyskryminacji,
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

8

Zwiększenie efektywności
wydatków na ochronę zdrowia

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS
RAPORT CZĄSTKOWY 2017

Ze względu na niedostatek badań ewaluacyjnych na chwilę obecną nie jest możliwe zweryfikowanie i
zaproponowanie modyfikacji teorii zmiany. Można natomiast, opierając się na zapisach dokumentów
programowych, przedmiotem analizy uczynić kwestię komplementarności miedzy krajowym a regionalnym
poziomem wdrażania interwencji EFS. W obszarze ochrony zdrowia taka komplementarność występuje.
Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
Dwa priorytety inwestycyjne są realizowane zarówno przez PO WER, jak i RPO (EFS). Realizacja celów PI 8vi w
ramach PO WER zakłada wdrażanie projektów pilotażowych i testujących w zakresie programów
profilaktycznych o charakterze ogólnopolskim. Z kolei na poziomie RPO założono wsparcie ukierunkowane na
wydłużenie wieku aktywności zawodowej skierowane do osób indywidualnych. Z kolei w PI 9iv PO WER
wspierać będzie wypracowanie rozwiązań systemowych mających na celu zwiększenie jakości usług
społecznych (m.in. usług pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych)
i ich dostępność dla osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym opracowanie
standardów i metod dystrybucji tych usług. W tym czasie z RPO wsparcie kierowane będzie do indywidualnych
osób lub podmiotów/jednostek i będzie miało na celu zwiększenie dostępności i jakości usług.

4.6.2

Trafność i zakres interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•
•

Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego
one wynikają i jak można im przeciwdziałać?
Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

W obszarze ochrony zdrowia w odniesieniu do wsparcia EFS na poziomie centralnym zrealizowano jedno
34
badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników sektora zdrowia . W badaniu uwzględniono
nie tylko deklaracje co do zapotrzebowania na szkolenia wśród pracowników sektora zdrowia, ale również
analizę dostępnej oferty działań szkoleniowych skierowanych do tego sektora, analizę problemów i wyzwań
stojących przed systemem zarządzania i administrowania jednostkami leczniczymi w Polsce - czyli wszystkie
czynniki, które również mogą warunkować potrzeby szkoleniowe pracowników ochrony zdrowia.
Wyniki badania wskazują na wysoką trafność wsparcia zaplanowanego w ramach Działania 5.2 PO WER
(Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do
niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych), bowiem kompetencje pracowników
administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi oceniono w badaniu jako niewystarczające.
Większość kadry zarządzającej poprzestaje na wykształceniu medycznym i sporadycznych kursach
podnoszących kwalifikacje zarządcze. Brak dostatecznego przygotowania do efektywnego zarządzania
placówką powoduje, że w największym stopniu zarządzający koncentrują się na realizacji bieżących zadań
ustawowych w zakresie nadzoru i prowadzenia podmiotów leczniczych, a nie na planowaniu strategicznym.
Analiza rynku kształcenia ustawicznego także wskazuje na wysoką trafność wsparcia. Dotychczasowy rynek
szkoleniowy koncentrował się bowiem bardziej na zagadnieniach dotyczących ram prawnych i możliwości
realizacji poszczególnych procesów, bez skupiania się na analizie efektywności dochodzenia do skutecznych
rozwiązań oraz eliminowania zbędnych etapów.

34

Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników sektora zdrowia, Agrotec Polska, 2016.
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Wspieranie podnoszenia umiejętności analitycznych i zarządczych jest również trafne w świetle
zdiagnozowanych wyzwań stojących przed sektorem ochrony zdrowia – występują deficyty w zakresie
zarządzania strategicznego na poziomie podmiotów leczniczych, płatników publicznych i podmiotów
tworzących, co generuje zapotrzebowaniem na podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie. Podmioty lecznicze
prowadzą działania organizacyjne, finansowe oraz merytoryczne wpływające na dostępność, jakość i
efektywność ekonomiczną ochrony zdrowia, dlatego odpowiednie zarządzanie jest elementem kluczowym.
Na poziomie regionalnym jako punkt odniesienia do oceny trafności wsparcia EFS w obszarze zdrowia mogą
posłużyć diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej województw w obszarach oddziaływania EFS. Nie został w
nich co prawda wydzielony obszar analityczny dotyczący ochrony zdrowia, jednak część wskaźników
dotyczących demografii i integracji społecznej można powiązać z priorytetami inwestycyjnymi 8vi oraz 9iv.
Diagnozy potwierdzają zasadność wsparcia EFS w ramach PI 8vi oraz 9iv, mimo ograniczeń informacyjnych z
35
zawartych w nich danych . Zidentyfikowane obszary problemowe to niekorzystne przekształcenia struktury
ludności (starzenie się społeczeństwa). Konieczne jest zatem zapewnienie odpowiedniego zakresu i jakości
opieki medycznej dedykowanej osobom starszym poprzez realizację projektów zapewniających wsparcie
osobom ze starszych grup wiekowych (w zakresie m.in. programów polityki zdrowotnej lub usług w ramach
zdeinstytucjonalizowanej opieki medycznej). Wskazane w kilku diagnozach zróżnicowania terytorialne wskazują
też na potrzebę niwelowana tych zróżnicowań w zakresie dostępu do usług publicznych związanych z usługami
opiekuńczymi. Usługi społeczne i zdrowotne nie zaspokajają bieżących potrzeb i wymagają tworzenia trwałych
systemów inwestowania w ich rozwój i dostępność, szczególnie na terenach charakteryzujących się
najtrudniejszą sytuacją w zakresie wykluczenia społecznego i ubóstwa.
Na potrzebę wdrażania programów zdrowotnych (profilaktycznych) wskazują analizy zrealizowane na zlecenie
36
urzędów marszałkowskich i WUP objęte metaanalizą w II etapie zamówienia . Zapotrzebowanie to jest
pochodną procesu starzenia się społeczeństwa i problemów demograficznych, dużej zachorowalności i
umieralności, szczególnie w wyniku chorób zawodowych i cywilizacyjnych. Niska świadomość mieszkańców
województwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej również rodzi potrzebę opracowania i wdrożenia programów,
których celem będzie zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób ograniczających aktywność zawodową
ludności. Dodatkowo czynnikiem, który wzmacnia potrzebę realizacji programów zdrowotnych jest zjawisko
dużego rozproszenia instytucjonalnego działań prewencyjnych w obszarze zdrowia oraz niedostateczna rola
lekarzy POZ jako informatorów w odniesieniu do realizowanych przedsięwzięć prozdrowotnych.
Na potrzebę wsparcia w zakresie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój
alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi, zwracają z kolei uwagę
specjaliści – przedstawiciele zawodów medycznych. W publikacji Rekomendacje zmian systemowych w opiece
37
nad osobami starszymi w Polsce eksperci wskazują na słabe strony i niedostatki obecnego systemu opieki nad
osobami starszymi, a także identyfikują czynniki, które sprawiają, że zapotrzebowanie na takie usługi
opiekuńcze będzie coraz większe. W ich opinii w efekcie wdrożenia wsparcia zostanie nie tylko zapewniona
właściwa opieka, ale również nastąpi wydłużenie okresu sprawności psychicznej, fizycznej oraz możliwości
pełnienia ról społecznych i zawodowych przez seniorów. W tym samym dokumencie (Rekomendacje…) eksperci

35

Patrz rozdział Ocena metodyczna analiz sytuacji społeczno-ekonomicznych w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu
Społecznego.
36
Ocena potrzeb województwa lubelskiego w zakresie realizacji projektów dotyczących profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych i
zawodowych, WYG PSDB Sp. z o.o., 2014; Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach
wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 w woj. śląskim, Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński
Sarapata sp.j., 2015; Ocena potrzeb realizacji projektów dotyczących profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych i zawodowych w
kontekście wydłużenia wieku aktywności zawodowej, Zachodniopomorska Pracownia Badawcza Marta Rzeczkowska-Owczarek, 2014;
Ocena zapotrzebowania na wsparcie EFS w zakresie usług zdrowotnych w województwie zachodniopomorskim w związku z
trendami/prognozami demograficzno-epidemiologicznymi dla regionu, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., 2015.
37
Rekomendacje zmian systemowych w opiece nad osobami starszymi w Polsce, red. Andrzej M. Fala, SPARTAŃSKA - Fundacja na rzecz
rozwoju Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, 2016.
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wskazują, poza koniecznością zagwarantowania opieki nad osobami starszymi, na absolutną konieczność
przeniesienia nacisku na działania z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności na prewencję chorób oraz
działania prozdrowotne i profilaktyczne.
Podsumowując, wsparcie zostało trafnie zaprogramowane i odpowiada na zdiagnozowane potrzeby
społeczne. Ze względu na wczesny etap wdrażania perspektywy 2014-2020 nie można odpowiedzieć na pytanie
o to, w jakich obszarach występują największe problemy i trudności z ukierunkowaniem wsparcia oraz czy
zakres i charakter wsparcia był wystarczający.

4.6.3

Bariery dla interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

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

Brak jest badań, w których analizowano ograniczenia wdrażania interwencji EFS w perspektywie 2014-2020 w
obszarze ochrony zdrowia. Natomiast na podstawie raportu Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników
sektora zdrowia, raportów realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej oraz innych publikacji można
zidentyfikować potencjalne bariery.
W przypadku działań szkoleniowych skierowanych do pracowników sektora zdrowia barierą dla efektywnego
wdrażania interwencji może być:
•

Brak czasu pracowników medycznych na podnoszenie kwalifikacji – co może spowodować, że nie
będzie dostatecznego zainteresowania dłuższymi formami kształcenia (np. studia podyplomowe), a
pracownicy będą wybierać krótkie i mniej kompleksowe pod względem zawartości merytorycznej
kursy. REKOMENDACJA: Rozważyć też należy konstruowanie szkoleń w formacie modułowym, tzn.
dzielenia szkoleń poświęconych konkretnym procesom na etapy. W każdym z etapów mógłby w
założeniu uczestniczyć inny pracownik danej instytucji, w zależności od potrzeb na danym stanowisku
pracy.

•

Niedostateczne przekonanie przedstawicieli kadry zarządzającej o wadze umiejętności analitycznych
na ich stanowiskach - kadra zarządzająca oczekuje raczej umiejętności analitycznych od swoich
pracowników niż od siebie samej. Preferencja ta niesie ryzyko nieosiągnięcia celu Działania 5.2 PO
WER, jakim jest podniesienie efektywności zarządzania. REKOMENDACJA: Uczestników do grup
szkoleniowych należy dobierać w jednym podmiocie spośród osób zajmujących różnego rodzaju
stanowiska administracyjne lub zarządcze, ale które odpowiadają wspólnie za poszczególne procesy
zarządzania.

•

Ryzyko powtórzenia błędów z perspektywy 2007-2013, gdzie doświadczenia Działania 2.3 PO KL
wskazują na niewielką skuteczność studiów podyplomowych w kształtowaniu umiejętności
analitycznych. Oferta wyższych uczelni w ramach projektów konkursowych była akademicka,
skoncentrowana na przekazywaniu wiedzy o zarządzaniu, a nie kształtowaniu umiejętności
posługiwania się narzędziami zarządzania. REKOMENDACJA: Rozwiązaniem byłoby połączenie wiedzy
naukowej uczelni i doświadczenia firm szkoleniowych, poprzez takie formułowanie warunków
wsparcia, które wymagałoby od firm szkoleniowych pozyskania ekspertów uniwersyteckich przy
zachowaniu warsztatowych, a nie akademickich form przekazywania wiedzy.

•

Specyfika pracy personelu medycznego – konieczność obecności w szpitalu w różnych porach
uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniach w większych grupach i w dowolnych terminach.
REKOMENDACJA: Odpowiedzią na ten problem może być oferta szkoleń cyklicznych, w różnych
terminach.
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•

Niska efektywność tzw. szkoleń kaskadowych w placówkach leczniczych, polegających głównie na
przekazywaniu informacji na odprawach personelu lub „przy okazji”. REKOMENDACJA: Bariera ta może
być eliminowana poprzez kierowanie na szkolenia (szczególnie z kompetencji miękkich, wymagających
ćwiczeń, np. komunikacja z pacjentem) wszystkich pracowników z pojedynczej placówki, których dana
tematyka dotyczy.

Efektywne wdrożenie działań zaplanowanych w PI 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się jest determinowane
wewnętrznymi regulacjami (rozwiązaniami proceduralnymi) Instytucji Zarządzającej RPO oraz czynnikami
leżącymi m.in. po stronie beneficjentów i uczestników projektów. Zidentyfikowane bariery można podzielić na
dwa typy: wynikające ze specyfiki wnioskowania i realizacji projektów unijnych oraz wynikające z tematyki
38
badanego priorytetu :
•

Ryzyko braku zainteresowania udziałem w programie zdrowotnym. Badania wskazują na niską
wiedzę mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Nie wykonują oni badań profilaktycznych, bo
póki czują się zdrowi, nie widzą takiej potrzeby. REKOMENDACJA: Minimalizowaniu ryzyka powinny
służyć celnie skierowane i prawidłowo przeprowadzone działania promocyjne i informacyjne.
Preferowane powinny być działania niestandardowe i uwzględniające bezpośredni kontakt z
adresatami wsparcia, przy jednoczesnym uwzględnieniu roli lokalnych liderów opinii, czy najbliższego
39
otoczenia społecznego .

•

Ryzyko niskiej dostępności terytorialnej do programów zdrowotnych. Inną barierą uczestnictwa w
badaniach przesiewowych jest ich niska dostępność terytorialna. Obawy związane z odstąpieniem od
badań z powodu braku możliwości dotarcia do miejsca, w którym są prowadzone, dotyczą przede
wszystkim mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób starszych.

•

Niska świadomość pracodawców. Przewiduje się, że w odniesieniu do grupy pracodawców wystąpią
duże trudności w upowszechnianiu zarządzania wiekiem oraz działań nakierowanych na
przekwalifikowanie pracowników. Przedsięwzięcia tego typu kojarzą się pracodawcom głównie z
kosztami i nie czują potrzeby ich podejmowania. Póki pracodawcy nie będą widzieli w działaniach
wydłużających aktywność zawodową pracowników korzyści dla przedsiębiorstwa, dopóty nie będą się
w takie działania angażować.

•

Niedostateczny potencjał wnioskodawców i partnerów. Jednostki samorządowe nie są w pełni
przygotowane do realizacji działań w obszarze zdrowia (EFS). Dotyczy to w szczególności jednostek na
poziomie gminnym, głównie ze względu na deficyty kadrowe – brak pracowników posiadających
odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Jednostki upatrują problem z realizacją zadań w obszarze
ochrony zdrowia również w niewystarczającym budżecie, jakim dysponują. Ponadto gminy nie
posiadają odpowiedniego zaplecza i wystarczającej liczby placówek realizujących działania z zakresu
zdrowia na swoim terenie. Wśród potrzeb w zakresie działań szkoleniowo-doradczych, badani
przedstawiciele JST wskazywali przede wszystkim na potrzebę wsparcia w zakresie diagnozy potrzeb
odbiorców oraz wsparcia finansowego. Sektor NGO deklarował, iż potrzebuje wsparcia w zakresie
tworzenia programów zdrowotnych (meteorycznego, organizacyjnego, w tym przy tworzeniu
wniosków o dofinansowanie). Natomiast sektor POZ wskazywał, iż najbardziej potrzebuje
merytorycznego wsparcia przy tworzeniu programów polityki zdrowotnej.

38
Bariery dla wdrażania PI 8vi zostały opracowane w oparciu o raporty zrealizowane na zlecenie urzędów marszałkowskich i WUP objęte
metaanalizą w II etapie zamówienia. Ze względu na to, że ich tematyka nie była powiązana z zakresem wsparcia EFS w perspektywie
finansowej 2007-2013, ich wyniki nie zostały wykorzystane w raporcie z metaewaluacji na etapie II.
39
Na podobny problem wskazano również w raporcie NIK, w którym wskazano, iż podejmowane przez Centralne i Wojewódzkie Ośrodki
Koordynujące akcje zachęcające Polki do udziału w badaniach cytologicznych i mammograficznych są nieskuteczne. Od lat niezmiennie
podstawą akcji promocyjnych jest list-zaproszenie. Realizacja zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”, NIK
2014.
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•

Problemy z dostępnością do odpowiednich zasobów dających możliwość przygotowania trafnej
diagnozy/ opisu problemu zdrowotnego. W badaniach podkreślano trudności z dostępnością do
odpowiednich danych umożliwiających przygotowanie trafnej diagnozy i opisu problemu
zdrowotnego, a tym samym – trafne zaplanowanie wsparcia. Kolejna istotna bariera jest związana z
deficytami w zakresie kadry, która byłaby merytorycznie przygotowana do opracowywania tego typu
programów. REKOMENDACJA: W odpowiedzi na zdefiniowany problem zarekomendowano
opracowywanie programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej przez instytucje na
szczeblu województwa, mające większe doświadczenie.

•

Ryzyko niskiej jakości projektów. W przypadku przyjęcia trybu konkursowego zagrożeniem jest duża
liczba wniosków przy jednoczesnej ich niskiej jakości. REKOMENDACJA: Niezwykle istotne jest
precyzyjne określenie kryteriów wyboru realizatorów programów zdrowotnych. Konieczne jest
uściślenie kryteriów doboru realizatorów w zależności od typu projektów, z uwzględnieniem ich
realnego potencjału (infrastrukturalnego i diagnostycznego, zasobów kadrowych i posiadanego
doświadczenia) oraz premiowanie projektów przygotowywanych w partnerstwie międzysektorowym.

•

Ryzyko braku trwałości efektów projektów. Czynnikiem zagrażającym skuteczności podejmowanych
działań profilaktycznych i diagnostycznych jest brak realnej możliwości podjęcia ewentualnego procesu
leczenia.

•

Brak możliwości oceny efektów projektów. Obecnie w Polsce brak gromadzonej i udostępnianej
informacji na temat skuteczności efektów prowadzonych programów profilaktycznych na różnych
40
poziomach, co uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie, która działania są najskuteczniejsze .
REKOMENDACJA: Należy prowadzić bieżący i wystandaryzowany monitoring realizowanych
programów zdrowotnych. Chodzi w tym przypadku zarówno o możliwość pełnego zewidencjonowania
podejmowanych w tym zakresie działań, jak i możliwość prowadzenia spójnej polityki informacyjnej
dotyczącej realizowanych programów.

W odniesieniu do kwestii deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, a także szerzej – do polityki
dostosowania systemu publicznego do potrzeb osób starszych, zidentyfikowano następujące bariery mogące
41
stanowić zagrożenie dla skuteczności i trwałości podejmowanych działań :
•

Problem rozdzielenia struktury i finansowania opieki medycznej od pomocy społecznej i – co się z
tym wiąże – brak jakichkolwiek struktur prawnych i faktycznych łączących te dwa obszary.
Zapewnienie opieki środowiskowej seniorom i osobom zależnym oznacza działania obejmujące
jednocześnie obszar opieki społecznej i zdrowotnej. W Polsce obszary te koordynowane są przez
oddzielne resorty działające w oparciu o oddzielne budżety. Problem koordynacji rozpoczyna się już na
etapie tworzenia propozycji legislacyjnych i określania przyszłych kompetencji i zadań.
REKOMENDACJA: Konieczne jest wdrożenie wspólnych rozwiązań dla obszaru opieki społecznej i
zdrowotnej.

•

Brak dostatecznych ram dla wdrażania projektów z zakresu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami
zależnymi. REKOMENDACJA: Z uwagi na fakt, iż deinstytucjonalizacja opieki jest nowym kierunkiem

40

Na podobny problem wskazano również w raporcie NIK, gdzie zdiagnozowano brak zbiorczej, całościowej informacji o działaniach
podejmowanych przez różne podmioty zajmujące się profilaktyką i leczeniem nowotworów, brak systemu wymiany informacji i współpracy
pomiędzy nimi. Realizacja zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”, NIK 2014.
41
Wnioski i rekomendacje dotyczące kwestii deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi opracowano na podstawie źródła:
Rekomendacje zmian systemowych w opiece nad osobami starszymi w Polsce, red. Andrzej M. Fala, SPARTAŃSKA - Fundacja na rzecz
rozwoju Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, 2016.
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działań, rekomendowanym działaniem jest opracowanie przez Narodową Radę Geriatrii i Gerontologii
przy współpracy z MZ, MRPiPS oraz Konwentem Marszałków Województw RP szczegółowych
rekomendacji zawierających wytyczne dla programów deinstytucjonalizacji opieki nad osobami w
wieku 65+ na poziomie gminy, województwa i kraju. REKOMENDACJA: Dodatkowo należy opracować
szczegółowe wymagania stawiane instytucjom opieki długoterminowej, dziennej czy opieki
42
środowiskowej w kontekście kadry i przygotowania infrastrukturalnego .
•

Ryzyko utraty efektów projektów EFS po ustaniu dofinansowania. Wsparcie EFS dalekie jest od
pełnej funkcjonalności i nie wyczerpuje wszystkich potrzeb w zakresie opieki środowiskowej. Dlatego
konieczne jest zapewnienie odpowiedniego źródła finansowania, pozwalającego na utrzymanie
trwałości projektu po wyczerpaniu unijnego wsparcia. Rozwiązaniem wprowadzonym w niektórych
krajach Europy stało się ubezpieczenie pielęgnacyjne. Jest ono uzupełnieniem systemu opieki
medycznej, co ważne – z zapewnionym oddzielnym finansowaniem opieki pielęgnacyjnej i socjalnej. W
krajach, gdzie takie rozwiązanie wprowadzono (np. Niemcy), efektem była nie tylko znacząca poprawa
opieki nad pacjentami niesamodzielnymi, ale także pojawienie się bardzo dużego popytu na ten rodzaj
usług, co doprowadziło to do powstania dużej liczby nowych firm świadczących tego typu opiekę,
poprawiając sytuację ekonomiczną pracowników medycznych średniego szczebla: pielęgniarek,
opiekunów medycznych, asystentów pielęgniarskich. REKOMENDACJA: Rekomenduje się powołanie
wspólnego zespołu składającego się z przedstawicieli MZ i MPiPS, w celu opracowania przepisów w
zakresie wprowadzenia ubezpieczenia pielęgnacyjnego.

•

Niedostateczna liczba osób, świadczących opiekę nad pacjentami w wieku senioralnym i
niesprawnymi oraz niedostateczne przygotowanie do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed
nimi zmiana sytuacji demograficznej kraju. Powszechnym problemem jest zmniejszająca się liczba
pielęgniarek i niekorzystna struktura wiekowa w tej grupie zawodowej. REKOMENDACJA: Należy
bezwzględnie dążyć do stałego zwiększania jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwa,
zwiększania liczby absolwentów, a także promocji kształcenia na kierunkach, które będą wspierały
funkcje pielęgnowania pacjentów w wieku senioralnym, tzn. asystentów pielęgniarskich i opiekunów
medycznych, z zachowaniem ich odrębności zawodowej i niekonfliktowaniu kompetencji z
pielęgniarstwem.

4.6.4

Efekty wsparcia

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których
grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w
odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy,
integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników,
szkolnictwo wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia
bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform,
budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do
poszczególnych polityk)?

42
Na podobną potrzebę wskazano w jednej z diagnoz sytuacji społeczno-ekonomicznej województw w obszarach oddziaływania EFS, gdzie
jedną z rekomendacji jest ustanowienie regionalnych standardów funkcjonowania usług opiekuńczych, które z założenia będą co najmniej
respektować uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego, ale w niektórych aspektach powinny zapewniać wyższą jakość i/lub
dostępność świadczeń.
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•

Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali,
synergii, substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze / zakresie? Jak te
efekty wpłynęły na rezultaty planowanych interwencji w poszczególnych obszarach?

Ze względu na niewielką ilość badań w zakresie efektów interwencji z EFS w obszarze ochrony zdrowia, nie jest
możliwe udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania badawcze. Poniższa analiza odnosi się do liczby
podpisanych umów oraz liczby i charakterystyki uczestników wsparcia.
W ramach PO WER projekty w obszarze ochrony zdrowia są realizowane w ramach czterech Działań:
•

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne,

•

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia
ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych,

•

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

•

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
43

W ramach Działania 5.1 nie podpisano jeszcze żadnej umowy .
W ramach Działania 5.2 podpisano 74 umowy o dofinansowanie. W systemie gromadzącym dane o
uczestnikach projektów (SL2014) znajdują się dane jedynie dla 4 projektów z zakresu deinstytucjonalizacji
opieki nad osobami zależnymi. Wg nich w 4 projektach, w ramach których powstały Dzienne Domy Opieki
Medycznej, bierze udział 47 uczestników, średnio 12 osób na projekt. Średni wiek uczestnika to 74 lata.
W ramach Działania 5.3 podpisano 23 umowy o dofinansowanie. W systemie gromadzącym dane o
uczestnikach projektów (SL2014) znajdują się dane dla 4 projektów z zakresu praktycznego kształcenia
studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej – zarejestrowano 83 uczestników. Z kolei w
odniesieniu do projektów ukierunkowanych na kształcenia pielęgniarek i położnych na uczelniach medycznych
– w systemie zarejestrowano 60 uczestników jednego projektu. Główną formą wsparcia w analizowanych
projektach były szkolenia i kursy (wzięło/bierze w nich udział 73 uczestników) oraz studia
licencjackie/magisterskie (60 uczestników). Uczestnicy pochodzą głównie z województw łódzkiego (71 na 143 w
sumie), podlaskiego (22) i pomorskiego (14). Uczestnikami są głównie pracownicy instytucji szkolnictwa
wyższego. Z kolei studenci, osoby do 24 r.ż. stanowią 47% wszystkich.
W ramach Działania 5.4 podpisano 46 umów o dofinansowanie. W systemie gromadzącym dane o uczestnikach
projektów (SL2014) znajdują się dane dla 12 projektów z zakresu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i
położnych (1086 uczestników) oraz dla 1 projektu z zakresu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy (904
uczestników). Uczestnicy projektów z zakresu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych pochodzą
głównie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego oraz pomorskiego. 96%
uczestników to kobiety.

Wsparciem objęta jest przede wszystkim grupa
pielęgniarek i położnych w wieku 45-54 lata oraz 35-44
lata.

Rysunek 23 Wiek uczestników projektów z zakresu
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
39%
29%

43
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Stan na dzień 11 maja 2017 roku.
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W projekcie z zakresu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb
epidemiologiczno-demograficznych kraju biorą udział przede wszystkim osoby mieszkające w województwach:
mazowieckim (190 osób), śląskim (112) oraz małopolskim (110), co stanowi 46% całości. Głównie są to osoby
młode (70% stanowią uczestnicy w wieku 25-34 lata) – projekt skierowany jest bowiem do lekarzy, którzy
realizują specjalizację w dziedzinach objętych projektem, w tzw. trybie modułowym. Wśród uczestników jest
nieco więcej kobiet (54%).

4.6.5

Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 2020 oraz SOR

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•

Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

Strategiczne ramy polityki zdrowotnej Polski wpisują się, zgodnie z zasadą „zdrowie we wszystkich politykach”,
w realizację priorytetów rozwojowych polityki państwa zawartych w dokumentach strategicznych, tj.
dokumentach o charakterze kompleksowym i horyzontalnym, określających podstawowe uwarunkowania, cele
i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społeczno-gospodarczym:
•

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 (DSRK) - określająca główne trendy, wyzwania
oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej,

•

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK) - najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej,
określający cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku,

•

Strategie Zintegrowane służące realizacji założonych w ww. strategiach celów rozwojowych.

Strategią zintegrowaną, która bezpośrednio porusza kwestie ochrony zdrowia, jest Strategia Rozwoju Kapitału
Ludzkiego. Wsparcie EFS realizuje jej założenia w ramach:
•

Celu szczegółowego 2: Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości
funkcjonowania osób starszych (kierunki interwencji: stworzenie warunków do rozwoju „srebrnej
gospodarki”; poprawienie dostępności do ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych w
zakresie geriatrii; rozwój systemu usług adresowanych do osób niesamodzielnych i ich rodzin, w tym
rozwój opieki długoterminowej; rozwój i upowszechnianie wiedzy i rozwiązań wspomagających
tworzenie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy dla osób starszych),

•

Celu szczegółowego 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej
(kierunki interwencji: realizacja działań profilaktycznych i leczniczych; dostosowanie do potrzeb
systemu ochrony zdrowia modelu kształcenia kadr medycznych i innych zawodów mających
zastosowanie w ochronie zdrowia; rozwój alternatywnych wobec opieki instytucjonalnej form opieki
środowiskowej dla osób przewlekle chorych, starszych, niesamodzielnych; zwiększenie dostępności do
wysokiej jakości usług medycznych, w tym nowoczesnej rehabilitacji).

Dokumentami o charakterze implementacyjnym, w których zaplanowane są konkretne działania wpisujące się
w realizację celów i kierunków interwencji dotyczących ochrony zdrowia zapisanych w strategiach, są przyjęte
przez Radę Ministrów programy wieloletnie, np. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych,
Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego
na lata 2013–2016 POLKARD, Program badań przesiewowych noworodków w Polsce, Narodowy program
ochrony zdrowia psychicznego, a także Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Narodowy Program
Zdrowia na lata 2016-2020 to strategiczny dokument dla zdrowia publicznego, będący podstawą do
wyznaczania działań w tym zakresie. Cele NPZ to przede wszystkim: wydłużenie życia Polaków, poprawa jakości
ich życia związanej ze zdrowiem, ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
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Cele regionalne określone są w strategiach rozwoju województw oraz regionalnych strategiach ochrony
zdrowia.
Istotnym dokumentem, który będzie stanowił bezpośredni punkt odniesienia dla oceny efektów interwencji EFS
w obszarze ochrony zdrowia jest Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy
44
strategiczne . Jest to dokument, który przedstawia długofalową wizję rozwoju systemu ochrony zdrowia, a
także cele strategiczne oraz narzędzia ich realizacji, w tym plan strategiczny wykorzystania funduszy unijnych z
polityki spójności 2014-2020 na sektor ochrony zdrowia w Polsce. Dokument podzielono na 3 zasadnicze części:
analityczno-diagnostyczną, strategiczną i wdrożeniową.
W części strategicznej policy paper określone zostały 4 cele operacyjne polityki ochrony zdrowia na lata 2014–
2020, dla których określono źródła finansowania (programy operacyjne). Realizacja wszystkich czterech celów
jest wspierana poprzez środki EFS na poziomie centralnym i regionalnym.
Cel operacyjny A. Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na
główne problemy epidemiologiczne w Polsce jest realizowany przez projekty wdrażane z poziomu centralnego
w ramach PO WER oraz z poziomu regionalnego w ramach RPO.
Cel operacyjny B. Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i
dzieckiem oraz osobami starszymi także realizowany jest przez projekty wdrażane z poziomu centralnego w
ramach PO WER oraz z poziomu regionalnego w ramach RPO.
Cele operacyjne C. Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się
sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i
innowacji w ochronie zdrowia oraz D. Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście
dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych realizowane są ze środków EFS wyłącznie na
poziomie centralnym w ramach PO WER.
Działania zaplanowane w perspektywie 2014-2020 w obszarze zdrowia są spójne z założeniami SOR. W
Strategii w odniesieniu do ochrony zdrowia wymienia się podobne priorytety:

44

•

Potrzebę poprawy jakości kapitału ludzkiego, co wymaga między innymi działań na rzecz pozostawania
w jak najlepszym zdrowiu, co stanowi warunek niezbędny dla utrzymywania aktywności zawodowej i
społecznej. Z tym priorytetem spójne są działania realizowane w ramach PI 8vi Aktywne i zdrowe
starzenie się ukierunkowane na profilaktykę zdrowotną osób pracujących, pozwalającą na dłuższe
funkcjonowanie na rynku pracy i lepszą jakość życia osób starszych. Poza profilaktyką, w SOR wymienia
się dodatkowo programy przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach
negatywnie wpływających na zdrowie, a także programy rehabilitacji leczniczej ułatwiające powroty do
pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, co również jest przedmiotem wsparcia w
PI 8vi.

•

Problem związany z niedostosowaniem opieki zdrowotnej do rosnącej populacji osób starszych, co
skutkuje wymuszoną dezaktywizacją zawodową części opiekunów tych osób – temu odpowiada w
perspektywie finansowej 2014-2020 wsparcie ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom zmian
demograficznych (PI 9iv w zakresie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi; PI 10III w
zakresie kształcenia kadr medycznych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologicznodemograficznymi).

Przyjęty przez Ministerstwo Zdrowia 10 września 2014 roku.
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•

Problem rozwarstwienia społecznego kraju przejawiający się w nierównym dostępie do wielu usług
publicznych, w tym m.in. do opieki nad osobami zależnymi czy do usług zdrowotnych. W SOR
wymienia się w tym kontekście potrzebę wdrożenia działań w zakresie stałego monitoringu potrzeb
zdrowotnych oraz zapotrzebowania na kadry medyczne i infrastrukturę. Ze środków EFS cele te są
realizowane poprzez działania podnoszące kwalifikacje zawodowe (PI 10III) oraz wspieranie procesu
tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych (PI 8vi).

•

Problem niskiego poziomu jakości systemu opieki zdrowotnej – Polska pod tym względem znajduje się
na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich, a dodatkowo zgodnie ze złożonym
wskaźnikiem skonstruowanym na potrzeby Europejskiego Indeksu Zdrowia (Euro Health Consumer
Index), pozycja Polski pogarsza się – z 12. w roku 2005 do 32. w roku 2014. W SOR wymienia się
konieczność wdrożenia działań projakościowych na wszystkich szczeblach realizacji usług medycznych
(w tym akredytacji) oraz wspierających proces stałego monitoringu potrzeb zdrowotnych (mapowanie
potrzeb zdrowotnych). Do podniesienia jakości systemu opieki zdrowotnej przyczyni się również
rozwój e-zdrowia, tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Istotnymi działaniami
realizującymi założenie SOR w perspektywie finansowej 2014-2020 jest wsparcie procesu akredytacji
(PI 9iv), ponoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych oraz kadry zarządzającej
placówkami zdrowotnymi (PI 9iv, PI 10II oraz PI 10III).

•

Problem niedoborów personelu medycznego połączony ze zdiagnozowanym niskim poziomem jakości
systemu opieki zdrowotnej - stąd wskazane jest ukierunkowanie wsparcia na podnoszenie kwalifikacji
medycznych pracowników sektora ochrony zdrowia oraz zwiększanie efektywności zarządzania tym
sektorem (PI 9iv oraz PI 10III). W SOR przewiduje się też wsparcie uczelni medycznych w rozwoju
kształcenia praktycznego, dostosowanego do zmieniających się potrzeb epidemiologicznodemograficznych (odpowiada temu wsparcie w ramach PI 10II).

Podsumowując, z powyższych analiz wynika, że na poziomie celów i założeń interwencja EFS w obszarze
ochrony zdrowia jest spójna i zgodna z kierunkami rozwoju polityki publicznej. Wczesny etap wdrażania
interwencji uniemożliwia ocenę rzeczywistego wpływu EFS na realizację tych kierunków. Dla ilustracji
dotychczasowej skali interwencji EFS można podać, że ogółem w finansowanym z niego kształceniu
podyplomowym bierze udział 0,3% wszystkich pielęgniarek i położnych uprawnionych do wykonywania
zawodu. Z natury rzeczy wpływ realizacji projektów na sytuację w obszarze ochrony zdrowia jest więc
ograniczony.

4.6.6

Wnioski dotyczące badań źródłowych

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres
tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających /
braku wiedzy w danych obszarach? Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane
ewaluacji a nie zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? Na ile wnioski i
rekomendacje płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces programowania
Programów operacyjnych współfinansowanych z EFS?
Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych
badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej
formułowanych?

Ze względu na niewielką ilość badań w obszarze ochrony zdrowia, w których analizie poddana została
interwencja EFS 2014-2020, ocena jakości i użyteczności informacyjnej dotyczy diagnoz sytuacji społecznoekonomicznej województw w obszarach oddziaływania EFS.
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Przedstawione w diagnozach analizy w bardzo ograniczonym stopniu pozwalają na ocenę trafności i
skuteczności EFS w obszarze zdrowia. Należy podkreślić, iż w większości diagnoz autorzy przedstawiają większą
liczbę wskaźników niż wskazane we wzorze opracowanym przez MR i KE. Nadal jednak dane są zbyt ubogie, a
przede wszystkim mało powiązane ze specyfiką interwencji realizowanej w ramach RPO. Ograniczają się
głównie do zobrazowania struktury wiekowej mieszkańców oraz wskaźnika obciążenia demograficznego.
Zalecany we wzorze diagnozy wskaźnik liczby wdrożonych programów zdrowotnych (profilaktycznych) pojawił
się jedynie w 5 regionach. Zauważyć można też niejednorodne podejście do analizy tego wskaźnika. W
przypadku jednego województwa brane są pod uwagę programy realizowane wyłącznie ze środków samorządu
województwa, w innym – wyłącznie ze środków gmin i powiatów, a jeszcze w innym – programy centralne, tj.
realizowane na zlecenie MZ i NFZ. Optymalnie byłoby, aby wskaźnik ten odzwierciedlał liczbę wszystkich
programów zdrowotnych realizowanych w regionie (najlepiej z podziałem na jednostki chorobowe), tak aby
można było zdiagnozować obszary (np. gminy) deficytowe.
Tylko w 5 województwach pojawił się wskaźnik liczby placówek wsparcia dziennego oraz liczby miejsc i osób
korzystających (w tym w ujęciu gminnym). Tylko w jednym przypadku pokazano liczbę uczestników programów
zdrowotnych. Innym dobrym przykładem są dane obrazujące skalę korzystania z usług opiekuńczych, np. liczba
osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych, wydatki gmin na usługi opiekuńcze i liczba korzystających
w latach 2007-2014 (jedno województwo).
Słabą stroną opracowanych diagnoz jest wnioskowanie oraz formułowanie rekomendacji. Za zbyt ogólnymi
danymi idą bowiem zbyt ogólne i mało operacyjne wnioski i zalecenia. W obszarze zdrowia zalecenia
ograniczają się do na przykład do zwiększenia dostępu do usług na rzecz osób starszych lub podnoszenia jakości
życia mieszkańców przez rozwój usług społecznych i zdrowotnych. Biorąc pod uwagę, że dane w diagnozach
mają być aktualizowane w cyklu dwuletnim, a ich rolą ma być możliwość lepszego ukierunkowania wsparcia,
należy stwierdzić, że ich użyteczność w tym aspekcie jest znikoma. Warto zatem rozszerzyć zakres
analizowanych danych, w większym stopniu powiązać je z zakresem wsparcia EFS oraz formułować bardziej
45
konkretne zalecenia (w formie zadań do realizacji). Poniżej przedstawiono propozycję wskaźników .
Tabela 7. Propozycja wskaźników w obszarze ochrony zdrowia na potrzeby opracowania dokumentu Analiza sytuacji
społeczno-ekonomicznej województwa w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego
PI/ rodzaj interwencji

Proponowane wskaźniki

PI 8vi; rodzaj interwencji:
wdrożenie
projektów
zdrowotnych (profilaktycznych)

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych
(profilaktycznych) – w podziale na jednostki
chorobowe oraz poziom realizacji (gminy,
powiaty, województwo, ogólnokrajowe)

Urząd
wojewódzki,
marszałkowski, MZ, NFZ

urząd

Liczba uczestników programów zdrowotnych
(profilaktycznych)

Urząd
wojewódzki,
marszałkowski, MZ, NFZ

urząd

Przeciętna długość absencji chorobowej ze
względu na rodzaj choroby

Raporty ZUS

Liczba zachorowań/ liczba zgonów – w podziale
na jednostki chorobowe

GUS BDL

Liczba

MZ

opracowanych

map

Źródło danych

potrzeb

-

http://www.mapypotrzeb

45

Dostępność danych przedstawionych w tabeli może być różna w zależności od regionu, zatem listę wskaźników należy traktować jako
propozycję i wykorzystać je w zależności od dostępu do danych.
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PI/ rodzaj interwencji

Proponowane wskaźniki

Źródło danych

zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i
Wdrożeniowych

zdrowotnych.mz.gov.pl
trakcie realizacji)

(projekt

PI 9iv; rodzaj interwencji:
programy
wczesnego
wykrywania wad rozwojowych i
rehabilitacji
dzieci
niepełnosprawnych
i
zagrożonych
niepełnosprawnością

Liczba wdrożonych programów – w podziale na
jednostki chorobowe oraz poziom realizacji
(gminy,
powiaty,
województwo,
ogólnokrajowe)

Urząd marszałkowski, MZ, NFZ

PI 9iv; rodzaj interwencji:
wsparcie deinstytucjonalizacji
opieki nad osobami zależnymi
poprzez rozwój alternatywnych
form opieki nad osobami
niesamodzielnymi,
w
tym
osobami starszymi

Liczba osób objętych pomocą w formie usług
opiekuńczych

Statystyki pomocy społecznej MRPiPS,
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
Województwa (ROPS)

Placówki wsparcia dziennego
jednostek, liczba miejsc

GUS BDL

Liczba uczestników – w podziale na jednostki
chorobowe oraz poziom realizacji (gminy,
powiaty, województwo, ogólnokrajowe)

-

liczba

Ośrodki wsparcia o różnym charakterze (ŚDS,
dzienne domy pomocy) - liczba jednostek,
liczba miejsc, liczba osób korzystających, liczba
oczekujących (stopień zaspokojenia potrzeb)

Statystyki pomocy społecznej MRPiPS

Źródło: opracowanie własne.

W zbyt małym stopniu w analizach uwzględniono zróżnicowanie terytorialne. Brakuje informacji o natężeniu
zjawisk w powiatach i gminach, co byłoby użyteczne dla terytorialnego ukierunkowania wsparcia. Użyteczną
informacją byłaby np. ta o liczbie uczestników programów profilaktycznych odnoszących się do danej jednostki
chorobowej, powiązana ze wskaźnikiem liczby zachorowań, zgonów lub absencji chorobowej.

4.6.7

Podsumowanie i rekomendacje

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych
objętych wsparciem z EFS?
W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie
dla osiąganych efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania
występujących barier? Czy wnioski i rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych
województw?

Podsumowując informacje przedstawione w niniejszym raporcie w obszarze ochrony zdrowia można wskazać
następujące główne wnioski i rekomendacje:
W obszarze programów profilaktycznych (zdrowotnych) efektywne wdrożenie działań jest determinowane
rozwiązaniami przyjętymi przez IZ RPO (ryzyko niskiej jakości projektów w konkursowym trybie wdrażania PI),
czynnikami leżącymi po stronie beneficjentów i partnerów (niedostateczny potencjał merytoryczny, kadrowy,
finansowy), czynnikami leżącymi po stronie uczestników projektów (ryzyko braku zainteresowania udziałem w
programie zdrowotnym, niska świadomość pracodawców), a także czynnikami wynikającymi ze specyfiki
obszaru realizacji (ryzyko niskiej dostępności terytorialnej do programów zdrowotnych). Konieczna jest
odpowiednia polityka informacyjno-promocyjna oraz działania szkoleniowe. Jednocześnie warto podkreślić
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przyjęte rozwiązania mające na celu zapewnienie merytorycznej jakości wdrażanych programów. Wsparcie w
zakresie (regionalnych) programów zdrowotnych /polityki zdrowotnej jest ukierunkowywane poprzez działania
Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji publicznej z EFSI w obszarze zdrowia prowadzonego
przez MZ. Koordynacyjna rola KS polega w szczególności na rekomendowaniu kryteriów wyboru projektów,
mających za zadanie zapewnienie wysokiej jakości działań profilaktycznych w PI 8vi oraz PI 9iv i zapewnienie
uniwersalności wdrażania we wszystkich województwach. Dodatkowo MZ wydaje opinię dla poszczególnych
regionalnych programów zdrowotnych. Opiniuje je także AOTMiT; zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
do dofinansowania mogą zostać przyjęte jedynie te regionalne programy zdrowotne, dla których AOTMiT wydał
opinię pozytywną i / lub warunkowo pozytywną (pod warunkiem uwzględnienia uwag w ostatecznej wersji
RPZ).
W obszarze podnoszenia kwalifikacji pracowników systemu ochrony zdrowia konieczne jest dostosowanie
zakresu tematycznego działań edukacyjnych do wyzwań stojących przed systemem ochrony zdrowia, a także
zapotrzebowania na szkolenia wśród pracowników sektora zdrowia oraz luki w zakresie działań szkoleniowych
dostępnych na rynku. W odniesieniu do kadry zarządzającej i administracyjnej powinno to być głównie
rozwijanie umiejętności analitycznych oraz kompetencji zarządzania strategicznego. Forma działań
szkoleniowych powinna uwzględniać specyfikę pracy pracowników sektora medycznego (różne godziny pracy,
ograniczony czas na podnoszenie kwalifikacji z tematyki pozamedycznej).
W obszarze deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi rekomendacje mają przede wszystkim
charakter systemowy i odnoszą się do konieczności wdrożenia wspólnych rozwiązań dla obszaru opieki
społecznej i zdrowotnej (zmiany legislacyjne), zapewnienia ciągłości finansowania efektów projektów po
wyczerpaniu unijnego wsparcia finansowego (zmiany w systemie składek ubezpieczeń społecznych), a także
stworzenia ram wykonawczych dla wdrażania projektów z zakresu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami
zależnymi (opracowanie standardów funkcjonowania usług opiekuńczych w kontekście kadry i przygotowania
infrastrukturalnego).

4.7 Rynek pracy
4.7.1

Weryfikacja teorii zmiany

Wsparcie w ramach dziedziny „Rynek pracy i zatrudnienie” realizowane jest w perspektywie finansowej 20142020 w ramach pięciu priorytetów inwestycyjnych Celu tematycznego 8. Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników:
•

(i) dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz
zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;

•

(ii) trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie
kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych
wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży;

•

(iii) praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
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•

(iv) równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką
samą pracę;

•

(vii) modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby
zatrudnienia, oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia
służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników, oraz systemy mobilności oraz lepszej
współpracy instytucji i właściwych zainteresowanych podmiotów.

Projekty z zakresu „Rynku pracy i zatrudnienia” są realizowane w ramach PO WER (Oś priorytetowa I, Działania
2.1 i 2.4) oraz 16 RPO. Tworzą szeroki wachlarz możliwych działań i form wsparcia, które mają doprowadzić do
osiągnięcia określonych efektów w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Na podstawie analizy dokumentacji
programowej (PO WER, RPO, Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych PO WER i RPO) zostały odtworzone 4
teorie zmiany dotyczące:
1.

wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia,

2.

rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

3.

modernizacji instytucji rynku pracy (IRP) oraz poprawy w zakresie skuteczności i efektywności ich
działania,

4.

wsparcia w zakresie wyrównywania dostępu do zatrudnienia i rynku pracy.

Teoria zmiany nr 1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia realizowane jest na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym.
Podział definiuje linia demarkacyjna, która poprzez kryteria rozdziela interwencje pomiędzy programami
operacyjnymi, gdyż prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji
(typów projektów) z różnych funduszy UE.
Wsparcie na poziomie krajowym realizowane jest w ramach I Osi priorytetowej PO WER „Osoby młode na
rynku pracy”. Jest ono przeznaczone dla osób w wieku 15-29 lat, w szczególności osób należących do tzw.
kategorii NEET, czyli znajdujących się poza zatrudnieniem, edukacją czy szkoleniem. Realizowane w ramach Osi
I projekty uwzględniają europejską Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) oraz program Gwarancji
dla młodzieży. Interwencja w ramach Osi I jest kierowana zarówno do 10 regionów kwalifikujących się do
wsparcia w ramach YEI, jak i pozostałych regionów Polski, dla których będzie finansowana z EFS. Po
wyczerpaniu się środków z Inicjatywy (które muszą zostać wykorzystane do końca 2018 r.) przeznaczonych na
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wsparcie osób z grupy NEET wsparcie dla młodych będzie finansowane w całym kraju z EFS . Wsparcie ma być
udzielane zarówno w ramach projektów pozakonkursowych realizowanych przez publiczne instytucje rynku
pracy (PUP oraz OHP), jak również w ramach konkursów prowadzonych przez WUP-y oraz MRPiPS.
Z kolei wsparcie na poziomie regionalnym jest realizowane w ramach wybranych działań poszczególnych RPO.
Zgodnie z zapisami wynikającymi z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 uczestnikami projektów
z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach RPO mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia
30. urodzin).
Zgodnie z teorią zmiany wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia ma przyczynić się do poprawy ich szans
na zatrudnienie. Przewidziany został szeroki katalog dostępnych form wsparcia opartych wyłącznie na

46

Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – I Raport
Tematyczny.
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47

aktywnych politykach rynku pracy (przy rezygnacji z polityk pasywnych ), co należy uznać na rozwiązanie
bardzo trafne w kontekście wyzwań rynku pracy, doświadczeń innych krajów we wdrażaniu tego typu
interwencji publicznych oraz doświadczeń we wdrażaniu PO KL 2007-2013 (gdzie realizowano wyłącznie
aktywne polityki rynku pracy).
Zakłada się, że poprawa szans na zatrudnienie (poprzez zastosowanie różnych form wsparcia) spowoduje
aktywizację zawodową lub powrót do zatrudnienia osób pozostających dotychczas bez zatrudnienia. To z kolei
ma szansę przełożyć się na poprawę sytuacji na rynku pracy i wzrost zatrudnienia (w tym wśród osób młodych i
grup defaworyzowanych), która w perspektywie długookresowej powinna przyczynić się do:
•

wzrostu konkurencyjności gospodarki w regionach,

•

rozwoju społeczno-gospodarczego regionów,

•

zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej regionów,

•

dostosowania podaży i popytu na pracę w regionach.

47

Zgodnie z klasyfikacją stosowaną przez Eurostat i OECD (Labour Market Policy Database, Methodology, Revision of June 2006, Eurostat,
2006).
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Rysunek 24. Rynek pracy - teoria zmiany nr 1 (wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia)
Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia
z EFS
Interwencja
–
Subsydiowane
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Interwencja –
Identyfikacja ind.
potrzeb,
profilowanie,
diagnozowanie
możliwości w
zakresie
doskonalenia
zawodowego

1

Interwencja –
Kompleksowe i
indywidualne pośrednictwo
pracy oraz poradnictwo
zawodowe i psychologiczne,
nauka aktywnego
poszukiwania pracy

Interwencja –
Edukacja
formalna i
potwierdzanie
kwalifikacji (np.
przez egzaminy)

Interwencja –
Staże,
praktyki
zawodowe

Interwencja –
Szkolenia,
kursy,
warsztaty

1
2

3

Indywidualizacja
wsparcia i określenie
ścieżki zawodowej

4

6

5

15

14

7

Zdobycie lub
uzupełnienie
doświadczenia
zawodowego

Uzupełnienie, zmiana
lub zdobycie nowych
kwalifikacji i
kompetencji

Interwencja –
Wsparcie
adaptacyjne w
miejscu pracy
(w tym
finansowanie
pracy asystenta
ON)

zatrudnienie lub
refundacja
wyposażenia/doposażeni
a stanowiska pracy (w
tym ON), wsparcie
elastycznych form
zatrudnienia (np.
telepraca)

16

Interwencja – Pokrycie
kosztów dojazdu do
pracy, zapewnienie
środków na
zasiedlenie/wstępne
zagospodarowanie w
nowym miejscu
zamieszkania

9

8

10

Zachęta dla
pracodawców do
zatrudniania

11

13

12

Ograniczanie barier dot.
zatrudnienia, jakie
napotykały ON

Możliwość podjęcia
zatrudnienia poza
miejscem
zamieszkania

18

17
19

20
Poprawa szans na zatrudnienie

Zwiększenie zasobów
wykwalifikowanych pracowników
oraz rozwój kapitału społecznego i
intelektualnego w regionach

22

Wzrost konkurencyjności
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gospodarki w regionach

21
Aktywizacja zawodowa lub powrót do
zatrudnienia

Reorientacja
zawodowa osób
odchodzących z
rolnictwa lub rybactwa

25

23

24

Poprawa sytuacji na rynku pracy i wzrost zatrudnienia
(w tym wśród osób młodych i grup
defaworyzowanych)

Rozwój społeczno-gospodarczy
regionów

26

27

Zwiększenie spójności społecznej i
terytorialnej regionów

28
Dostosowanie podaży i popytu na
pracę w regionach
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Dowodów (tj. wyników badań, analiz, ekspertyz) umożliwiających weryfikację teorii zmiany jest – na
obecnym etapie wdrażania interwencji – niewiele. Dotyczą one jedynie wsparcia realizowanego na poziomie
krajowym w ramach I osi priorytetowej PO WER (2 raporty: Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na
rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – I Raport Tematyczny,
Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój – I Raport Wskaźnikowy). Autorzy raportów z badań ewaluacyjnych wskazują jednak na
ograniczenia wynikające z wczesnego etapu wdrażania interwencji (relatywnie mała liczba uczestników
projektów, brano pod uwagę wyłącznie projekty pozakonkursowe, ponieważ projekty konkursowe jeszcze nie
zostały wybrane do realizacji w momencie realizacji badań) oraz zaznaczają, że wypracowane wnioski nie mogą
48
być uogólniane na całość wsparcia . Mając na uwadze te uwarunkowania i ograniczenia można jednak
stwierdzić, że wyniki badań umożliwiają zweryfikowanie bardzo dużych fragmentów teorii zmiany w zakresie
wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia. Analizowane wyniki pozwalają potwierdzić teorię zmiany w
zakresie efektów krótkookresowych (czyli poprawy szans na zatrudnienie, aktywizacji zawodowej lub
powrotu do zatrudnienia) lub nie dostarczają dowodów, które pozwoliłyby ją zdecydowanie odrzucić
(w warstwie programowej odtworzona teoria jest bowiem spójna logicznie i oparta na czytelnych
założeniach przyczynowo-skutkowych).
Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
Należy uznać, że wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia wdrażane na poziomie krajowym
i regionalnym jest wobec siebie komplementarne (wewnętrznie). Zachodzącą komplementarność można
określić mianem przedmiotowej (komplementarności przedmiotu interwencji), która występuje wtedy, gdy
projekty oddziałują na ten sam problem społeczno-gospodarczy (problemy w zakresie rynku pracy
i zatrudnienia) lub skierowane są do tej samej grupy docelowej (osoby pozostające bez zatrudnienia). Osią
podziału grupy docelowej wsparcia jest wiek. Należy przy tym pamiętać, że – jak wskazano w dokumencie
Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa – przyjęcie rozwiązania w zakresie
realizacji wsparcia dla osób młodych na poziomie krajowym jest związane z potrzebą koordynacji działań
realizowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Teoria zmiany 2. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane jest na dwóch poziomach:
krajowym i regionalnym.
Wsparcie na poziomie krajowym realizowane jest w ramach I osi priorytetowej PO WER – Osoby młode na
rynku pracy (podobnie jak w ramach poprzedniej teorii zmiany). Z kolei wsparcie na poziomie regionalnym jest
wdrażane w ramach wybranych działań poszczególnych RPO.
Zgodnie z teorią zmiany wsparcie ma przyczynić się do zwiększenia liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw,
co z kolei powinno się przełożyć na wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia, ale też na rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności. W perspektywie długookresowej działania te doprowadzić powinny do
rozwoju społecznego i ekonomicznego regionów.

48

Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – I Raport
Wskaźnikowy.
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Rysunek 25. Rynek pracy - teoria zmiany nr 1 (rozwój przedsiębiorczości
i samozatrudnienia)
Metaanaliza
wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS
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Interwencja – Doradztwo i szkolenia w
zakresie zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej (w tym
poradnictwo psychologiczne, pomoc
prawna)

Interwencja – Pomoc bezzwrotna na
utworzenie działalności gospodarczej

Interwencja – Pomoc zwrotna (pożyczki)
na utworzenie działalności gospodarczej

3

4
5

1

2

Rozwój i poprawa
kompetencji mieszkańców

Zwiększenie liczby nowoutworzonych i trwałych przedsiębiorstw

6

9

Rozwój przedsiębiorczości i
innowacyjności

Tworzenie nowych miejsc pracy
(samozatrudnienie i miejsca pracy najemnej)

7
10
Wzrost konkurencyjności
gospodarki

8
Wzrost zatrudnienia i zmniejszenie poziomu
bezrobocia

11
Poprawa sytuacji społecznej i ekonomicznej
regionów
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Interwencja – Wsparcie
pomostowe w trakcie
prowadzenia działalności
gospodarczej (finansowe oraz
szkoleniowo-doradcze)
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Podobnie jak w przypadku poprzedniej teorii zmiany dowody, które umożliwiają weryfikację teorii, są bardzo
ograniczone i sprowadzają się de facto do dwóch wcześniej wymienionych raportów powstałych w ramach
badania, którego celem jest ocena efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach I osi
priorytetowej PO WER. Wyniki te dostarczają wiedzy, która pozwala potwierdzić teorię zmiany (oraz nie
dostarczają dowodów, które pozwoliłyby ją zdecydowanie odrzucić) dla interwencji w perspektywie efektów
krótkookresowych (tworzenie nowych przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy), które pojawiają się w
wyniku realizacji wsparcia.
Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
W przypadku tej teorii zmiany zachodzi taka sama komplementarność wewnętrzna w odniesieniu do
poziomów wdrażania jak w przypadku wcześniej omawianej teorii (oś podziału wyznaczona przez wiek grupy
docelowej). Należy ponadto uznać, że wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest
komplementarne zewnętrznie wobec wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia. W obydwu teoriach
zmiany zidentyfikowane zostały wspólne cele/efekty, które dzięki wsparciu powinny zostać osiągnięte
(poprawa sytuacji na rynku pracy, wzrost zatrudnienia, zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz – w dłuższej
perspektywie – rozwój społeczno-gospodarczy czy wzmocnienie konkurencyjności gospodarki). Ta
komplementarność ma charakter funkcjonalny wpisując się w sieć interwencji/działań jako kolejny jej element.
Teoria zmiany 3. Modernizacja instytucji rynku pracy (IRP) oraz poprawa w zakresie skuteczności
i efektywności ich działania
Modernizacja instytucji rynku pracy (IRP) oraz poprawa w zakresie skuteczności i efektywności ich działania jest
wspierana w ramach działania 2.4 PO WER (poziom krajowy).
Zakłada się, że wsparcie przewidziane do realizacji w ramach teorii zmiany – między innymi poprzez
standaryzację działań podejmowanych przez IRP, rozwój systemu monitorowania efektywności działania IRP,
podniesienie kwalifikacji i kompetencji kluczowych i merytorycznych pracowników IRP, wyposażenie w nowe
zasoby informacyjne – przyczyni się do podniesienia efektywności funkcjonowania IRP oraz stworzenia
odpowiednich warunków do świadczenia profesjonalnych usług w tym zakresie.
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2017 i efektywności ich działania)
Rysunek 26. Rynek pracy - teoria zmiany nr 3 (modernizacja instytucji rynku pracy (IRP) oraz poprawa
w zakresie
skuteczności

Interwencja –
Utworzenie
sieci
współpracy
międzysekt.

Interwencja – Opracowanie
modelowych procedur
działania IRP (zlecanie zadań
innym podmiotom, wsparcie
osób w najtrudniejszej sytuacji
na rynku pracy, wymiana
informacji między IRP,
współpraca z pracod.)

Interwencja –
Opracowanie i
wdrożenie
narzędzi służących
ocenie jakości
usług PSZ

Interwencja –
Udoskonalenie systemu
monitorowania
efektywności
zatrudnieniowej

3

8
Podniesienie kwalifikacji
i kompetencji
kluczowych i
merytorycznych
pracowników IRP

Rozwój systemu
monitorowania efektywności
IRP

Standaryzacja działań
podejmowanych przez IRP

Wyposażenie IRP w
nowe zasoby
informacyjne
9

11

12

16
14

Szerszy dostęp
do usług
świadczonych
przez IRP

7

5

4

2

10

Interwencja –
Szkolenia dla
kluczowych i
merytorycznych
pracowników IRP

Interwencja –
Opracowanie i
wdrożenie narzędzi
monitorowania działań
IRP innych niż PSZ

6

1

Interwencja –
Rozwijanie,
uzupełnienie i
aktualizacja informacji
o zawodach

15

Upowszechniani
e dobrych
praktyk

Rozwój
współpracy z
pracodawcami

Profesjonalizacja kadr IRP

18

17
13

Docieranie do osób młodych
znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji
życiowej i zawodowej oraz
zwiększenie zakresu i
trafności oferty
aktywizacyjnej wobec nich

19

22
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Zwiększenie efektywności
funkcjonowania IRP

Pozyskiwanie większej liczby wolnych
miejsc pracy, które można oferować w
ramach usług IRP

Lepsze dostosowanie IRP do
potrzeb rynku pracy

20

Zwiększenie efektywności
zatrudnieniowej IRP

21

Wzmocnienie zdolności
instytucjonalnej IRP

Interwencja –
Rozbudowa
istniejącego narzędzia
prognozowania popytu
na pracę

Interwencja –Wsparcie
realizacji badań
panelowych osób w
wieku 50 lat i więcej w
międzynarodowym
projekcie SHARE
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Weryfikacja teorii zmiany nie jest możliwa na obecnym etapie z uwagi na brak dowodów o charakterze
empirycznym. Teoria zmiany jest spójna pod względem logicznym, a relacje przyczynowo-skutkowe mają
właściwy charakter.
Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
Teoria zmiany jest komplementarna zewnętrznie wobec dwóch wcześniej wymienionych – w warstwie
oddziaływania interwencji. Ma charakter funkcjonalny, ponieważ uzupełnia sieć działań/interwencji o nowe
elementy bazując na założeniu, że warunkiem niezbędnym dla poprawy szans osób pozostających bez
zatrudnienia są skutecznie działające instytucje rynku pracy.
Teoria zmiany 4. Wsparcie w zakresie wyrównywania dostępu do zatrudnienia i rynku pracy
Wsparcie w zakresie wyrównywania dostępu do zatrudnienia i rynku pracy realizowane jest na dwóch
poziomach: krajowym i regionalnym.
Wsparcie na poziomie krajowym realizowane jest w ramach działania 2.1 PO WER „Równość szans mężczyzn i
kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia
zawodowego i prywatnego”. Z kolei wsparcie na poziomie regionalnym jest wdrażane w ramach wybranych
działań poszczególnych RPO.
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Rysunek 27. Rynek pracy - teoria zmiany nr 4 (wsparcie w zakresie wyrównywania dostępu do zatrudnienia i rynku pracy)

Interwencja –
Finansowanie
kosztów usług
bieżącej opieki
nad dziećmi do
lat 3

Interwencja –
Dostosowanie istniejących
miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3 do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami

Interwencja – Tworzenie
nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3
(instytucjonalnych - żłobki,
kluby dziecięce, opiekun
dzienny;
pozainstytucjonalnych niania), w tym miejsc
dostosowanych do potrzeb
dzieci z
niepełnosprawnościami

Interwencja –
Przeszkolenie
zawodowe osób
zajmujących się
opieką nad
dziećmi do lat 3

5

1

6

Zwiększenie dostępu do opieki
nad dziećmi do 3 roku życia

7

Podniesienie kompetencji
przedstawicieli podmiotów
tworzących i prowadzących
instytucje opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3

8

Możliwość łączenia życia
zawodowego i prywatnego

12

Wzmocnienie stosowania
zasady równości szans płci w
zakresie dostępu do
zatrudnienia i rozwoju kariery
zawodowej

Wzrost aktywności zawodowej i
zdolności do zatrudnienia osób
opiekujących się dziećmi do 3
roku życia

9

Zwiększenie zatrudnienia wśród
osób opiekujących się dziećmi
do 3 roku życia

10

Wyrównanie szans kobiet i
mężczyzn w dostępie do
zatrudnienia i rynku pracy

Interwencja –
Opracowanie i wdrożenie
spójnego systemu
monitorowania równości
szans płci

11

14
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Interwencja –
Opracowanie i
upowszechnianie modelu
współpracy
międzysektorowej na rzecz
równości szans

4

3

2

Interwencja – Szkolenia w
zakresie form opieki nad
dziećmi do lat 3
skierowane do
przedstawicieli podmiotów
tworzących i
prowadzących instytucje
opieki

13

Interwencja – Wdrożenie
narzędzia wspierającego
przeciwdziałanie
dyskryminacji ze względu
na płeć w
miejscu pracy i w
dostępie do zatrudnienia
w małych
przedsiębiorstwach
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Weryfikacja teorii zmiany nie jest możliwa na obecnym etapie z uwagi na brak dowodów o charakterze
empirycznym. Teoria zmiany jest spójna pod względem logicznym, a relacje przyczynowo-skutkowe mają
właściwy charakter.
Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
Wsparcie wdrażane na poziomie krajowym (poprzez zaplanowane narzędzia) ma w założeniu doprowadzić do
wzmocnienie stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia i
rozwoju kariery zawodowej, a w konsekwencji do wyrównania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do
zatrudnienia i rynku pracy. Ponadto przewidziane zostało wsparcie szkoleniowe w zakresie form opieki nad
dziećmi do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki, które
przyczyni się do podniesienia ich kompetencji. Można ocenić, że tego typu wsparcie na poziomie krajowym ma
charakter ramowy/horyzontalny. Istotnym jego uzupełnieniem jest wsparcie na poziomie regionalnym, które
ma charakter komplementarny wewnętrznie pod względem funkcjonalnym. Poprzez szereg instrumentów
(m.in. tworzenie nowych instytucjonalnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dostosowanie miejsc opieki do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez
pokrycie kosztów wynagrodzenia niani oraz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego
opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 czy możliwość przeszkolenia w zawodzie dziennego
49
opiekuna) ma przyczynić się do zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do 3. roku życia, a przez to do
wzrostu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do 3. roku życia,
czego efektem będzie wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia i rynku pracy. Należy
uznać, że teoria zmiany jest również komplementarna zewnętrznie pod względem funkcjonalnym ze
wsparciem osób pozostających bez zatrudnienia (pierwsza z powyżej przedstawionych teorii zmiany). W istotny
sposób uzupełnia gamę oferowanych form wsparcia, których celem jest zwiększenia aktywności zawodowej i
poprawa sytuacji w zakresie zatrudnienia.
Podsumowując, należy stwierdzić, że z uwagi na brak dowodów empirycznych, na których powinno zostać
oparte wnioskowanie, weryfikacja zidentyfikowanych w ramach dziedziny „Rynek pracy i zatrudnienie” teorii
zmiany jest możliwa tylko w bardzo ograniczonym zakresie (tylko dla dwóch teorii zmiany w aspekcie
wsparcia na poziomie krajowym). Sytuacja ta jest wynikiem początkowej fazy wdrażania, w jakiej znajduje
się przedmiotowa interwencja.

4.7.2

Trafność i zakres interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•
•

Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego
one wynikają i jak można im przeciwdziałać?
Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

Interwencja w ramach teorii zmiany „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia” oraz „Rozwój
samozatrudnienia i przedsiębiorczości” została zaprogramowana trafnie. Na poziomie założeń programowych
odpowiada potrzebom i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom dotyczącym rynku pracy. Jak wskazuje
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się w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), jednym z
głównych problemów polskiego rynku pracy są niewykorzystane zasoby pracy, w tym zwłaszcza wśród grup
najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i bezrobocie długoterminowe, tj. osób młodych, osób
starszych, osób niepełnosprawnych i kobiet. Wskaźniki zatrudnienia dla tych grup plasują się na bardzo niskim
poziomie na tle średniej w UE.
Według Eurostatu, w 2015 r. wskaźnik zatrudnienia wśród osób młodych w wieku 20-24 lata wyniósł w Polsce
44,5% i uplasował się poniżej średniej dla UE-28, która wyniosła ponad 50%. Najnowsze dane wskazują, że
stopa bezrobocia młodych osób w Polsce jest o ponad jeden punkt procentowy niższa niż przeciętnie w UE50
28 .
Biorąc pod uwagę płeć, również wyraźnie widać duże dysproporcje w zatrudnieniu. Wskaźnik zatrudnienia
(wiek 20-64 lata) wynosi dla mężczyzn 74,7%, a dla kobiet – 60,9% (średnia w UE dla mężczyzn – 75,8%, dla
kobiet – 64,2%). Widać to także w statystykach dotyczących przedsiębiorczości. Zgodnie z danymi Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności, wśród blisko 3 mln osób pracujących w roku 2015 na własny rachunek dwie
trzecie stanowili mężczyźni. Wskaźnik zatrudnienia osób po 55. roku życia od wielu lat systematycznie rośnie (z
31,6% w 2008 r. do 45,8% w 2015 r.), jednak jest ciągle jednym z niższych wśród krajów UE. Obowiązki rodzinne
oraz opieka nad dzieckiem lub niesamodzielną osobą dorosłą są jednym z ważniejszych czynników bierności
zawodowej w Polsce. Przy czym należy zauważyć, że obowiązki te w przeważającej większości wypełniane są
przez kobiety. Znacznie poniżej średniej UE (45%) kształtuje się wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w wieku produkcyjnym (w 2015 r. wyniósł on 22,5%).
Wsparcie przewidziane w ramach teorii zmiany jest kierowane do osób pozostających poza rynkiem pracy, tj.
osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, tj. a) osób młodych do 30. roku życia; b) osób w wieku 50 lat i więcej; c) kobiet; d) osób z
niepełnosprawnościami; e) osób długotrwale bezrobotnych; f) osób o niskich kwalifikacjach; g) innych grup
51
zdefiniowanych w PO WER lub RPO . W warstwie programowej jest więc trafnie i prawidłowo zaadresowane w
stosunku do potrzeb i problemów występujących na rynku pracy.
Wyniki Badania efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój – I Raport Tematyczny wskazują, że zdaniem koordynatorów projektów PUP i OHP z
osi I wsparcie jest dostosowane do potrzeb grup docelowych oraz dociera do osób najbardziej go
potrzebujących, co z pewnością należy uznać za mocną stronę projektów. Koordynatorzy po stronie OHP
doceniają w szczególności kompleksowość i indywidualizację form wsparcia, co było możliwe dzięki
prowadzeniu pogłębionej analizy potrzeb każdego z uczestników (m.in. w formie ankiety oraz w trakcie
doradztwa zawodowego).
Z kolei uczestnicy projektów wskazywali na bardzo wysokie ogólne zadowolenie z udziału w działaniach
aktywizujących: 97% osób było zdecydowanie lub raczej zadowolonych. Spośród działań OHP najlepiej oceniane
były: opieka z ramienia pracodawcy nad stażystą, grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, kursy zawodowe.
Wśród działań PUP najlepiej oceniano: zapewnienie środków na zasiedlenie, kursy i szkolenia oraz bony
stażowe. Zaobserwowano tendencję, że względnie gorzej oceniane są działania, których bezpośrednim
beneficjentem nie jest osoba aktywizowana, a pracodawca (np. w przypadku subsydiowanego zatrudnienie,
wsparcia na wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy).
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U. Kobylińska, A. Kozłowski, E. Rollnik-Sadowska, J. Samul, Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie podlaskim, Białystok
2016.
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020.
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Jak wskazują wyniki badania, wsparcie PUP obejmowało mniej form wsparcia niż wsparcie OHP. Uczestnicy
projektów PUP deklarowali, że otrzymali przeciętnie 2 formy wsparcia (autorzy raportu wskazują jednak, że
respondenci mogli nie być świadomi, iż np. prowadzone z nimi poradnictwo zawodowe również stanowiło
jedną z form wsparcia, i najprawdopodobniej zaniżali tę liczbę). Działania OHP były bardziej złożone i średnio
uczestnik projektu był objęty prawie 9 formami wsparcia. W raporcie Wsparcie dla tworzenia miejsc pracy na
52
poziomie lokalnym wskazuje się, że katalog dostępnych instrumentów jest dość szeroki , a zdaniem
przedstawicieli urzędu pracy są one adekwatne do ich potrzeb, pozwalając jednocześnie na elastyczność w
dostosowywaniu się do potrzeb lokalnych rynków pracy i bezrobotnych. Z drugiej strony te rozwiązania
zniechęcają do stosowania działań nowatorskich i nietypowych.
W projektach realizowanych przez PUP diagnoza potrzeb uczestników, mająca na celu dopasowanie form i
zakresu wsparcia do indywidualnych potrzeb, często była zaniedbywana lub wykonywana tylko jako
formalność. Mniej niż połowa uczestników projektów PUP otrzymała jakąkolwiek ofertę stażu lub pracy z tej
instytucji. Jest to wynik problemów PUP w dotarciu do pracodawców oraz budowy relacji z nimi, które mogłoby
się przełożyć na lepsze pośrednictwo w oferowaniu wysokiej jakości ofert pracy i staży. W raporcie Wsparcie
dla tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym podkreśla się, że chociaż w Polsce dostępnych jest wiele
niezbędnych mechanizmów pozwalających organom lokalnym na dostosowanie polityk publicznych do potrzeb
lokalnych, mechanizmy te są często osłabiane przez niską produktywność i brak silnych „pośredników”
łączących organy publiczne z pracodawcami, które pozwoliłyby na tworzenie partnerstw służących osiąganiu
lepszych wyników w obszarze zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Znacząca część władz lokalnych
nie angażuje się w rozwiązywanie problemów dotyczących rynku pracy i traktuje publiczne służby zatrudnienia
jako oddzielne urzędy, a nie jako istotny element całościowej polityki rozwojowej.
W raporcie z Badania efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – I Raport Tematyczny zdiagnozowano, że instytucje rynku pracy
realizujące projekty (PUP, OHP) nie mają generalnie problemów z dotarciem do osób z gospodarstw domowych
oddalonych od rynku pracy, ale niekoniecznie udaje im się dotrzeć do osób z niepełnosprawnościami bądź tych
z mniejszości etnicznych. Wydaje się, że dotarcie do takich osób wymaga szczególnie sprofilowanego wsparcia.
Wsparcie tych osób wymaga szczególnego podejścia, które może być realizowane w ramach projektów
konkursowych. Wskazuje się, że OHP są instytucją, która jest w stanie trafniej niż PUP dotrzeć do grup o
wysokim zagrożeniu wykluczeniem ze względu na niepełnosprawność czy trudną sytuację gospodarstwa
domowego.
Ważną kwestią jest również to, że instytucje dotychczas realizujące projekty PO WER nie docierają do osób
poza rynkiem pracy i edukacją, które są w wieku 25-29 lat, ponieważ jest to grupa, której nie obejmują projekty
PUP (tylko bezrobotni zarejestrowani), a działalność OHP jest skierowana do osób w wieku 15-24 lata. Na
grupie w wieku 25-29 lat skupiać się mają projekty konkursowe.
Istotną kwestią w kontekście oceny trafności wsparcia jest profilowanie osób zgłaszających się do PUP.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 w przypadku projektów realizowanych przez PUP
zarówno w ramach PO WER, jak i RPO narzędziem identyfikacji potrzeb uczestników projektów, oprócz
opracowania Indywidualnego Planu Działania, jest również profilowanie wsparcia dla uczestników projektów
zgodnie z art. 33 i 34a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uczestnikami projektów w

52

W raporcie jest mowa o instrumentach wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ale podobny zestaw
instrumentów jest również wykorzystywany w projektach współfinansowanych w ramach EFS.
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zakresie aktywizacji zawodowej mogą być wyłącznie osoby, którym w wyniku profilowania wsparcia został
ustalony profil pomocy I lub II.
Profile są przypisywane każdej osobie bezrobotnej na podstawie dwóch zmiennych: gotowości do podjęcia
pracy i oddalenia od rynku pracy. Obowiązują trzy profile pomocy osobom bezrobotnym: 1) profil I – osoby
blisko rynku pracy i gotowe do powrotu na rynek, 2) profil II – średnia gotowość do pracy i średnie oddalenie od
rynku pracy, 3) profil III – osoby oddalone znacznie od rynku pracy lub niegotowe do podjęcia zatrudnienia.
Dane zawarte w raporcie Rynek pracy w Polsce w 2016 roku opublikowanym przez MRPiPS wskazują, że pod
koniec 2016 roku III profil pomocy został ustalony dla 30,1% bezrobotnych, którzy zgłosili się do PUP. Jest to
więc bardzo znacząca pod względem liczebności grupa bezrobotnych, którzy w wyniku profilowania nie mogą
korzystać z usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez PUP w ramach interwencji z dziedziny
„Rynek pracy i zatrudnienie”. Ich dostęp do wsparcia nie jest oczywiście zamknięty, ale najpierw powinni
uczestniczyć w formach wsparcia właściwych dla osób, które uzyskały III profil pomocy. Zgodnie z Ustawą osoby
przypisane do III profilu pomocy to tzw. osoby oddalone od rynku pracy, czyli osoby, których problemy są na
tyle poważne i złożone, że PUP nie jest w stanie im pomóc. Mogą one potrzebować np. pomocy
psychologicznej, terapeutycznej itd.
Kwestią problematyczną związaną z profilowaniem jest np. przyjmowanie różnych strategii profilowania przez
53
doradców zawodowych . W raporcie Wsparcie dla tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym wskazuje się
ponadto, że mechanizm profilowania istotnie ogranicza autonomię i elastyczność pracowników PUP.
Profilowanie dokonywane jest na podstawie oceny przeprowadzonej bezpośrednio po rejestracji nowej osoby
jako bezrobotnej, więc często diagnoza jest pośpieszna, a w niektórych przypadkach niewystarczająca.
Mechanizm ten opiera się na narzędziach opracowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. I choć doradcy klienta są w stanie zmienić wynik profilowania, nie jest jasne, w jakim stopniu
faktycznie mogą z tej możliwości korzystać. W praktyce zarówno osoby bezrobotne, jak i pracownicy urzędu
pracy uczą się radzić sobie z nowym narzędziem, aby osiągnąć swoje cele „pomimo” systemu, zamiast przy jego
„wsparciu”.
Wyniki badania ilościowego z przedstawicielami PUP przeprowadzonego na potrzeby opracowania raportu
Ocena skutków regulacji wybranych aspektów wdrażania Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wskazują na zróżnicowanie ocen
dotyczących korzyści wynikających z profilowania. 37% respondentów ankiety CAWI zgodziło się ze
stwierdzeniem, że profilowanie pomocy ułatwia diagnozowanie potrzeb osób bezrobotnych (przeciw temu
stwierdzeniu jest 50% ankietowanych, prawie 13% nie ma zdania), a tylko 23% respondentów stwierdziło, że
profilowanie pomocy poprawiło dostosowanie form wsparcia do potrzeb bezrobotnych (przy 65% negatywnych
odpowiedzi na to pytanie).
Część z osób, którym przypisano profil III, nie jest zainteresowanych żadną formą aktywizacji, jednak niektóre
chciałyby skorzystać z pomocy, a mają utrudniony dostęp ze względu na brak transportu, opiekę nad osobami
zależnymi lub chorobę. W kontekście grup defaworyzowanych prawdopodobieństwo znalezienia się w III profilu
jest bardzo wysokie. Może to oznaczać, że problemy grup defaworyzowanych i bariery, które napotykają, mogą
się pogłębiać, a realizacja pomocy dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia kompleksowego i
wielonarzędziowego będzie w praktyce znacząco utrudniona. Począwszy od ograniczonej możliwości
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Autorzy raportu Ocena skutków regulacji wybranych aspektów wdrażania Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw na podstawie przeprowadzonych badań wskazali 4 strategie: 1)
profilowanie jako proces techniczny, 2) profilowanie jako element diagnozy – „profilowanie pogłębione”, 3) prymat profilu drugiego, 4)
profilowanie dostosowane do oczekiwań bezrobotnego.
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zastosowania form aktywizacji zawodowej dla III profilu na gruncie Ustawy, po niejasne zasady określone na
54
poziomie właściwych wytycznych regulujących zasady wdrażania środków EFS .
Autorzy raportu Ocena skutków regulacji wybranych aspektów wdrażania Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o
zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wskazali
dodatkowe usługi lub inne instrumenty rynku pracy, które powinny być kierowane do osób z ustalonym III
profilem pomocy (przedstawione w kolejności od najczęściej wskazywanych):
•

pośrednictwo pracy,

•

prace społecznie użyteczne (bez powiązania z PAI lub programami specjalnymi),

•

roboty publiczne,

•

staże i szkolenia,

•

doradztwo zawodowe (bez uzasadniania przypadków).

W związku z powyższymi wnioskami dotyczącymi profilowania bezrobotnych, w celu poprawy trafności
wsparcia (szczególnie w ramach teorii zmiany dotyczącej wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia),
rekomenduje się przeprowadzenie pogłębionej analizy charakteryzującej osoby, które otrzymują III profil
wsparcia. Analiza powinna umożliwić odtworzenie ścieżek/map działania, które opiszą typowe zachowania i
kluczowe problemy/bariery w zakresie aktywizacji zawodowej. Celem analizy powinno być poszukiwanie
rozwiązań uelastyczniających możliwe do zastosowania formy wsparcia w kierunku możliwości objęcia
bezrobotnych z III profilem wsparcia w ramach interwencji finansowanej w PO WER i RPO.

4.7.3

Bariery dla interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

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

Z uwagi na wstępny etap wdrażania interwencji ocena barier jest utrudniona. Na początek zostały
zidentyfikowane bariery dotyczące wsparcia na poziomie krajowym realizowanego w ramach I osi
priorytetowej PO WER. W drugiej części rozdziału wskazane zostały bariery systemowe i strukturalne, które
mogą mieć wpływ na efektywne wdrażanie interwencji z EFS.
W Sprawozdaniu z wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2015 r. wskazano (na
podstawie oceny postępu finansowego), że wdrażanie Programu przebiega wolniej od pierwotnie
planowanego. W celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z zasady n+3, przyjęto plan
przyspieszenia realizacji PO WER, w którym określono działania niezbędne do podjęcia przez IP, m.in.
dodatkowe nabory, zwiększenie alokacji dla rozstrzyganych naborów.
W raporcie z Badania efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – I Raport Tematyczny wskazywano głównie na problemy z rekrutacją –
39% badanych koordynatorów projektów z OHP i 39% badanych koordynatorów PUP wskazało, że w ich
projektach pojawiały się problemy z rekrutacją uczestników projektu. Problemy w rekrutacji skupiały się wokół
niskiego zainteresowania grup docelowych, małych liczebności osób, które spełniały wszystkie kryteria dostępu

54

Problem ten został również podniesiony w Stanowisku nr 14 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 14.04.2016r. w sprawie
możliwości wsparcia osób, dla których ustalono III profil pomocy.
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do projektu oraz problemów w dotarciu do tego typu osób. Koordynatorzy projektów z OHP wskazywali, że
kategoria NEET jest stosunkowo nieliczna, a w wyniku realizacji interwencji ulega systematycznemu
zmniejszeniu. Na ten problem zwrócili też uwagę autorzy raportu z badania pt. Wpływ realizacji NSRO 20072013 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce, którzy wskazywali dodatkowo, że niewystarczające reagowanie
na zaobserwowane zmiany i trzymanie się wcześniej ustalonych wytycznych oraz wyznaczonych wskaźników
może wpływać na obniżenie użyteczności wykorzystania środków publicznych. W rekomendacjach z tego
badania wskazano między innymi, że programowanie interwencji powinno skupiać się na celach, pozostawiając
dobór metod realizatorom. Liczba celów powinna zostać ograniczona do kluczowych, dając możliwość
kreowania elastycznej interwencji. Problemy z rekrutacją osób z kategorii NEET były również konsekwencją
problemów organizacyjnych, które sprawiły, że rekrutacja do projektów toczyła się w miesiącach wiosennoletnich. Część opisywanych problemów to naturalny element rekrutacji w wybranych grupach docelowych.
Wydaje się jednak, że ich występowanie, potęgowane przez występujące bariery systemowe i strukturalne,
może się nasilać w kolejnych konkursach. Rekomenduje się więc, aby trafna i pogłębiona identyfikacja ryzyk w
rekrutacji uczestników projektów oraz zagwarantowanie stosowania narzędzi/instrumentów
minimalizujących lub eliminujących skutki ich wystąpienia, były elementem przygotowania i oceny
projektów.
W przypadku projektów OHP wskazywano na problemy związane z niską motywacją uczestników oraz ich
rezygnacją z udziału w projekcie. Wiele osób postrzega udział w projekcie jako przykry obowiązek, a nie
szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy. Niska motywacja prowadzi do częstego opuszczania zajęć oraz
korzystania ze zwolnień lekarskich (szczególnie w czasie staży). W rezultacie część uczestników całkowicie
rezygnuje z udziału w projekcie (szacunkowo pomiędzy 10 a 15%).
Przedstawiciele PUP i OHP wskazywali również na pojedyncze problemy z centralnym systemem
teleinformatycznym SL2014 (niedoskonałości czy dysfunkcje, które doprowadzają do konieczności prowadzenia
przez instytucje podwójnej dokumentacji). Zastrzeżenia respondentów pojawiały się również do Systemu
Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), szczególnie do zmian zachodzących pomiędzy wersjami, gdzie
pojawiło się ograniczenie liczby znaków. Rekomenduje się więc ciągłe udoskonalanie funkcjonowania
systemów informatycznych w celu ułatwienia procesu składania wniosków i realizacji projektów w ramach
EFS.
Istotną kwestią jest występująca rozbieżność definicji „osoby długotrwale bezrobotnej” stosowanej w ramach
wdrażania interwencji oraz w krajowych statystykach. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 są to
osoby, które są nieprzerwanie bezrobotne przez okres 6 miesięcy (osoby do 25. roku życia) lub 12 miesięcy
(osoby powyżej 25 roku życia). Jedyną wspólną cechą tej kategorii osób jest ciągłe odpowiednio długie
pozostawanie bez zatrudnienia. Co istotne definicja osoby długotrwale bezrobotnej wg Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy brzmi inaczej: bezrobotny długotrwale – oznacza bezrobotnego
pozostającego w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie
ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. Dane na
temat osób długotrwale bezrobotnych są zbierane przez PUP zgodnie z krajowymi przepisami, co w praktyce
oznacza, że nie jest znana skala długotrwałego bezrobocia mierzonego zgodnie z wytycznymi KE wyrażonymi w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Programując interwencję i szacując wartość wskaźników Instytucja
Zarządzająca była świadoma różnic definicyjnych. Powinna o tym również pamiętać oceniając poziom realizacji
celów (np. w ramach sprawozdań z realizacji interwencji).
Należy przy tym zauważyć, że występuje niespójność między zakresem wskaźników dot. uczestników
długotrwale bezrobotnych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przewidzianych do
monitorowania w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(załącznik II - Wskaźniki rezultatu dotyczące Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych) a Zaleceniami Rady
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z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży, w których państwa członkowskie
zobowiązały się zapewnić, aby wszyscy młodzi ludzie w wieku do 25 lat w ciągu czterech miesięcy od
zakończenia kształcenia formalnego lub uzyskania statusu osoby bezrobotnej otrzymali dobrej jakości ofertę
zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu. Monitorowanie wskaźników dot.
uczestników długotrwale bezrobotnych może nie przynieść oczekiwanych wartości informacyjnych(dla osób
w wieku do 25 lat) z uwagi na wytyczne wynikające z Zaleceń. Wydaje się, że konieczna jest zmiana
rozporządzenia w tym zakresie m.in. w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych.
Wpływ na efektywne wdrażanie interwencji mogą też mieć bariery o charakterze systemowym i strukturalnym
odnoszące się do uwarunkowań polskiego rynku pracy.
Obraz bezrobocia zdefiniowanego na podstawie regulacji prawnych w Polsce (tzw. rejestrowanego) znacznie
rożni się od bezrobocia określonego wg standardów badań międzynarodowych (np. Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności). Jest wiele osób niepracujących i poszukujących pracy pomimo braku rejestracji oraz
osób nieaktywnych wśród zarejestrowanych. Jak wskazano w opracowaniu Badanie ankietowe rynku pracy.
Raport 2016 przygotowanym przez NBP, osoby zarejestrowane jako bezrobotne stanowią ponad 60% osób
uznawanych za bezrobotne w badaniu BAEL. Pozostałe ponad 30% osób bez pracy, które faktycznie jej
poszukują, znajduje się poza rejestrami. Z punktu widzenia wdrażania interwencji z zakresu rynku pracy i
zatrudnienia kluczową kwestią jest, aby wsparciem objąć jak najszerszy zakres grup docelowych.
Operacjonalizacja sposobu wdrażania interwencji powinna odpowiedzieć na te potrzeby i zapewnić kryteria,
narzędzia i procedury umożliwiające dostęp względnie szerokiej grupie odbiorców. Co ważne, sposób
wdrażania interwencji (przyjęte definicje, kryteria itp.) nie może być barierą sensu stricto.
Jak wskazano w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
zjawiskiem ograniczającym skuteczność polityk rynku pracy, jest trudna do oszacowania populacja osób
pracujących w „szarej strefie”. Szara strefa obejmuje nie tylko nielegalne (czy też nieformalne) zatrudnienie, ale
także np. zaniżanie uzyskiwanych dochodów czy obrotów firm. Według GUS, szara strefa w Polsce to około
55
13,8% PKB, z kolei IBnGR oszacował ją w 2016 r. na ok. 19,7% PKB . W raporcie Wsparcie dla tworzenia miejsc
pracy na poziomie lokalnym wskazano, że mimo trudności w oszacowaniu „szarej strefy” jest on w Polsce jest
stosunkowo duża w porównaniu do pozostałych państw członkowskich OECD. W szczególności dotyczy ona w
większym nasileniu niektórych sektorów gospodarki (np. rolnictwo, budownictwo, usługi opiekuńcze,
sprzątające itp.). Zjawisko szarej strefy wywiera negatywny wpływ na całą gospodarkę, ograniczając wpływy do
budżetu, powodując zjawisko nieuczciwej konkurencji, czy wreszcie pozbawiając pracowników zabezpieczenia
społecznego.
Ponadto duże trudności w Polsce powoduje fakt, że niektóre osoby zarejestrowane jako bezrobotne
w rzeczywistości nie są zainteresowane faktyczną pomocą. W publikacji wydanej na potrzeby wewnętrzne
56
MRPiPS szacuje, że takie osoby stanowią 30–40% wszystkich osób zarejestrowanych jako bezrobotne .
Potwierdzają to dane zawarte w opracowaniu Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2016 przygotowanym
przez NBP, gdzie podkreśla się, że odsetek osób faktycznie poszukujących pracy wśród osób zarejestrowanych
jako bezrobotne obniża się w okresach ożywienia gospodarczego, a rośnie w okresach spowolnienia. Zazwyczaj
oscyluje w przedziale 50%–75%, w 2015 r. wyniósł 57%. Z kolei z komunikatu CBOS Bezrobotni 2017
(opracowanego na podstawie cyklicznego sondażu Aktualne problemy i wydarzenia) wynika, że 48%
bezrobotnych nie wyraża gotowości do podjęcia zatrudnienia w najbliższym czasie (gotowość do podjęcia pracy
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Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku, IBnGR,
Warszawa 2016.
56
Wsparcie dla tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym, Ministerstwo Rozwoju (w ramach Programu Rozwoju Lokalnego
i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)).
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wyraziło 49% bezrobotnych, 3% nie ma zdania w tej sprawie). W komunikacie z badań podkreślono, że odsetek
zadeklarowanych bezrobotnych niegotowych do szybkiego podjęcia zatrudnienia jest najwyższy w historii
badań – ponad dwukrotnie wyższy niż w latach 2005-2006 i niemal dwa razy taki, jak w latach 2010-2014. Z
kolei analiza statystyk rynku pracy wskazuje, że w 2016 roku 19,6% bezrobotnych utraciło ten status z powodu
niepotwierdzenia gotowości do pracy, 6,7% z powodu dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego, a 3,9%
z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy
57
pomocy . Na powyższe tendencje nakłada się systematycznie spadająca stopa bezrobocia rejestrowanego.
W końcu marca 2017 roku wyniosła 8,1% i była o 1,8 p.p. niższa niż przed rokiem. Wskaźnik bezrobocia w końcu
marca 2017 roku obniżył się we wszystkich województwach. Najwyższy spadek stopy bezrobocia (o 2,4 p.p.)
58
odnotowano w województwie zachodniopomorskim, a najniższy w wielkopolskim (o 1,3 p.p.) . Powyższe dane
prowadzą do wniosku, że jedną z podstawowych barier, która może znacząco utrudnić wdrażanie interwencji
w zakresie aktywizacji zawodowej (a przez to obniżyć jej efektywność), jest trudność w rekrutacji
uczestników projektów. Bardzo ważne jest w tym kontekście docieranie do osób znajdujących się poza
rejestrami rynku pracy i podejmowanie działań aktywizujących.
W Kwartalnym raporcie o rynku pracy w IV kw. 2016 r. opracowanym przez Narodowy Bank Polski zwraca się
uwagę, że począwszy od 2013 roku czynniki demograficzne konsekwentnie wpływają na zmniejszanie się
zasobów pracy. Ich wpływ będzie systematycznie negatywny w nadchodzących latach. Spadkowi podaży pracy
mógłby zapobiec wzrost aktywności zawodowej. Największe rezerwy aktywności są obecnie wśród osób w
wieku przedemerytalnym trwale opuszczających rynek pracy, w najmłodszych grupach wieku wchodzących
dopiero na rynek pracy oraz wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym. Ze względu jednak na wprowadzone w
ostatnim czasie zmiany instytucjonalne – zwłaszcza obniżenie wieku emerytalnego, ale również programu
„Rodzina 500 plus” – istnieje duże ryzyko obniżenia aktywności zawodowej i tym samym pogłębienie spadku
podaży pracy. Eksperci NBP wskazują, że obniżenie wieku emerytalnego może w samym 2017 roku podnieść
liczbę emerytów i rencistów o ponad 200 tys. i potencjalnie może zmniejszyć liczbę osób aktywnych zawodowo
o ok. 80 tys. osób. Program „Rodzina 500 plus”, dostarczając dochód nie związany z pracą zarobkową, nie
stwarza bodźców do aktywizacji zawodowej kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi, a może wręcz zachęcać
do dezaktywizacji osoby (głównie kobiety) bezskutecznie poszukujące pracy lub pracujące na słabo
wynagradzanych stanowiskach. Po niecałym roku obowiązywania programu skala dezaktywizacji nie jest
znacząca, ale należy obserwować trendy społeczne i demograficzne, które towarzyszą programowi. Mogą one
mieć niekorzystny wpływ na chęć osób pozostających bez zatrudnienia do uczestnictwa w projektach
zakładających wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej.
Podsumowując należy stwierdzić, że na obecnym etapie wdrażania interwencji nie zostały zidentyfikowane
bariery (bariery związane z interwencją tj. wynikające z założeń przyjętych na etapie programowania czy
wynikające ze sposobu wdrażania), które w sposób znaczący utrudniałyby efektywne jej realizowanie. Na
bazie doświadczeń z wdrażania zidentyfikowano kilka problemów i barier, których rozwiązanie może
znacząco ułatwić realizację projektów przez interesariuszy, a także zwiększyć efektywność interwencji.
Natomiast bariery o charakterze systemowym czy strukturalnym (bezrobocie nierejestrowane, brak
aktywności bezrobotnych, zmniejszenie zasobów pracy) to uwarunkowania w ramach, których interwencja
musi być wdrażana. Ich ograniczenie zależy od kombinacji wielu czynników, bardzo często wykraczających
poza ramy interwencji. Niwelowanie tych barier jest niemożliwe, należy natomiast obserwować ich wpływ
na poddawaną analizie interwencję i brać pod uwagę podejmując decyzje dotyczące interwencji.
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Rynek pracy w Polsce w 2016 roku, MRPiPS.
Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny – marzec 2017 r., MRPiPS.
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4.7.4

Efekty wsparcia

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

•

Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których
grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w
odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja
społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo
wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia
bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform,
budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do
poszczególnych polityk)?
Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii,
substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze / zakresie? Jak te efekty
wpłynęły na rezultaty planowanych interwencji w poszczególnych obszarach?

Niski stopień zaawansowania wdrożenia interwencji powoduje, że ocena efektów wsparcia jest utrudniona nie
tylko ze względu na brak dowodów (o czym wspominano wcześniej), ale również ze względu na ograniczony
zakres efektów, których zidentyfikowanie było możliwe w perspektywie krótkookresowej. Ponadto, jak
podkreślają autorzy raportu z Badania efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – I Raport Tematyczny, konieczne jest zastosowanie metod
kontrfaktycznych, które umożliwiłoby porównanie sytuacji osób objętych wsparciem z sytuacją osób z
prawidłowo dobranej grupy kontrolnej (tj. osób niekorzystających, które jednocześnie charakteryzowałyby się
tymi samymi cechami społeczno-demograficznymi, co osoby objęte wsparciem, w tym m.in. wiekiem,
wykształceniem, płcią, oddaleniem od rynku pracy itp.). Takie badanie jest planowane w ramach prowadzonej
ewaluacji.
59

Bazując na wynikach badania dotyczącego wsparcia dla osób młodych kierowanego w ramach I osi PO WER,
należy wskazać na dominującą rolę dwóch rodzajów efektów: zatrudnieniowego i edukacyjnego.
Uczestnicy wsparcia w ramach PO WER deklarują bardzo wysokie ogólne zadowolenie z uczestnictwa w
Programie. Prawie 65% osób było zdecydowanie zadowolonych, a 32% raczej zadowolonych z udziału w
projekcie. Natomiast 64% osób, które otrzymało ofertę zatrudnienia, oceniło ją jako dobrze dostosowaną do
wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Wsparcie bardziej doceniają osoby relatywnie starsze i bardziej
doświadczone, z wykształceniem gimnazjalnym i niższym lub policealnym, które przez dłuższy okres nie mogły
znaleźć pracy (w wieku 25-29 lat, długotrwale bezrobotne, z doświadczeniem zawodowym powyżej 2 lat). Może
to wskazywać na przypisywanie większego znaczenia udziałowi w projekcie i następującego po nim
przepływu do zatrudnienia przez osoby, które od dawna znajdują się na rynku pracy, ale z różnych powodów
(np. braku odpowiednich kwalifikacji) od dłuższego czasu nie mogły znaleźć pracy. Natomiast osoby młodsze,
bez doświadczenia zawodowego, krótkotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo, w większym stopniu uważają,
że znalazły pracę głównie dzięki własnym poszukiwaniom. Na znacznie większy wpływ udziału w projekcie na
znalezienie pracy wskazują uczestnicy szkoleń (w tym bonów szkoleniowych), niż osoby, które odbyły praktykę
lub staż u pracodawcy.
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Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
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Wyniki Badania efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój wskazują, że po roku od zakończenia udziału w projekcie pracowało (łącznie z
prowadzącymi własną działalność gospodarczą) 56% jego beneficjentów, uczyło się zaś 18%. Sukces edukacyjny
i sukces zatrudnieniowy rzadko kiedy występują jednocześnie: na ogół osoby albo powracają do kształcenia
albo rozpoczynają pracę. Wysoka liczba osób, które odniosły sukces na rynku pracy wymusza zatem mniejszą
skuteczność edukacyjną.
Wyniki powyżej przedstawionych badań w zakresie efektywności zatrudnieniowej potwierdzają rezultaty analiz
przeprowadzonych – w ramach opracowania niniejszego raportu – na podstawie danych monitoringowych
dotyczących uczestników (pochodzących z systemu SL2014). Odsetek osób pracujących 6 miesięcy po
zakończeniu udziału w programie (wskaźnik YE11; obliczony dla danych dotyczących Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych) wynosi 62%, a odsetek osób poniżej 30 lat, pracujących sześć miesięcy po
opuszczeniu programu, w tym prowadzących działalność na własny rachunek (wskaźnik PL02; obliczony dla
danych dotyczących Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz EFS) – 59%. Na mapie poniżej został
przedstawiony szczegółowy rozkład wskaźnika PL02 wg województw (szczegółowe dane dotyczące poziomu
realizacji wskaźników rezultatu długoterminowego znajdują się w rozdziale 8 i w zał. nr 2 do niniejszego
raportu).

Analizy przeprowadzone w ramach Badania efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wskazują, że spośród działań oferowanych przez PUP
najsilniej z zatrudnieniem korelowały: dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zapewnienie środków
na zasiedlenie w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, związaną z podjęciem zatrudnienia oraz bon
stażowy. Zauważono, że nowe formy wsparcia w postaci bonu szkoleniowego i stażowego wykazują wysoką
efektywność zatrudnieniową. Z działań oferowanych przez OHP najsilniejszą korelację z zatrudnieniem
otrzymano dla: grupowych treningów i warsztatów z psychologiem, warsztatów wyrównawczych z
przedmiotów szkolnych, staży oraz indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym. Zaobserwowano, że oceny
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efektywności form wsparcia przez koordynatorów nie zawsze pokrywają się z wynikami analizy ilościowej –
przykładowo koordynatorzy nie doceniają jeszcze skuteczności nowych form wsparcia (bonów). Uczestnicy
projektów odpowiadają strukturze grup, na które ukierunkowane było wsparcie. Analiza struktury osób
60
objętych wsparciem wskazuje na występowanie efektów autoselekcji lub spijania śmietanki (ang.
61
creaming) w działaniach PUP w zakresie osób lepiej wykształconych. Udział osób z wyższym wykształceniem
był niemal 2 razy większy wśród uczestników projektów PUP, niż wśród wszystkich osób w wieku 18-29 lat
62
zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne .
Zjawiska creamingu i autoselekcji zakłócają strukturę uczestników projektów w stosunku do grup docelowych.
Istotnym rozróżnieniem między nimi jest to, że autoselekcja wynika z decyzji potencjalnych uczestników
projektów, a creaming jest świadomym działaniem podmiotów realizujących projekty w celu uzyskania
wyższej efektywności. Wyniki Badania efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach PO
WER nie pozwalają jednoznacznie rozgraniczyć, które efekty są skutkiem działań podmiotów realizujących
projekty, a które naturalnej selekcji uczestników. Jak wskazano w Sprawozdaniu z wdrażania Programu w
2015 r., w celu ograniczenia tego zjawiska IZ zobowiązała się do wprowadzenia w Planach Działania na 2017 r.
odpowiednich kryteriów dostępu, określających, iż wspierany udział osób do 29 r. ż. z wykształceniem
podstawowym i gimnazjalnym w danym PUP będzie musiał być nie mniejszy niż udział osób do 29 r. ż. z takim
poziomem wykształcenia zarejestrowanych w danym urzędzie.
Natomiast w ramach projektów OHP, w przypadku struktury ze względu na wykształcenie oraz status na rynku
pracy, wskazano w I Raporcie Wskaźnikowym z Badania efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób
63
młodych w ramach PO WER , że można mówić o efekcie kwaszenia (souring) , polegającym na dedykowaniu
wsparcia uczestnikom znajdującym się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy w większym stopniu niż skala
występowania osób o takich charakterystykach w całej populacji. Z tego powodu wśród uczestników dominują
osoby najsłabiej wykształcone (na poziomie gimnazjum lub niższym), a także bierne zawodowo, które z różnych
powodów nie poszukują pracy. Natomiast zjawisko autoselekcji lub creamingu wystąpiło jedynie w przypadku
osób niepełnosprawnych, których udział w projektach OHP był znacznie niższy niż w grupie docelowej (NEET w
wieku 15-24 lat).
Wsparcie osób młodych jest realizowane skutecznie i efektywnie – obliczone w ramach Badania efektów
wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach PO WER długoterminowe wskaźniki rezultatu są w
4 na 5 przypadków wyższe niż wartości zakładane. W przypadku wskaźników dotyczących zatrudnienia po 6
miesiącach od zakończenia projektów są one o 20 pkt. proc. wyższe niż zakładano. Należy jednak przy tym
pamiętać, że są one skutkiem dużego udziału w projektach osób z wyższym wykształceniem oraz bezrobotnych,
których łatwiej jest aktywizować niż osoby bierne zawodowo oraz efektem formalnego wymogu prowadzenia
działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od otrzymania dotacji (takie osoby stanowią około połowy
uczestników projektów). Jeśli w kolejnych latach będzie rósł udział osób biernych wśród uczestników

60

Efekt autoselekcji występuje, gdy do programu zgłaszają się osoby o indywidualnych cechach różnych (korzystniejszych) od średniej dla
całej grupy docelowej.
61
Creaming (inaczej efekt spijania śmietanki) – polega na wybieraniu do udziału w projektach aktywizacyjnych tych bezrobotnych, których
szanse na znalezienie pracy są największe nawet bez uczestnictwa w programie (zamiast uczestników, którzy najbardziej skorzystają z
udziału w projektach). Taka sytuacja występuje najczęściej wtedy, gdy jedynym kryterium oceny skuteczności danego programu jest
odsetek osób, które po jego ukończeniu znalazły pracę.
62
Efekt autoselekcji i creamingu nie wystąpił w strukturze uczestników projektów PUP ze względu na status na rynku pracy (udział osób
długotrwale bezrobotnych wśród uczestników jest identyczny z udziałem w grupie docelowej).
63
Efekt kwaszenia (ang. souring), jako przeciwieństwa efektu spijania śmietanki (ang. creamingu), polega na wybieraniu do projektów osób
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, z najmniejszymi szansami na jej znalezienie. Taka grupa docelowa powoduje, że
obserwowane po programie efekty mogą być niższe niż przeciętnie oczekiwane dla grupy docelowej.
129 | S t r o n a

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS
RAPORT CZĄSTKOWY 2017

projektów, a spadała powszechność dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, to wartości osiąganych
wskaźników produktu mogą ulec istotnemu obniżeniu.
Przywołane w I Raporcie Wskaźnikowym z Badania efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych
w ramach PO WER subiektywne oceny wpływu udziału w projekcie na znalezienie pracy/rozpoczęcie
prowadzenia działalności gospodarczej dokonane przez uczestników Programu pozwalają stwierdzić, że istnieje
możliwość występowania efektu jałowej straty. W przypadku osób pracujących (bez prowadzących działalność)
można szacować, że od 44% do 79% uczestników znalazłoby pracę również bez udziału w projekcie. Jest to
nieznacznie więcej niż w analogicznym badaniu mającym na celu ocenę skuteczności wsparcia realizowanego
dla perspektywy finansowej 2007-2013, w którym wartość jałowej straty szacowanej tą samą metodą można
określić między 34% a 81%. Natomiast w przypadku osób prowadzących działalność oszacowano, że również
bez udziału w projekcie założyłoby ją od 12% do 53%.
Podjęte w ramach badania próby oszacowania odsetka „fikcyjnych” działalności gospodarczych przyniosły
zróżnicowane wyniki. Początkowo stwierdzono, że w 20% przypadków mogła to być martwa działalność
gospodarcza (formalnie utrzymywano aktywność gospodarczą, aby uniknąć zwrotu dotacji). Ale pod dokonaniu
korekty okazało się, że poziom „fikcyjnych” działalności gospodarczych jest niższy niż wcześniej zdiagnozowany
– nie przekracza 5-10%. Strata związana z martwymi działalnościami gospodarczymi jest podwójna z punktu
widzenia interwencji publicznej – oznacza zarówno mniej środków finansowych, które można by przyznać
osobom faktycznie chcącym założyć firmę, jak i dezaktywizację zawodową osób, które nie są zainteresowane
prowadzeniem własnej firmy.
Mimo ograniczeń metodologicznych (bazowanie jedynie na deklaracji uczestników, bez badań
kontrfaktycznych) w badaniu zakresu i struktury jałowej straty, należy dążyć do ograniczania zjawiska
creamingu. Wśród osób z wyższym wykształceniem i stosunkowo bliskich rynkowi pracy przełożenie
uczestnictwa w projektach na poprawę indywidualnej sytuacji jest niższe niż dla osób od rynku pracy bardziej
odległych.

4.7.5

Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 2020 oraz SOR

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•

Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

Opisane w rozdziale wcześniejszym efekty interwencji dotyczącej rynku pracy i zatrudnienia w ramach EFS są
spójne i zgodne z kierunkami polityk publicznych realizowanych zarówno na poziomie europejskim, jak i
krajowym.
Interwencja w ramach dziedziny „Rynek pracy i zatrudnienie” odpowiada na Zalecenia Rady odnoszące się do
„zmniejszenia bezrobocia wśród ludzi młodych (...), zwalczania segmentacji rynku pracy (...)” (Zalecenie nr 3 z
2013 r.) oraz „wzmocnienia wysiłków na rzecz zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy, w szczególności
poprzez inwestycje w przystępną opiekę nad dziećmi i edukację, poprzez zapewnienie stabilnego finansowania i
wykwalifikowanego personelu; wsparcie reformy emerytalnej działaniami promującymi zatrudnianie starszych
pracowników” (zalecenie nr 4 z 2013 r.).
Komisja Europejska w 2012 r. przedstawiła koncepcję Gwarancji dla młodzieży (GdM). Polega ona na
zagwarantowaniu, w ciągu 4 miesięcy od ukończenia edukacji lub utraty pracy, dobrej jakości oferty
zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu osobom poniżej 25. roku życia.
Jednym z głównych narzędzi wdrażania GdM w Polsce jest oś priorytetowa I PO WER wykorzystująca środki z
Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI).
Wsparcie koresponduje z wizją zawartą w Strategii Europa 2020 (długookresowym programem rozwoju
społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010-2020), zgodnie z którą nowy model gospodarczy
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powinien opierać się nie tylko na innowacyjności oraz zrównoważonym rozwoju, ale również na wzroście
gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu. Powinien być on jednak oparty nie tyle na transferach
pomiędzy różnymi grupami społecznymi, co na wzroście dostępności zatrudnienia. Interwencje dotyczące
rynku pracy i zatrudnienia (poddawane analizie w niniejszym rozdziale) przyczyniają się do realizacji celu
leżącego u podstaw strategii Europa 2020, tj. do zwiększenia zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z 69% do co
najmniej 71% w Polsce (wartość wskaźnika dla UE to 75%). Początkowy etap wdrażania uniemożliwia jednak
ocenę skali wpływu.
Interwencja na rzecz zatrudnienia i mobilności ukierunkowana jest na realizację jednego z wyzwań
zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Kraju 2020, polegającego na zapewnieniu rynku pracy
charakteryzującego się wysokim poziomem zatrudnienia, łatwym przechodzeniem z edukacji (kształcenia i
szkolenia) do aktywności zawodowej, niskim bezrobociem oraz dużą płynnością i mobilnością. Dokumentem
wiodącym w tym obszarze jest Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Interwencja wpisuje się ponadto w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.) – cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie równoważony (w
obszarze: Spójność społeczna), przyczyniając się do przezwyciężenia problemów, z którymi zmaga się rynek
pracy w Polsce. We wcześniejszych fragmentach niniejszego rozdziału wskazywano na spójność diagnozy
leżącej u podstaw zaprogramowanej interwencji z diagnozą zawartą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

4.7.6

Wnioski dotyczące badań źródłowych

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres
tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających / braku
wiedzy w danych obszarach? Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie
zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje
płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces programowania Programów
operacyjnych współfinansowanych z EFS?
Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych
badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej
formułowanych?

•

Należy wskazać na wysoką użyteczność wyników dotychczas prowadzonych badań dotyczących wdrażania I osi
priorytetowej PO WER (Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach PO WER ).
Trwający równolegle z interwencją proces badawczy pozwoli zaobserwować trendy czy zmiany, które pojawią
się w trakcie wdrażania interwencji. Zespół badawczy prowadzący badanie powinien zwrócić uwagę na kilka
kwestii, które warto pogłębić:
•

określenie, czy wyższy udział osób z wyższym wykształceniem w projektach PUP to efekt autoselekcji,
czy creamingu (zaobserwowane zjawisko jest na razie łączone z obydwoma efektami),

•

ustalenie rzeczywistej skali tzw. fikcyjnych działalności gospodarczych,

•

kompleksowość i indywidualizację wsparcia (szczególnie w ramach projektów PUP),

Konieczna jest również realizacja analogicznych badań (mierzących efekty wsparcia, identyfikujących
występujące bariery oraz określających skuteczność i użyteczność wsparcia w odniesieniu do grup docelowych)
dla wsparcia realizowanego na poziomie regionalnym (w ramach teorii zmiany „Wsparcie osób pozostających
bez zatrudnienia” i „Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia”).
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Dodatkowo, jak wskazano we wcześniejszej części niniejszego rozdziału, konieczne jest przeprowadzenie
pogłębionej analizy charakteryzującej osoby, które otrzymują III profil wsparcia. Analiza powinna umożliwić
opisanie typowych zachowań tych osób (zachowań na rynku pracy, w zakresie integracji społecznej itd.) i
kluczowe problemy/bariery w zakresie aktywizacji zawodowej, które napotykają. Celem analizy powinno być
poszukiwanie rozwiązań zwiększających możliwość włączenia tych osób w działania aktywizacyjne z zakresu
rynku pracy współfinansowane z EFS. W celu przeprowadzenia analizy konieczne wydaje się przeprowadzenie
zarówno pogłębionej analizy danych zastanych (dane monitoringowe, dane ZUS), ale również badań
terenowych, którymi należy objąć zarówno samych bezrobotnych z III profilem, jak i instytucje wsparcia, które
świadczą dla nich pomoc.
Ocena jakości i użyteczności informacyjnej diagnoz sytuacji społeczno-ekonomicznej województw w obszarze
rynku pracy wskazuje, że mogą być przydatnym narzędziem pozwalającym na bieżące dostosowywanie
wsparcia (kryteria, zakres, intensywność) do potrzeb regionalnych. Należy dążyć do tego, aby ukierunkować
dokumenty na wskazywanie relacji przyczynowo-skutkowych zjawisk i procesów opisanych za pomocą
szerokiego spektrum wskaźników. Dobór adekwatnych wskaźników powinien łączyć w sobie mierniki wspólne
(pozwalające na przygotowanie diagnozy w skali kraju) oraz mierniki właściwe dla danego regionu (ze względu
na specyfikę czy szczególną intensywność jakiegoś zjawiska czy procesu).
Można zakładać, że położenie nacisku na operacyjność wniosków (w odniesieniu do potrzeb przy wdrażaniu
interwencji) poprawi zdolność analizowania i interpretacji danych oraz podniesie jakość kolejnych diagnoz. W
raporcie Wsparcie dla tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym wskazano, że mimo szerokiego zakresu
dostępnych danych na temat szczebla lokalnego w praktyce wiele samorządów dopiero buduje świadomość na
64
temat dostępnych danych . Nadal brakuje niektórych istotnych danych (np. na temat faktycznej liczby i cech
ofert pracy), a jakość, terminowość i wiarygodność danych jest w dalszym ciągu niewystarczająca. Osoby
przygotowujące diagnozy w poszczególnych województwach powinny budować relacje z regionalnymi
instytucjami (PUP, WUP, Urząd Statystyczny, Regionalne Obserwatorium Terytorialne), które mogą ich zasilić
danymi aktualnie niedostępnymi albo dostępnymi w nieadekwatnym horyzoncie czasowym czy ujęciu
przestrzennym.

4.7.7

Podsumowanie i rekomendacje

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych
objętych wsparciem z EFS?
W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie
dla osiąganych efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących
barier? Czy wnioski i rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

Podsumowując interwencję (opartą o cztery teorie zmiany) realizowaną w ramach dziedziny tematycznej
„Rynek pracy i zatrudnienie" warto podkreślić, że jest to jedna z najbardziej znaczących interwencji publicznych
wdrażanych ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Należy mieć na uwadze zarówno wysoką
wartość środków publicznych przeznaczonych na jej realizację, jak i zakres oferowanych form wsparcia oraz
liczbę odbiorców wsparcia (uczestników projektów) oraz podmiotów zaangażowanych we wdrożenie wsparcia.
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Powiatowe urzędy pracy posiadają bardzo szczegółowe dane administracyjne (w odróżnieniu od danych z ankiet) na temat struktury i
przepływu zarejestrowanych osób bezrobotnych, jak i zarejestrowanych wakatów.
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Wdrażanie interwencji znajduje się w początkowej fazie, dlatego zakres ocen, które były możliwe do
sformułowania, jest ograniczony (opiera się głównie na badaniu dotyczącym wdrażania I osi priorytetowej PO
WER). Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące zalecenia i rekomendacje
dotyczące dalszego wsparcia w zakresie rynku pracy i zatrudnienia:
•

rekomenduje się przeprowadzenie pogłębionej analizy charakteryzującej osoby, które otrzymują III
profil wsparcia w PUP (więcej na ten temat w rozdziale dotyczącym oceny trafności);

•

rekomenduje się, aby trafna i pogłębiona identyfikacja ryzyk w rekrutacji uczestników projektów oraz
zagwarantowanie stosowania narzędzi/instrumentów minimalizujących lub eliminujących skutki ich
wystąpienia były elementem przygotowania i oceny projektów (więcej na ten temat w rozdziale
dotyczącym barier we wdrażaniu interwencji);

•

należy dążyć do ograniczania zjawiska creamingu w projektach (w więcej na ten temat w rozdziale
dotyczącym efektów wsparcia);

•

rekomenduje się bieżące udoskonalenie funkcjonowania systemów informatycznych w celu ułatwienia
procesu składania wniosków i realizacji projektów w ramach EFS (więcej na ten temat w rozdziale
dotyczącym barier we wdrażaniu interwencji);

•

zaleca się zaktualizowanie założeń programowych (np. w zakresie wartości wskaźników), tak by zostały
oparte na wiarygodnych i spójnych danych – adekwatnych dla stosowanych rozstrzygnięć
definicyjnych (więcej na ten temat w rozdziale dotyczącym barier we wdrażaniu interwencji);

•

należy obserwować trendy społeczne i demograficzne, które towarzyszą interwencji oraz oceniać ich
wpływ (czynniki demograficzne, zmiany instytucjonalne – zwłaszcza obniżenie wieku emerytalnego,
ale również programu „Rodzina 500 plus) (więcej na ten temat w rozdziale dotyczącym barier we
wdrażaniu interwencji).

4.8 Zarządzanie i wdrażanie
4.8.1

Weryfikacja teorii zmiany

Zarządzanie i wdrażanie wspierane jest w PO WER i RPO w ramach pomocy technicznej. W dziedzinie tej
zidentyfikowano 2 teorie zmiany:
1.

Dotyczącą efektywnego wsparcia procesów EFS,

2.

Działań koordynujących, wymiany informacji, informacji i promocji, monitorowania oraz systemu
wyboru projektów.

Ze względu na niewielką liczbę badań ewaluacyjnych na chwilę obecną nie jest możliwe zweryfikowanie teorii
zmiany. Co prawda dostępna jest już pewna liczba badań dotyczącą procesu wyboru projektów i pozwalają one
na postawienie hipotez oraz wskazanie głównych wyzwań, nie umożliwiają jeszcze jednak weryfikacji teorii
zmiany. Należy podkreślić, że raporty te odnoszą się jedynie do Regionalnych Programów Operacyjnych i ich
związek z PO WER jest co najwyżej pośredni. Obecnie prowadzona jest ewaluacja systemu wyboru projektów
w PO WER, zostanie ona poddana analizie w ramach kolejnego raportu cząstkowego.
W ramach prowadzonych analiz podjęliśmy próbę, opierając się na zapisach dokumentów programowych,
analizy kwestii komplementarności pomiędzy krajowym a regionalnym poziomem wdrażania interwencji EFS.
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Komplementarność pomiędzy PO WER a RPO
Pomoc techniczna zarówno na poziomie PO WER, jak i RPO (EFS) stanowi wyodrębnioną oś priorytetową.
Zapisane są w niej wspomniane wyżej dwa typy teorii zmiany. Logika postępowania zarówno na poziomie
regionalnym, jak i centralnym jest bardzo zbliżona i stanowi odwzorowanie działań planowanych w PO WER.
Poszczególne województwa ze względu na inne potrzeby kładą czasem większy nacisk na jakiś element, np.
działania informacyjno-promocyjne. Co do zasady teorie zmiany są zbieżne. Istnieją jednak działania jak np.
system monitorowania, w których regiony są jedynie realizatorem. Stwierdzić należy zatem, że w zakresie
zarządzania i wdrażania komplementarność występuje.
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Rysunek 28. Zarządzanie i wdrażanie - teoria zmiany nr 1
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Rysunek 29. Zarządzanie i wdrażanie - teoria zmiany nr 2
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4.8.2

Trafność i zakres interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•

Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
W jakich obszarach występują największe problemy/ trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego
one wynikają i jak można im przeciwdziałać?
Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

•

Dostępne ewaluacje prowadzone w ramach dziedziny zarządzania i wdrażanie dotyczyły głównie dwóch
zagadnień – systemu wyboru kryteriów oraz systemu zarządzania i wdrażania RPO. Dlatego poniższe analizy
koncentrują się właśnie na nich.
Ocena kryteriów
W ramach prowadzonych ewaluacji kryteria wyboru projektów oceniane były najczęściej jako obiektywne,
mierzalne i rozłączne. Wskazywano też, że są adekwatne do celów badanych RPO (w obszarze EFS). Jednakże
identyfikowano również pewne trudności. Najczęściej uwagi dotyczyły jednoznaczności i precyzyjności, czyli
tego, na ile opisy kryterium pozwalają na nie budzącą wątpliwości interpretację wszystkim odbiorcom. Kryteria
posługują się także nieprecyzyjnymi i wieloznacznymi (nieostrymi) terminami i pojęciami, których znaczenie
w kontekście projektu lub typu operacji nie jest wyjaśnione. Ponadto występują także błędy polegające na
niespójności nazwy kryterium z jego definicją. Niejednokrotnie konieczny był proces konsultowania sposobu
rozumienia poszczególnych kryteriów, który wpływał na czas i proces przygotowania wniosku. Trudności w
interpretowaniu kryteriów mogą prowadzić do kłopotów przy jednoznacznej ocenie merytorycznej
wniosków przez ekspertów, a co za tym idzie prowadzić do pojawienia się dużej liczby wniosków, które
zostaną odrzucone.
Niekorzystne jest też rozproszenie informacji na temat sposobu interpretacji zapisów kryteriów (udzielanie
konkretnych odpowiedzi w postaci FAQ) w naborach. Odpowiedzi na pytania są przypisane do danego naboru,
nie ma obowiązku weryfikacji, czy w kolejnych lub podobnych naborach zadano podobne pytania i czy
udzielone odpowiedzi są zgodne. Działanie takie może powodować szum informacyjny, a w efekcie
niekorzystnie wpływać na jednoznaczność w interpretacji kryteriów.
Kryteria, w tym merytoryczne, powinny być opracowane na odpowiednim poziomie szczegółowości, w taki
sposób, by uniemożliwiać swobodną interpretację spełnienia danego kryterium przez wnioskodawców, jak
również osób oceniających wnioski o dofinansowanie. Zwracano też uwagę na uproszczenie systematyzacji
kryteriów (poprzez zmniejszenie liczby kategorii kryteriów).
•

Kryteria ogólne - wymagają najczęściej doprecyzowań i wyjaśnień dotyczących charakteru danych
kryteriów.

•

Kryteria specyficzne - wymagają najczęściej uproszczenia treści danego kryterium, wprowadzenia
dodatkowych kryteriów punktowych (lub zmiany charakteru kryterium, z zerojedynkowego na
punktowy), dokonania przeniesienia określonych kryteriów pomiędzy etapami oceny (ocena formalna i
ocena merytoryczna), a także doprecyzowań, uspójnień nazewnictwa i sposobu definiowania
kryteriów.

•

Kryteria horyzontalne - wątpliwości ewaluatorów budzi sposób oznaczenia w kartach negatywnej
oceny w ramach tego kryterium. Nierozstrzygnięta pozostaje też kwestia oznaczenia projektu, w
którym stwierdzono negatywny wpływ na badaną politykę horyzontalną.
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W jednym z raportów przedstawiono konkretne zalecenia, które mogą być wykorzystane także dla innych
województw. „Przykładem bardzo dobrej praktyki może być dokument wypracowany przez Małopolskie
Centrum Przedsiębiorczości na potrzeby oceny merytorycznej w działaniu 2.1 A. Wypracowano tu klarowne
opisy warunków, jakie spełniać powinien projekt, by otrzymać daną liczbę punktów. Ponadto bardzo dobrą
praktyką jest wskazanie w tym dokumencie, przy każdym kryterium, konkretnych części wniosku aplikacyjnego,
do których odnosi się ocena”.
Zwracano też uwagę, że kryteria często nie zawierają informacji o tym, na jakiej podstawie będą
weryfikowane, tj. nie wiadomo, na podstawie której części wniosku, załącznika lub innego dokumentu dane
kryterium będzie weryfikowane.
Kryteria wyboru projektów mogłyby także zachęcać projektodawców w ramach EFS do realizowania takich
przedsięwzięć, które cechowałyby się niestandardowymi i innowacyjnymi rozwiązaniami. Brak tego rodzaju
zachęt wynika jednak z faktu, że w bieżącym okresie finansowania projekty innowacyjne finansowane ze
środków EFS realizowane są na poziomie centralnym w ramach PO WER. Analizy dotyczące stosowania tego
typu kryteriów nie są jeszcze dostępne, ale ze względu na zadania przed nimi stojące jest to ważny obszar.
Harmonogram naboru
Przed wszystkim pozytywnie należy ocenić wymóg informowania przez IZ do dnia 30.11 danego roku o
harmonogramie na przyszły rok. Pozwala to na planowanie i lepsze przygotowanie do opracowania WoD.
Warto zwrócić jednak uwagę, że nie zapobiega to wystąpieniu kumulacji naborów w drugiej połowie roku,
szczególnie w czwartym kwartale. Dlatego rekomendowano bardziej równomierne rozłożenie naborów w
ciągu roku i w ramach poszczególnych kwartałów. Ponadto harmonogramy powinny uwzględniać
„sezonowość” wsparcia (np. edukacja). Warto zwrócić uwagę, że przesunięcia i opóźnienia w harmonogramach
mogą prowadzić do pojawienia się ryzyka nieosiągnięcia celów pośrednich PO.
Zasoby związane z procesem wyboru
Poszczególne instytucje dysponowały zasobami kadrowymi o zróżnicowanym doświadczeniu związanym z
organizacją naborów i oceną projektów. Istniejący potencjał merytoryczny poszczególnych instytucji jest
jednak najczęściej odpowiedni do realizacji powierzonych im zadań. Niemniej istniejące zróżnicowanie
doświadczenia wymaga położenia większego nacisku na wzmocnienie kompetencji nowozatrudnionych
pracowników bądź też pracowników przydzielonych do merytorycznie nowych obszarów zadaniowych.
Cały czas wyzwaniem jest też rotacja kadr. Ze względu na sprawność wdrażania programu należy dążyć do jej
ograniczenia. Elementem tego są: odpowiednie sposoby zarządzania i podziału pracy oraz system
szkoleniowy. Zwrócono też uwagę na funkcjonowanie systemu motywacyjnego, który z jednej strony
powinien odzwierciedlać wkład pracy (nagrody i wyróżnienia finansowe), ale także zostać uzupełniony o
elementy pozapłacowego systemu motywacyjnego.
Należy zauważyć, że w celu zrealizowania założeń programowych zwiększa się ilość i częstotliwość naborów, co
generuje większą skuteczność w realizacji Programu, ale też i zagrożenia, np. związane z ograniczeniami
potencjału poszczególnych instytucji, szczególnie w przypadku kumulacji naborów. Gdy czasowo nakładają się
na siebie nabór zaczynający się i trwający, ujawniają się problemy niedostatecznych zasobów ludzkich.
Rozwiązaniem tego problemu nie musi być koniecznie inwestycja we wzmocnienie ilościowe kadr (co byłoby
utrudnione ze względu na związane z tym koszty). Mogą to być także działania w zakresie uwzględniania
zasobów innych komórek organizacyjnych w planowaniu realizacji zadań związanych z procesem oceny (co
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Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy S-TO-S w
Warszawie
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częściowo jest już podejmowane) oraz skracania procedur związanych z oceną (choć tutaj możliwości
ewentualnych korekt są bardziej ograniczone), czy wspomniane wcześniej bardziej równomierne rozłożenie
konkursów w rocznym harmonogramie. Punktem wyjścia powinno być jednak uwzględnianie zasobów innych
komórek organizacyjnych w procesie planowania realizacji zadań związanych z procesem oceny.
Gra w pisanie wniosków
W związku z tym, że jest to kolejna perspektywa finansowa, na rynku funkcjonuje dość znaczna grupa osób
nazywana „pisaczami” projektów. Są to osoby lub/i instytucje, które wyspecjalizowały się w opracowywaniu
poprawnie przygotowanych WoD, które jednak nie zawsze są wartościowe i cenne z punktu widzenia danego
RPO. Jak twierdziły osoby odpowiadające za proces oceny wniosków, czasem trudno się do takiego projektu
„przyczepić” – ponieważ napisany jest bardzo poprawnie spełniając wszystkie konieczne wymogi, tak że jego
niska ocena spotkałaby się najprawdopodobniej z protestem. Jednocześnie cenne i ważne projekty, ale
napisane z mniejszą znajomością zasad, nie przechodzą oceny. Dlatego w jednym z województw
zaproponowano „przeprowadzenie pilotażu rozwiązania (w pierwszej kolejności w ramach wybranego
konkursu dotyczącego EFS, ew. w ramach jednego z naborów przewidujących formułę panelowej oceny
strategicznej) polegającego na wprowadzeniu kryterium „eksperckiej premii punktowej”, co polegałoby na
przyznaniu ekspertom zewnętrznym określonej puli punktowej do swobodnej dyspozycji (przy jednoczesnej
konieczności szczegółowego uzasadnienia przyznania punktów z tej puli). Rozwiązanie to pozwoliłoby na
identyfikację i selekcję projektów niestandardowych, generujących istotną wartość społeczną, w przypadku
których jednak wystandaryzowana procedura oceny jest niewystarczająca, czy wręcz nieadekwatna.
Wprowadzenie tego rozwiązania na stałe wymagałoby wcześniejszego wprowadzenia zalecanych rozwiązań
dotyczących naboru i oceny jakości pracy ekspertów. Celowym byłoby także przeprowadzenie konsultacji tego
rozwiązania przed jego wprowadzeniem, przynajmniej z poszczególnych instytucjami zaangażowanymi we
66
wdrażanie Programu oraz ekspertami oceniającymi wnioski” .
Działania informacyjno-promocyjne
Jeśli chodzi o dostępność i zrozumiałość informacji dotyczących naborów, to kluczowa jest tutaj perspektywa
wnioskodawców, gdyż to do nich informacje są kierowane. W ich ocenie dostępność i przejrzystość informacji
w ramach naborów jest zapewniona (a jednocześnie sukcesywnie zwiększana poprzez podejmowane
usprawnienia), jednocześnie jednak zidentyfikowano pewne problemy, w odniesieniu do których w
analizowanych raportach zaproponowano szczegółowe rozwiązania dotyczące sposobu i zakresu informacji
udostępnianych w ramach naborów, właściwe dla badanych województw. Inną, szerszą kwestią jest znaczenie i
rola Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).
Co do zasady informacji o EFS udzielają właśnie PIFE, ale w analizowanych raportach ocena tej działalności nie
jest wysoka – zarówno przez beneficjentów, jak i przedstawicieli instytucji ogłaszających konkursy. W efekcie
Instytucje Organizujące Konkursy (IOK) przejmują na siebie ciężar prowadzenia działalności informacyjnej, co
stanowi dla nich duże dodatkowe obciążenie. Ponadto wnioskodawcom brakuje możliwości konsultacji idei
projektowych oraz sposobu wypełniania wniosku, jednak przedstawiciele IOK twierdzą, że grozić to może
konfliktem interesów. Wcześniej rolę konsultacyjną spełniały Regionalne Ośrodki EFS.
Pomimo tego, że znaczna część wnioskodawców to instytucje z dużym doświadczeniem, pojawia się problem
„rutyny”. Starają się pisać wnioski wykorzystując logikę PO KL. Okazuje się jednak, że nowe warunki i wymogi
realizacji interwencji wymuszają konieczność lepszego przygotowania przyszłych beneficjentów do
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uczestnictwa w programie. Konieczne jest położenie większego nacisku na działalność informacyjną i
szkoleniową, mającą na celu zarówno lepsze przygotowanie wnioskodawców do uczestnictwa formalnego i
technicznego w systemie realizacji RPO, jak i pełniejsze zrozumienie strategicznych założeń programu i celów
dofinansowanych w jego ramach projektów. Będzie to owocowało lepszym wpisywaniem się WoD w cele i
oczekiwane rezultaty RPO, ale także PO WER. Obecnie projektodawcy w ograniczonym stopniu wpisują
założenia projektu w założenia strategiczne przyjęte w ramach programu. W badanych raportach zwracano
uwagę na fragmentaryczne i niepełne opisy oraz przede wszystkim niepokazywanie, w jaki sposób przewidziane
w projektach działania przyczynią się do realizacji celów strategii poszczególnych województw.

4.8.3

Bariery dla interwencji

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

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

Bariery zidentyfikowane na tym etapie badania odnoszą się przede wszystkim do trzech wymiarów: systemu
oceny, systemu informatycznego oraz ekspertów oceniających wnioski.
Jednoznaczność i przejrzystość systemu oceny
Wśród zastrzeżeń formułowanych do systemu wyboru projektów przez beneficjentów największa grupa
dotyczyła subiektywizmu oceny prowadzonej na poziomie oceny merytorycznej (punktowej). Analizowane
badania pokazywały, że znaczna część wnioskodawców nie jest w stanie zidentyfikować zasad, jakimi kierują
się osoby oceniające przydzielając punkty, i wskazuje ten obszar jako narażony na wysoką subiektywność osób
zaangażowanych w proces wyboru. Jest to w dużej mierze związane ze wskazaną na początku rozdziału kwestią
jednoznaczności kryteriów. Nakłada się na to inny problem wskazywany w kolejnym badaniu, polegający o tym,
że system oceny postrzegany jest jako jawny jedynie przez jedną trzecią wnioskodawców. Oznacza to, że
mogą być wysuwane zarzuty co do prawidłowego przebiegu tego procesu, co może skutkować obniżeniem
zaufania do instytucji przeprowadzających nabór i np. większą liczbą protestów. Należy zatem położyć większy
nacisk na upowszechnianie informacji o tym, w jaki sposób realizowana jest w ramach naborów zasada
bezstronności oceny – powinno to w znacznym stopniu wpłynąć na ocenę przejrzystości systemu.
Długość procedury oceny
Nadal aktualną kwestią jest czas trwania oceny wniosków o dofinansowanie. W badaniach poddanych analizie
czas ten najczęściej oceniany był jako zbyt długi. Co więcej, w przypadku poszczególnych naborów
niejednokrotnie był on wydłużany w stosunku do pierwotnie zaplanowanego. Niestety stwierdzono, że
możliwości ewentualnej poprawy sytuacji w tym zakresie są ograniczone. Wynika to przede wszystkim z dużej
różnorodności czynników wpływających na czas trwania oceny (np. liczba złożonych wniosków, czy posiadane
zasoby), spośród których tylko część może być kontrolowana przez instytucje koordynujące przebieg oceny.
Warto jednak zwrócić uwagę na wspomniane wcześniej bardziej równomierne rozłożenie konkursów w
harmonogramie, co może zmniejszyć opisywany problem.
Lokalny system informatyczny
W przypadku LSI należy zwrócić uwagę na dwa wymiary, pierwszy dotyczy usprawnień funkcjonalnych. Dlatego
jako jedną z ważnych barier wskazywano na problemy z obsługą Lokalnego Systemu Informatycznego zarówno
po stronie pracowników IP i IZ oraz wnioskodawców i beneficjentów. Podawano także braki w funkcjonalności
wykorzystywanego systemu informatycznego. Najlepiej ocenione zostały takie kwestie jak: łatwość poruszania
się po LSI, czytelność i zrozumiałość, najsłabiej zaś – wygoda wypełniania wniosku. Ich usunięcie, będące
relatywnie łatwe, przyczyni się do poprawy systemu wdrażania.
Drugi wymiar dotyczy wykorzystania LSI - należy usprawnić wykorzystywany system informatyczny,
umożliwiając bieżące wprowadzenie wniosków i monitorowanie postępów realizacji programu, w tym w
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szczególności w oparciu o docelowe wartości wskaźników, a także zakładane ramy wykonania. Monitoring
wartości wskaźników w coraz większym stopniu stanowić powinien podstawę formułowania kryteriów
zawężających i ukierunkowujących zakres interwencji programu.
Eksperci
Jedna z kluczowych barier w systemie wyboru projektów, wskazywana w raportach i podkreślona podczas FGI,
jest związana z udziałem w ich ocenie zewnętrznych ekspertów. Przed wszystkim prowadzony system naboru
i oceny jakości pracy ekspertów oceniających składane wnioski o dofinansowanie nie gwarantuje w pełni
skutecznej weryfikacji przygotowania merytorycznego ekspertów oraz nie zapewnia pełnej oceny efektów
ich pracy w charakterze osób zajmujących się oceną merytoryczną projektów.
Co prawda przy naborze ekspertów stawia się określone wymogi (wykształcenia, doświadczenia zawodowego,
wiedzy dotyczącej analizy finansowo-ekonomicznej, posiadanej wiedzy o RPO) i dokonuje oceny ich pracy
(samodzielności, rzetelności, staranności, terminowości), ale celowe byłoby jednak wprowadzenie
dodatkowych rozwiązań zwiększających potencjał merytoryczny ekspertów, zarówno na etapie ich naboru,
jak i późniejszego zapewnienia ich odpowiedniego przygotowania do procesu oceny projektów oraz oceny
efektów ich pracy. Dlatego sugerowano wprowadzenie dodatkowych rozwiązań (testy wiedzy), które
stosowane byłyby na etapie rekrutacji ekspertów. Przede wszystkim jednak zwrócono uwagę na potrzebę
doprecyzowania kryteriów oceny terminowości (odsetek ocen oddanych w terminie) i rzetelności oceny pracy
ekspertów (ocenianej punktowo z wykorzystaniem takich wymiarów, jak poprawność merytoryczna oceny oraz
stopień szczegółowości uzasadnień oceny w przypadku ich występowania). Wydaje się, że ze względu na często
wskazywane problemy z ekspertami wskazane rozwiązania powinny być stosowane częściej, a przede
wszystkim konsekwentnie. Cenna byłaby też możliwości wymiany informacji dotyczących ocen ekspertów
między instytucjami.
Ponadto w kontekście pełnego zrozumienia stosowanych definicji kryteriów należy zadbać o sprawną
komunikację między ekspertami, a jeśli to możliwe, organizować spotkania, na których omawiane będą
podejścia do dokonywanej oceny. W podobnym wymiarze powinien zostać zapewniony przepływ informacji
pomiędzy instytucjami w odniesieniu do zgromadzonych wniosków z procedury odwoławczej, tak aby wiedza ta
była przekazywana osobom zaangażowanym w system naboru i oceny projektów (chodzi o unikanie błędów,
które już zostały zidentyfikowane i wypracowano środki zaradcze).

4.8.4

Efekty wsparcia

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

•

Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których
grupach się to nie udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w
odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy,
integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników,
szkolnictwo wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia
bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform,
budowania systemów/ struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do
poszczególnych polityk)?
Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali,
synergii, substytucji, creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze / zakresie? Jak te
efekty wpłynęły na rezultaty planowanych interwencji w poszczególnych obszarach?
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Zaplecze kadrowe
Jednym z pierwszych wymiarów, które zostały określanie w ramach teorii zmiany, jest zapewnienie kadr
niezbędnych do realizacji zadań. Brak jest na razie opracowań szerzej analizujących to zadarnienie, wskazywane
67
były jedynie kłopoty kadrowe związane z procesem oceny WoD. Niemniej jednak sprawozdania dostarczają
68
nam podstawowych informacji o liczbie osób zaangażowanych w obsługę RPO i PO WER. Do obsługi
wszystkich RPO przeznaczonych zostało 7100 etatów (7806 pracowników). „Największe zasoby kadrowe w
ramach obsługi wdrażania poszczególnych RPO angażuje realizacja RPO dla województwa śląskiego – 794 osoby
(766 etatów). Najmniejszej liczby pracowników wymaga wdrażanie RPO w województwie lubuskim – 258 osób
(273 etaty)”. Natomiast w PO WER obsługiwane jest w ramach 897 etatów (1745 pracowników). Warto
podkreślić, że na obecnym etapie wdrażania największa liczba pracowników zaangażowana jest w nabór, ocenę
i wybór projektów.
Wszystkie instytucje zaangażowane w realizację Umowy Partnerstwa zgłaszały zapotrzebowanie kadrowe na
nieco ponad 500 etatów. Najwięcej wśród Instytucji Zarządzających (nie jest znana liczba etatów
przypadających na obsługę EFS). Natomiast rotacja kadr kształtuje się na poziomie ok. 5% i zbliża się do
odsetka ok. 4% odnotowanego w poprzedniej perspektywie finansowej.
Szkolenia
Przynajmniej w jednym szkoleniu uczestniczyło 9 577 pracowników systemu instytucjonalnego realizacji UP
2014-2020, co stanowi 67% ogólnej liczby pracowników wszystkich opisywanych instytucji. Natomiast jeśli
przyjrzymy się bliżej RPO i PO WER okaże się, że udział wzięło odpowiednio 70% i 75% pracowników, czyli nieco
ponad ogólną średnią. Najczęściej są to szkolenia z fundusz UE, kwestii horyzontalnych oraz organizacji i
zarządzania, dużo rzadsze są natomiast szkolenia z języków obcych.
Stan wdrażania projektów
Dokładane i najbardziej dostępne dane dotyczące stanu wdrażania przedstawione zostały na stronie 25 w
rozdziale dotyczącym stanu wdrażania EFS w latach 2014-2020. W tym miejscu warto jedynie przypomnieć
najważniejsze wnioski. Najwięcej projektów zrealizowanych zostało w ramach PO WER ponad 30% wszystkich
zakontraktowanych projektów. Z czego ponad ok. 56% zostało zawartych w ramach I Priorytetu. W ramach RPO
najwięcej umów zawarto w województwach śląskim, łódzkim oraz wielkopolskim. Natomiast najmniej w
kujawsko pomorskim, lubuskim i opolskim.
W dostępnych publikacjach nie wskazuje się na zagrożenia ze strony zarządzania i wdrażania mogące wpłynąć
w istotny sposób na poziom realizacji PO. Kwestia ta powinna być jednak przedmiotem zainteresowań badań
ewaluacyjnych.

4.8.5

Wpływ interwencji na realizację polityk publicznych i Strategii Europa 2020 oraz SOR

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•
•

Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

67

Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie
polityki spójności, Warszawa 4 kwietnia 2017 (stan na 31 października 2016 r)
68
Dostępne dane nie pozwalają na rozdzielenie w ramach RPO pracowników pracujących przy EFS i EFRR
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Analizowane raporty nie odnosiły się wprost do kwestii efektów pomocy technicznej ani spójności między
interwencją w ramach pomocy technicznej a kierunkami rozwoju polskich polityk publicznych lub celami
Strategii „Europa 2020”. Należy jednak podkreślić, że interwencja ta miała w dużej mierze zapewniać
realizowanie celów pozostałych Osi priorytetowych na poziomie PO WER i RPO. W ramach interwencji
finansowane jest z jednej strony zaplecze techniczne niezbędne do wdrażania innych Osi, a z drugiej strony
działania mające na celu doskonalenie procesu wdrażania i bardziej skuteczne oraz efektywne (z punktu
widzenia osiągania celów Strategii oraz kierunków polityk publicznych) realizowanie poszczególnych
interwencji.
Działania prowadzone w ramach pomocy technicznej są spójne i wpisują się także w założenia Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) . Dotyczy to przede wszystkim celu III - „Skuteczne państwo i instytucje
gospodarcze służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu”. Pomoc techniczna wpisuje się
bezpośrednio w takie obszary jak:
•

Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem – obszar ten związany jest z działaniami
zarówno Osi w PO WER, jak i RPO z uwagi na konieczność podnoszenia efektywności funkcjonowania
instytucji publicznych (służy temu np. wsparcie szkoleniowe i edukacyjne) oraz konieczność utworzenia
skonsolidowanego jednolitego systemu monitorowania i koordynacji i wymiany informacji na etapie
zarządzania (w przypadku EFS podejmowano tego typu zadania z uwagi na to, że Fundusz jest
wdrażany zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym);

•

Efektywność wykorzystania środków UE – przeorientowanie sposobu wykorzystania środków
europejskich pod względem zakresu, koordynacji i form wsparcia, w kierunku objęcia
dofinansowaniem przedsięwzięć w obszarach interwencji kluczowych dla zdefiniowanych celów
rozwojowych. Dotyczy to zwłaszcza przedsięwzięć cechujących się wysoką wartością dodaną i
trwałością efektów (m.in za sprawą szerokiego zastosowania wsparcia zwrotnego) oraz zapewnienia
takiej koordynacji strumieni finansowania, która przełoży się na efekt synergiczny (m.in. zapobiegnie
jednoczesnemu występowaniu wysokiej efektywności interwencji w jednym obszarze i opóźnień lub
niskiej jakości efektów w innych obszarach)..

W sposób pośredni interwencja wpisuje się także w cel szczegółowy II Strategii – „Rozwój społecznie wrażliwy i
terytorialnie równoważony” w obszarze spójności społecznej oraz rozwoju zrównoważonego terytorialnie. Z
drugiej strony zaangażowanie instytucji regionalnych we wdrażanie Programu miało na celu zapewnienie
rozwoju zrównoważonego terytorialnie (co, jak pokazują badania ewaluacyjne dotyczące wcześniej
omawianych dziedzin tematycznych, nie zawsze kończyło się powodzeniem).

4.8.6

Wnioski dotyczące badań ewaluacyjnych

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres
tematyczny tych badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających /
braku wiedzy w danych obszarach? Czy są tematy / obszary które powinny były zostać poddane
ewaluacji a nie zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? Na ile wnioski i
rekomendacje płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces programowania
Programów operacyjnych współfinansowanych z EFS?
Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych
badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej
formułowanych?
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W ramach prowadzonych analiz dostępne było jedynie kilka raportów dotyczących badanego obszaru.
Większość z nich dotyczyła kwestii kryteriów i procesu wyboru projektów, pojedyncze raporty dotyczyły
generalnie kwestii zarządzania i wdrażaniach RPO ( także w części EFS).
Oceniane raporty cechowały się kompleksowością i dostosowaną do problemu złożonością zaproponowanych
metodologii. Warto zwrócić jednak uwagę na znaczenie interpretacji i wkładu ewaluatorów w treść raportów.
Niektóre raporty w dużej mierze opierały się na w niewielkim stopniu zinterpretowanych opiniach
respondentów zaangażowanych w proces. Wskazuje to na konieczność zwiększenia przez Zamawiających
oczekiwań dotyczących dokonywanych przez ewaluatorów interpretacji.

4.8.7

Podsumowanie i rekomendacje

Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych
znajdują się adekwatne informacje):
•

•

Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych
objętych wsparciem z EFS?
W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie
dla osiąganych efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania
występujących barier? Czy wnioski i rekomendacje powinny być zróżnicowane dla poszczególnych
województw?

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza dotyczy roli i znaczenia systemu wyboru
projektów (wraz z oceną kryteriów) w wykorzystaniu funduszy europejskich, drugi komplementarności
pomiędzy poziomem ogólnokrajowym a regionalnym, ale także integracji dwóch funduszy w ramach RPO.
Prowadzone analizy kładły duży nacisk na jakość i sprawność systemu oceny WoD, z tym że zwracały uwagę
przede wszystkim na ich techniczny wymiar związany ze sprawniejszym i zgodnym z kryteriami wydatkowaniem
środków. Podnoszone są tu bardzo istotne kwestie, takie jak: jednoznaczność kryteriów, harmonogram oceny,
przejrzystość procesu czy będąca cały czas olbrzymim wyzwaniem praca ekspertów. Mniejszy nacisk położony
jest na ocenę efektów i przyszłe oddziaływanie realizowanych projektów. Jest ono częściowo rozpatrywane w
perspektywie zgodności z calami poszczególnych RPO, niedostatecznie uwzględnione jest jednak szersze
spojrzenie, chociażby z perspektywy prowadzonych przez państwo polityk publicznych czy trendów
rozwojowych w Polsce. Ten wniosek należy niestety wzmocnić konkluzją z przeprowadzonych badań
jakościowych (FGI) z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów / osi w ramach
RPO i PO WER. Wyraźnie widać było, że koncentrują się oni na sprawnym i kompletnym oraz zgodnym z
zasadami wydatkowaniem środków, zdecydowanie w mniejszym stopniu odnoszą się do trwałości
realizowanych działań (traktując ją jako jedną ze zmiennych utrudniających pozyskanie środków), a już prawie
wcale nie odnoszą się do perspektywy polityk publicznych. Perspektywy, która powinna być dla nich jednym z
kluczowych elementów ogniskujących realizację poszczególnych osi oraz cały PO.
Z drugiej strony na system oceny projektów nadkłada się olbrzymie oczekiwania. Odnosi się bowiem wrażenie,
że istnieje przekonanie, że precyzyjnie dopracowane kryteria ustrzegą przed niebezpieczeństwami
niezrealizowania założeń wpisanych do poszczególnych RPO i PO WER, w tym dotyczących wpływu na rozwój
poszczególnych elementów sytuacji społeczno-gospodarczej. Nie dostrzega się ich jako ważnego, ale jednak
tylko jednego z elementów całego systemu wdrażania. Takie podejście sprzyja wspomnianemu wyżej
nieodnoszeniu się do szerszej perspektywy.
W ramach zagranicznych ewaluacji system oceny kryteriów wyboru projektów nie był rozpatrywany oddzielnie,
ale jako jeden z elementów systemu implementacji projektów razem z zarządzaniem, monitoringiem i kontrolą.
Patrzono na niego z perspektywy zdolności systemu do osiągania założonych celów i wpisywania się potrzeby
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danego kraju. Dlatego analiza raportów zagranicznych odnoszących się do kryteriów nie przyniosła ważnych,
dodatkowych spostrzeżeń i rekomendacji dotyczących Polski. Krajowe ewaluacje należały do najbardziej
szczegółowych raportów opisujących tę kwestię. Warto jednak podkreślić, że w ewaluacjach prowadzonych w
Polsce przyjmowane jest założenie, że dobrze dobrane kryteria (oraz sprawny system wyboru projektów) są
kluczowym elementem prowadzącym do realizacji celów PO. Dlatego położono olbrzymi nacisk na sprawność
systemu wyboru projektów, zapominając niekiedy o tym, że może doprowadzić to do jego zbytniej złożoności i
komplikacji. Ponadto podkreślić jeszcze raz należy, że takie podejście prowadzi do koncentracji na osiągnięciu
celów poszczególnych RPO, przy utracie szerszego spojrzenia na oddziaływanie, ale także trwałość
realizowanych działań oraz ich wpisywanie się w polityki publiczne i plany rozwojowe województw i
państwa.
Dużym wyzwaniem w obecnej perspektywie (ze względu na dwufunduszowość) dla RPO jest uspójnienie i
zapewnienie synergii projektów realizowanych z EFS i EFRR. Na najprostszym poziomie dotyczy to planowania
naborów, które są powiązane ze sobą Działaniami/Poddziałaniami z EFS i EFRR, tak by miał on charakter
konsekwentny i czytelny dla wnioskodawców (rekomendacja aktualna w przypadku utrzymania dotychczasowej
formuły powiązania wybranych Działań/Poddziałań EFS i EFRR). Sygnały płynące z raportów wskazują, że w
kwestii komplementarności EFS i EFRR jest jeszcze dużo do zrobienia. Co więcej, jeśli chodzi o oddziaływanie
kryteriów na komplementarność przedsięwzięć, zidentyfikowano przede wszystkim dużą różnorodność w
sposobach definiowania rzeczonej komplementarności. W tej sytuacji należy rozpocząć działania zorientowane
na wypracowanie jednej definicji terminu „komplementarność” obowiązującego w wybranych Działaniach /
Poddziałaniach jako kryterium wyboru projektu. Zasadne wydaje się przeprowadzenie analiz (ekspertyz,
ewaluacji) wskazujących na sposoby poprawy komplementarności – nie tylko na opisanym powyżej poziomie
powiązania ze sobą terminów konkursów.
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5

Ocena metodyczna analiz sytuacji społeczno-ekonomicznych w obszarach
oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Komisja Europejska (KE) zachęca IZ programów operacyjnych wdrażających komponent EFS do regularnych
aktualizacji analiz społeczno-ekonomicznych uwzględniających rozwój sytuacji co najmniej w obszarze rynku
pracy, integracji społecznej i edukacji (obszarach, które są w EFS wspierane). Analizy te są uzupełniane podobną
analizą na poziomie krajowym. W 2016 r. KE przekazała wytyczne odnośnie zakresu danych do analizy sytuacji
społeczno-gospodarczej oraz jej przykładowy wzór (wskazano w nim strukturę opracowania, główne obszary
analizy, minimum wskaźników, jakie powinny zostać uwzględnione, oraz podsumowanie przeprowadzonych
analiz w postaci wskazania głównych wyzwań i problemów regionu). Komisja zaleca, aby aktualna analiza była
publikowana co dwa lata do 31 października, począwszy od 2016 roku.
W poniższym rozdziale przedstawiono analizę opracowanych w roku 2016 diagnoz pod kątem metodyki ich
przygotowywania (w odróżnieniu od analiz prowadzonych na poziomie dziedzin tematycznych, na poziomie
których odnoszono się w większym stopniu do zawartości merytorycznej diagnoz w poszczególnych obszarach
merytorycznych). Na potrzeby oceny metodyki wyróżniono kilka głównych aspektów (zakres informacji,
czytelność i łatwość odbioru, poziom analizy, interpretacja danych), które analizowane były zarówno w
odniesieniu do całych opracowań, jak i poszczególnych obszarów merytorycznych (główne obszary to:
69
demografia, rynek pracy, integracja społeczna, edukacja ). Każdy z omawianych aspektów kończy się
wskazaniem konkretnych wskazówek dla autorów diagnoz, które mogą być wykorzystane w przyszłości, np. na
potrzeby aktualizowania diagnoz.
Ogólna ocena
W ramach ogólnej oceny opracowań zwracano uwagę na takie elementy jak: stosowanie wzorca
przygotowanego przez KE; struktura i liczba stron diagnoz, proces przygotowania diagnoz.
Spośród analizowanych dokumentów, 5 zostało przygotowanych w pełni na wzorze przesłanym przez KE.
Znaczna część z pozostałych 11 opracowań regionalnych wykorzystywała co prawda elementy składowe wzoru,
ale były one przygotowywane np. w innym układzie graficznym (co oczywiście nie jest zjawiskiem ocenianym
negatywnie) czy z uwzględnieniem elementów we wzorze nie wymienionych (np. wstęp, wprowadzenie,
streszczenie, spis treści, spis tabel/map/wykresów, spis wykorzystanych w opracowaniu wskaźników). Połowa z
analizowanych dokumentów nie zawierała podsumowania ze wskazaniem wyzwań i obszarów problemowych
regionu w podziale na główne obszary merytoryczne (demografia, rynek pracy, integracja społeczna, edukacja)
– może to utrudniać szybkie i proste porównanie wszystkich województw w tym zakresie (warto zaznaczyć, że
KE zaleca opracowanie takiego podsumowania w formie tabeli z wskazaniem nazwy regionu i
zidentyfikowanych problemów/wyzwań). Tego typu podsumowanie może być też istotne z punktu widzenia
efektywnego przekazania kluczowych informacji decydentom politycznym.
Średnia długość diagnoz wyniosła 78,3 strony, przy czym najdłuższa miała 211 a najkrótsza 8 stron (tak krótkie
diagnozy przybrały postać tabel wskaźnikowych, w których podawano np. nazwę wskaźnika, jednostkę miary,
70
wartość za ostatni dostępny rok lub w określonym okresie czasu/lat oraz źródło statystyczne ). W podziale na
poszczególne obszary merytoryczne dane o liczbie stron prezentują się następująco:

69

W ramach niektórych opracowań autorzy wyróżniali jeszcze inne obszary lub wydzielali osobne zagadnienia z obszarów już istniejących
Sytuacja taka mogła wynikać z tego, że część IZ/IP ograniczyła się tylko do zaktualizowania tabeli wskaźników, która była elementem
diagnozy RPO (Uczestnicy FGI zwrócili uwagę, że analizy społeczno-ekonomiczne miały zastąpić wymóg corocznego przygotowywania tabel
ze wskaźnikami). Uczestnicy wywiadu zwrócili też uwagę, ze zabrakło jasnych wytycznych czy analiza ma przybrać formę rozbudowanego
opisu czy jednak syntetyczny wyciąg w zakresie wartości, jakie poszczególne wskaźniki przybierają
70
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Tabela 8. Liczba stron opracowanych diagnoz w podziale na główne obszary merytoryczne
Obszar

Wartość średnia

Wartość minimalna

Wartość maksymalna

Demografia

9,8

0,5

27

Rynek pracy

23,1

3

54

Integracja społeczna

15,6

1

40

Edukacja

16,6

1

49

Źródło: opracowanie własne.

Pozytywnie należy ocenić stosowanie przez część autorów dodatkowych elementów, wpływających na ogólny
odbiór opracowań. Można do nich zaliczyć spis treści (dość często przedstawiający nie tylko rozdziały
opracowania rozumiane jako obszary merytoryczne, ale także podrozdziały z uwzględnieniem
wymiarów/wskaźników analizy w danym obszarze), wykaz skrótów, wprowadzenie/wstęp (w tej części
opracowania najczęściej wskazywano na powody opracowania diagnozy, jej cele, rolę i znaczenie w kontekście
wdrażania RPO, rzadziej omawiano specyfikę wsparcia poszczególnych osi EFS w ramach RPO wraz z
przywołaniem typów działań i projektów, jakie mają być realizowane). Ciekawą praktyką (zidentyfikowaną tylko
w przypadku 1 regionu) było poprzedzenie analizy w poszczególnych obszarach opisem ogólnej sytuacji w
województwie za pomocą wskaźników makroekonomicznych i wskazaniem na tej podstawie gmin/obszarów
funkcjonalnych i strukturalnie słabych. Dobrym rozwiązaniem może być też - zamieszczone w 2 opracowaniach
– streszczenie, w którym opisane są główne wnioski z prowadzonych analiz sytuacji społeczno-ekonomicznej w
regionie. W dwóch przypadkach autorzy diagnoz wydzielili więcej obszarów merytorycznych niż standardowe 4
- dodając jako osobne zagadnienia: sytuację ekonomiczną, Regionalne Inteligentne Specjalizacje, zdrowie czy
sytuację społeczną. Są to więc obszary, które w pozostałych opracowaniach były również zawarte, np. w
obszarze rynku pracy czy integracji społecznej.
Sam proces przygotowania diagnoz trwał zazwyczaj kilka miesięcy – zależało to od liczby zaangażowanych osób
(najczęściej było ich kilka), poziomu szczegółowości analiz oraz tego, czy główne prace nad diagnozą przypadały
71
w okresie wakacyjnym (co wynika z informacji pozyskanych od uczestników wywiadu grupowego – okres
wakacyjny, z uwagi na liczne urlopy w podmiotach/instytucjach, od których pozyskiwane były w regionie dane
statystyczne, wydłużał cały proces opracowania analiz). Zdaniem rozmówców optymalny czas na przygotowanie
diagnoz powinien wynosić minimum 3 miesiące (z uwagi na wystąpienie przypadków niedotrzymania terminu
72
31 października 2016 roku warto zwrócić uwagę, by autorzy diagnoz w przyszłości założyli jednak niezbędne
bufory czasowe na ewentualne problemy i opóźnienia wynikające z nieprzewidzianych okoliczności). Autorzy
diagnoz zwracali też uwagę, że proces przygotowania opracowań zależał od poziomu współpracy z różnymi
instytucjami w regionie (rzadziej na poziomie centralnym), do których zwracali się z prośbą o przekazanie
szczegółowych danych i informacji merytorycznych – podkreślano, że proces ten był w różnym stopniu
sformalizowany (część podmiotów wymagała oficjalnych pism, inne przekazywały dane w wyniku próśb
kierowanych drogą elektroniczną). Badani przyznali, że sam proces pozyskiwania danych i informacji trwał
dłużej i był trudniejszy niż samo opracowanie analiz. W trakcie FGI pojawiały się opinie, że większe trudności w
pozyskaniu danych dotyczyły instytucji na szczeblu centralnym – wskazano na przypadki odsyłania do stron
internetowych, na których nie udawało się mimo wszystko znaleźć potrzebnych informacji. Można się
spodziewać jednak, że nabyte doświadczenia wpłyną na usprawnienie analogicznego procesu w przyszłości.
Jako dobrą praktykę należy wskazać to, że opracowanie analiz nierzadko obejmowało też etap konsultacji (w

71
72

Wywiad grupowy z przedstawicielami podmiotów i instytucji zaangażowanych w przygotowywanie diagnoz społeczno-gospodarczych
Był to termin umowny, nie obligatoryjny – możliwe było więc jego przekroczenie
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tym części dotyczących wniosków i rekomendacji). W konsultacjach brali udział przedstawiciele podmiotów,
które wcześniej przekazywały dane i informacje, oraz (nieco rzadziej) osoby zaangażowane w proces wdrażania
EFS (np. konstruowanie kryteriów wyboru projektów). Uczestnicy FGI podkreślali znaczenie takich konsultacji –
w trakcie tego procesu możliwe było zidentyfikowanie pomyłek i doprecyzowanie wniosków/rekomendacji.
Wskazówki ogólne - do wykorzystania na potrzeby opracowywania kolejnych wersji diagnoz:
1.

Wszystkie diagnozy powinny opierać się na strukturze zaproponowanej przez KE (w zakresie wyglądu
wizualnego, podziału na główne obszary merytoryczne, stosowania podsumowania w każdym obszarze oraz
zbiorczej tabeli ze wskazaniem wyzwań i obszarów problemowych). Struktura ta powinna zawierać też elementy
dodatkowe, nieuwzględnione we wzorze (takie jak np. spis treści, streszczenie zawierające główne wnioski, spis
wszystkich tabel/wykresów/map oraz spis wykorzystanych wskaźników). Uwzględnienie innych elementów (np.
wykaz skrótów, wstęp, wprowadzenie) powinno zaś zależeć od decyzji autorów.

2.

Diagnozy nie powinny przybierać tylko formy tabeli przedstawiającej wyłącznie dane dla poszczególnych
wskaźników/wymiarów bez ich jakościowej analizy.

3.

Na opracowanie diagnozy należy przewidzieć okres minimum 3-4 miesięcy (przy założeniu, że w prace
zaangażowane jest kilkuosobowy zespół).

4.

Proces przygotowania diagnozy powinien uwzględniać (najlepiej w ostatniej fazie – po przygotowaniu projektu
diagnozy) przeprowadzenie konsultacji. W konsultacjach uczestniczyć powinni przedstawiciele podmiotów
szczebla regionalnego zaangażowanych w prowadzenie działań związanych z obszarem interwencji EFS (np. WUP,
ROPS, ROT, itp.) oraz osoby zaangażowane we wdrażanie RPO (w części EFS) i odpowiadające np. za
konstruowanie kryteriów wyboru projektów.

Zakres informacji
W ramach tego aspektu ocenie podlegały takie kwestie, jak: wykorzystanie w diagnozach
wskaźników/wymiarów zaproponowanych przez KE; wskazywanie źródeł danych/wskaźników; spis użytych
wskaźników.
Wydzielony spis wykorzystanych wskaźników zamieszczono jedynie w sześciu opracowaniach, w 2 z nich spis
taki przyjmował formę tabeli, w której wskazywano informacje nt. źródła oraz specyficzne charakterystyki
poszczególnych mierników (np. jakie elementy/zjawiska nie są wliczane, od kiedy dany wskaźnik jest
monitorowany/dostępny, jakie były problemy z pozyskaniem/skompletowaniem danych, jakie zmiany w
metodologii jego obliczania zaszły w analizowanym okresie). Tego typu rozwiązanie (np. w formie aneksu
statystycznego lub spisu wskaźników) warto powielać w kolejnych wersjach diagnoz –pełne określenie zakresu
danych, jaki poszczególni autorzy wykorzystali w swoich analizach, może być źródłem inspiracji dla innych,
przyczyniając się do dalszej poprawy jakości merytorycznej opracowań.
KE w przygotowanym wzorze diagnozy wskazała konkretne wskaźniki/wymiary ilościowe, jak i jakościowe, jakie
powinny zostać poddane analizie przez poszczególne województwa. Listę tych wskaźników/wymiarów
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 9. Wykaz wskaźników ilościowych i jakościowych rekomendowanych przez Komisję Europejską do wykorzystywania
w ramach analiz regionalnych
Demografia
1.

2.

3.

Liczba
ludności
województwa w
podziale
na
mężczyzn i kobiety.
Liczba dzieci w
wieku do lat 3 (w
wieku 0, 1 i 2 lata).
Liczba
miejsc
opieki nad dziećmi
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Rynek pracy
1.

2.

Szacowany wskaźnik zatrudnienia
na lata 2018, 2020 i 2023
(benchmark
na
regionalny
wskaźnik zatrudnienia na 2023
oraz pośrednie cele na 2018 i 2020
rok)
według
wskaźnika
zatrudnienia osób w wieku 20-64
lata (%).
Wskaźnik zatrudnienia osób w
wieku 20-64 lata (%).

Integracja społeczna
1.

Szacowany
wskaźnik
zagrożenia
ubóstwem
relatywnym na lata 2018,
2020 i 2023: (benchmark
na redukcję liczby osób
zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem
społecznym w regionie do
2023 oraz pośrednie cele
na 2018 i 2020 rok)

Edukacja
1.

2.

Liczba dzieci w wieku
przedszkolnym
(3-6
lat).
Liczba uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi, według
danych dostępnych w
publikacji
Głównego
Urzędu Statystycznego
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Demografia

4.

5.

6.

7.

8.

do lat 3 według
formy
sprawowania
opieki na poziomie
gminy (dla niań
ewentualnie
według ZUS), w
tym – w zależności
od
dostępności
danych – dla dzieci
z
niepełnosprawnoś
cią.
Liczba
miejsc
opieki nad dziećmi
powyżej 3 roku
życia na poziomie
gminy, w tym – w
zależności
od
dostępności
danych – dla dzieci
z
niepełnosprawnoś
cią.
Liczba ludności w
wieku
produkcyjnym.
Liczba
ludności
powyżej 50. roku
życia.
Wskaźnik
obciążenia
demograficznego
według wskaźnika
dotyczącego osób
w
wieku
poprodukcyjnym
na 100 osób w
wieku
produkcyjnym na
poziomie powiatu.
Saldo
migracji
wewnętrznej
i
zewnętrznej.

Rynek pracy
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Stopa bezrobocia rejestrowanego
na poziomie powiatu.
Liczba osób biernych zawodowo.
Liczba
osób
niskowykwalifikowanych.
Liczba
osób
z
niepełnosprawnością:
z
dostępnych wyników Narodowego
Spisu Powszechnego oraz z
danych dotyczących liczby osób
bezrobotnych
z
niepełnosprawnościami
zarejestrowanych w Powiatowych
Urzędach Pracy w regionie.
Powiaty o najwyższej
stopie
bezrobocia
rejestrowanego
(powyżej 20%).
Powiaty o najniższej stopie
bezrobocia
rejestrowanego
(poniżej 7%).
Liczba osób bezrobotnych z
ustalonym profilem pierwszym
pomocy (bezrobotni aktywni).
Liczba osób bezrobotnych z
ustalonym
profilem
drugim
pomocy (wymagający wsparcia).
Liczba osób bezrobotnych z
ustalonym
profilem
trzecim
pomocy (oddaleni od rynku
pracy).
Inne informacje ilościowe i
jakościowe dotyczące wewnątrzregionalnego
zróżnicowania
bezrobocia – według dostępności
danych.
Średni okres poszukiwania pracy,
w szczególności długookresowy –
do podania w zależności od
dostępnych danych.
Poszukiwane na rynku pracy
umiejętności (skills shortages,
need for up-skilling): do podania
przez region w zależności od
dostępnych źródeł danych, takich
jak barometry zawodów, lista
najbardziej
poszukiwanych
zawodów i inne informacje
publikowane przez Wojewódzkie
Urzędy Pracy.
Wewnątrzregionalne
bariery
mobilności geograficznej na rynku
pracy (barriers to geographical
mobility), w tym w szczególności
ograniczenia w możliwościach
skomunikowania
ośrodków
wewnątrz-regionalnych
z
obszarami,
gdzie
występują
miejsca pracy.
Efektywność urzędów pracy (jobmatching efficiency of Public
Employment Service): do podania
przez region w zależności od
dostępnych danych.
Wewnątrzregionalne
zróżnicowanie przedsiębiorczości:
według
dostępności
danych,

Integracja społeczna

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

według
wskaźnika
zagrożenia
ubóstwem
relatywnym (%)
Wskaźnik
zagrożenia
ubóstwem relatywnym
PKB na 1 mieszkańca (w
złotówkach).
Liczba
osób
korzystających
ze
świadczeń
pomocy
społecznej na 10 tysięcy
ludności. W zależności od
dostępnych
danych,
również w podziale na
powody korzystania z
pomocy społecznej na
poziomie powiatu.
Liczba
gospodarstw
domowych
korzystających z pomocy
społecznej
według
powodu otrzymywania
świadczeń na poziomie
powiatu
Liczba osób nieletnich w
opiece
zastępczej
instytucjonalnej
i
nieinstytucjonalnej
(rodzinnej) na poziomie
powiatu. Dodatkowo, w
zależności od dostępnych
danych
dodatkowe
informacje na temat
formy
wsparcia,
dotyczących
formy
wsparcia, na przykład: w
placówkach opiekuńczowychowawczych,
regionalnych placówkach
opiekuńczoterapeutycznych,
interwencyjnych
ośrodkach
preadopcyjnych,
rodzinach zastępczych lub
rodzinnych
domach
dziecka.
Powiaty o najwyższym
udziale
osób
w
gospodarstwach
domowych
korzystających
ze
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności
ogółem (powyżej 10%)
Powiaty o najniższym
udziale
osób
w
gospodarstwach
domowych
korzystających
ze
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności
ogółem (poniżej 5%)
Liczba
mieszkań
chronionych,
według
informacji z Regionalnych

Edukacja

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

"Oświata
i
wychowanie"
lub
innych.
Dostępność
pracowników
o
kompetencjach
poszukiwanych przez
pracodawców
(employers finding it
difficult to attract
employees with the
required skills) – w
zależności
od
dostępnych danych w
tym
danych
jakościowych
zbieranych
przez
Wojewódzkie Urzędy
Pracy, według danych
zbieranych
przez
Wojewódzkie Urzędy
Pracy
w
ramach
monitoringu zawodów
deficytowych
i
nadwyżkowych (jako
zadanie
samorządu
województwa
określone
przez
Ustawę o promocji
zatrudnienia
i
instytucjach
rynku
pracy) oraz w ramach
badań ewaluacyjnych.
Uczestnictwo
w
kształceniu
ustawicznym, w tym –
w
zależności
od
dostępnych danych - w
podziale na grupy
docelowe, takie jak
osoby z grupy 50+ oraz
o
niskich
kwalifikacjach, również
według
danych
z
dostępnych ewaluacji.
Kompetencje
osób
dorosłych
–
w
zależności
od
dostępnych danych, w
tym jakościowych.
Liczba uczniów szkół
zawodowych.
Udział
absolwentów
zasadniczych
szkół
zawodowych w ogólnej
liczbie
absolwentów
szkół
ponadgimnazjalnych
(%).
Liczba
szkół
zawodowych.
Liczba
bezrobotnych
absolwentów
szkół
zawodowych – według
danych Wojewódzkich
Urzędów Pracy.
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Demografia

Rynek pracy
takich jak liczba podmiotów
wpisanych do rejestru REGON na
10 tysięcy mieszkańców oraz
liczby nowozarejestrowanych i
wyrejestrowanych
z
REGON
podmiotów gospodarki narodowej
przypadających na 10 tysięcy osób
– do ewentualnego wskazania
przez region jako uzupełnienie
danych na poziomie województwa
podanych
w
analizie
przygotowywanej
przez
Ministerstwo Rozwoju.
18. Ocena
jakościowa
wsparcia
kierowanego
na
rozpoczęcie
działalności, w szczególności osób
bezrobotnych – w zależności od
dostępności danych.
19. Lista regionalnych specjalizacji
inteligentnych oraz ilościowe i
jakościowe informacje o ich
znaczeniu dla regionalnego rynku
pracy – w zależności od
dostępności danych.

Integracja społeczna

10.

11.

12.

13.

Ośrodków
Pomocy
Społecznej.
Liczba
mieszkań
treningowych,
według
informacji z Regionalnych
Ośrodków
Pomocy
Społecznej.
Spółdzielnie
socjalne
zarejestrowane w KRS
(szt.), według informacji z
Regionalnych Ośrodków
Pomocy Społecznej.
Liczba
wdrożonych
programów zdrowotnych
(profilaktycznych).
Informacja o ewentualnej
kumulacji
wyzwań
społeczno-gospodarczych
na obszarach wiejskich –
jako uzasadnienie do
ewentualnej preferencji
obszarów
wiejskich
poprzez kryteria wyboru
projektów.

Edukacja
10. Jakość oraz związek
między szkolnictwem
zawodowym a rynkiem
pracy ze szczególnym
uwzględnieniem
praktycznego
przygotowania
nauczycieli
oraz
doradztwa
zawodowego
–
w
zależności
od
dostępnych danych, w
tym pochodzących z
dokumentów
diagnostycznych szkół
zatwierdzanych przez
organy prowadzące.
11. Losy
absolwentów
według typów szkół ze
szczególnym
uwzględnieniem
szkolnictwa
zawodowego – dane
ilościowe i jakościowe,
w tym wyniki ewaluacji
w
zależności
od
dostępności danych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wzoru opracowanego przez KE: „Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej
województwa … w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego”

Uczestnicy FGI zwrócili uwagę, że nie otrzymali wyczerpujących informacji co do roli, jaką ma pełnić przekazany
wzór – zabrakło w ich opinii wyjaśnienia, czy zawiera on minimum wskaźników, jakie powinny być
przeanalizowane w każdym regionie, oraz czy pożądane jest dokonywanie zmian wskaźników w przypadku, gdy
w danym regionie brak jakiegoś typu informacji. Brak takich wytycznych skutkował tym, że niektórzy autorzy
traktowali listę wskaźników jako obligatoryjną i zamkniętą, inni zaś jako niezbędne minimum, które zostało
następnie mniej czy bardziej rozszerzone o inne dane i wskaźniki.
W toku przeprowadzonej analizy klasyfikowano diagnozy w poszczególnych obszarach do trzech osobnych
kategorii: mniejsza liczba wykorzystanych wskaźników/wymiarów niż wskazana we wzorze KE, taka sama liczba
wskaźników/wymiarów, większa liczba wskaźników/wymiarów. W tabeli poniżej przedstawiono dane dla
wszystkich regionów oraz obszarów (każdy obszar był osobnym elementem analizy, stąd n=64).
Tabela 10. Stopień wykorzystywania wskaźników wskazanych przez KE w diagnozach regionalnych (analiza na poziomie
obszarów tematycznych)
Mniejsza liczba
wskaźników/wymiarów

Taka sama liczba
wskaźników/wymiarów

Większa liczba
wskaźników/wymiarów

Demografia

1

9

6

Rynek pracy

2

5

9

Integracja społeczna

2

8

6

Edukacja

2

5

9

Ogółem

9

30

25

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku demografii, w 6 opracowaniach posłużono się większą liczbą wskaźników i wymiarów niż
minimum wskazane w tabeli powyżej. W 9 opracowaniach wykorzystano taką samą liczbę wymiarów, a tylko w
1 opracowaniu liczba ta była mniejsza (konkretnie zabrakło 2 wymiarów: dotyczącego liczby miejsc opieki nad
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dziećmi oraz obciążenia demograficznego). Analiza obszaru rynku pracy najczęściej wykorzystywała więcej
danych niż te wymienione w tabeli – sytuacja taka miała miejsce w 9 diagnozach. W pięciu analizach
wykorzystano wszystkie propozycje, a w dwóch przypadkach analizy nie zawierały co prawda wszystkich
wskaźników z listy KE, ale za to zawierały dane o innych wymiarach (nieuwzględnionych we wzorze KE). Obszar
integracji społecznej najczęściej (w przypadku 8 regionów) był omawiany przy wykorzystaniu pełnej listy
zaproponowanych wymiarów, w 6 przypadkach wykorzystano dodatkowe dane i mierniki, a w 2 diagnozach
zabrakło pojedynczych wskaźników (np. wyzwania dla obszarów wiejskich, wdrażane programy zdrowotne).
Także edukacja najczęściej (w 8 przypadkach) była analizowana z wykorzystaniem wszystkich wymiarów
wymienionych w tabeli wyżej, w przypadku 4 regionów autorzy wykorzystali inne/dodatkowe dane ponad te
wymienione, w pozostałych 4 regionach scharakteryzowano obszar przy pomocy mniejszej liczby wymiarów
(zabrakło np. informacji jakościowych wskazanych we wzorze). Warto podkreślić, że częstą praktyką (we
wszystkich czterech omawianych obszarach) było pogłębianie analiz poszczególnych wymiarów o
prezentowanie danych i informacji w podziale na dodatkowe zmienne (niewskazane w tabeli) – np. płeć, wiek,
obszary wiejskie i miejskie itp.
Pozytywnie należy ocenić fakt, że aż w 14 opracowaniach zdecydowana większość danych i informacji była
opatrzona źródłem (zarówno w zakresie danych statystycznych jak i wykorzystywanych analiz, opracowań i
ewaluacji). Najwięcej analiz opiera się na danych z zasobów GUS, Strateg. Dodatkowo wykorzystywane są dane
uzyskiwane od poszczególnych WUP czy ROPS, OKE, ale też informacje dostępne na stronach administracji
centralnej (np. MRPiPS, CKE, SIO). Rzadko wykorzystywane są zaś statystyki Eurostat, co wynika z tego, że
sporadycznie prezentowano dane na poziomie UE. Dobrą praktyką, którą zastosowano w pojedynczych
analizach, było agregowanie danych statystycznych w złożone mierniki, za pomocą których przedstawiano np.
zróżnicowanie regionów czy powiatów. Z kolei przykładem złej praktyki może być brak, w większości
opracowań, spisu wykorzystanych wskaźników – jedynie w 6 opracowaniach zamieszczono taki spis. Poza
danymi statystycznymi autorzy korzystali z informacji jakościowych pochodzących z analiz własnych czy
zewnętrznych badań ewaluacyjnych. Podczas wywiadu grupowego zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia
problemów na etapie aktualizowania diagnoz w kolejnych latach w przypadkach, gdy źródłem informacji były
właśnie analizy i badania zlecane na zewnątrz. Trudności mogą wynikać z braku analogicznych badań – w tym
kontekście należy zwrócić uwagę na, zgłaszany przez rozmówców, postulat uwzględniania szczegółowych
zagadnień (opisywanych obecnie w ramach diagnoz) w planowanych badaniach ewaluacyjnych dotyczących
wsparcia EFS. Bez cyklicznie prowadzonych badań nie będzie bowiem możliwe pokazanie zachodzących zmian
w czasie. Najbardziej optymalne byłoby prowadzenie badań o zasięgu krajowym, opartych na tej samej
metodologii, co pozwoliłoby na rzeczywiste i rzetelne porównywanie poszczególnych województw między
sobą. Rozwiązaniem może być też prowadzenie takich badań przez zainteresowane regiony – w tym przypadku
73
zaletą będzie możliwość dopasowania zakresu badań do indywidulanych potrzeb .
Wskazówki dotyczące zakresu informacji - do wykorzystania na potrzeby opracowywania kolejnych wersji diagnoz:

73

1.

Wszystkie diagnozy powinny zawierać co najmniej przedstawienie danych i informacji dla wskaźników i
wymiarów zaproponowanych przez KE. Ewentualne rozszerzenie analiz o kolejne wskaźniki i wymiary (w tym
szczegółowe analizy wskaźników podstawowych – np. ze względu na zmienne demograficzne: płeć, wiek, miejsce
zamieszkania, wykształcenie) powinno być indywidulaną decyzją poszczególnych autorów i zależeć od specyfiki
regionu i potrzeb informacyjnych/zakresu wsparcia w obszarze EFS.

2.

Wszystkie dane ilościowe oraz jakościowe (nie będące analizą danych ani wnioskami autorów) powinny

Wywiad grupowy z przedstawicielami podmiotów i instytucji zaangażowanych w przygotowywanie diagnoz społeczno-gospodarczych
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zawierać informację o źródle pochodzenia (źródła statystyczne, analizy, ekspertyzy, badania ewaluacyjne) oraz
okresie, jakiego dotyczą (np. jakiego roku).
3.

Podstawowym źródłem danych powinny być zasoby GUS, Strateg, poszczególnych WUP, ROPS, OKE. Dane
statystyczne mogą być też pobierane z zasobów: http://www.polskawliczbach.pl/ ; https://danepubliczne.gov.pl ;
http://swaid.stat.gov.pl/AtlasRegionow/AtlasRegionowMapa.aspx ; https://www.mojapolis.pl/ . Dodatkowo
mogłyby być one pozyskiwane np. z CKE, SIO oraz poszczególnych ministerstw (przede wszystkim MPiPS, MEN).
Szczegółowe analizy (przede wszystkim jakościowe) mogłyby pochodzić z cyklicznych analiz, ekspertyz i badań
ewaluacyjnych.

Czytelność i łatwość odbioru
Czytelność i łatwość odbioru diagnoz została przeanalizowana w oparciu o następujące elementy: czytelność
prezentowanych elementów graficznych; wykorzystywane sposoby prezentacji danych oraz wskazanie sposobu
dominującego; forma prezentowania danych; zamieszczenie spisu zawartych w opracowaniu elementów
graficznych.
Trzy spośród analizowanych diagnoz opracowano w formie tabeli ze wskaźnikami, co oczywiście pozytywnie
wpływa na ocenę czytelności i łatwości odbioru treści, ale nie wnosi wartości dodanej (w postaci opisu danych i
wskazania ich zależności przyczynowo-skutkowych), która w przypadku tego typu dokumentu jest również
istotna. Kolejne dwie diagnozy zostały opracowane przede wszystkim w formie opisowej (z wykorzystaniem
dodatkowo dosłownie kilku elementów graficznych). Najwięcej opracowań (11) przybrało formę łączącą opis
sytuacji zastanej z tabelami/mapami/wykresami, na których prezentowano główne wskaźniki statystyczne –
takie rozwiązanie wydaje się najbardziej optymalne z punktu widzenia użyteczności opracowań. W połowie
dokumentów zawarto podsumowanie wszystkich zamieszczonych tabel/map/wykresów w firmie spisów
(nierzadko nazwy obiektów były w formie hiperłączy – co dodatkowo ułatwiało nawigację w dokumencie
elektronicznym).
Czytelność prezentowanych elementów graficznych (pod kątem ilości prezentowanych danych, czytelności
etykiet i danych) została negatywnie oceniona w przypadku trzech regionów w odniesieniu do takich obszarów
merytorycznych jak: demografia, rynek pracy, integracja społeczna. W przypadku edukacji zaś tylko jedno
opracowanie zostało uznane za przykład złej praktyki.
Autorzy diagnoz korzystali często z różnych sposobów prezentacji danych ilościowych. Tylko w dwóch
diagnozach stosowano wyłącznie tabele, z kolei jedynie wykresy zastosowano w jednej diagnozie. Najczęściej
wykorzystywano co najmniej dwa sposoby prezentacji danych, tj. np. mapy i tabele, tabele i wykresy lub
wszystkie trzy wskazane formy. Dominującą formą graficznej prezentacji danych są tabele, na drugim miejscu
można wskazać wykresy i na trzecim – mapy. W tym miejscu można też zaznaczyć, że wykorzystywanie wielu
tabel wpływało bezpośrednio na ocenę czytelności opracowań – najczęściej bowiem problemy w tym zakresie
dotyczyły map (rozmazany obszar, niewidoczne etykiety) i wykresów (zbyt wiele informacji na 1 wykresie,
niewyraźna czcionka, brak etykiet/kafeterii, błędnie pokazywane wartości – np. zamiast wartości w %
przedstawiano wartości liczbowe).
Duży wpływ na zapewnienie czytelności treści miała wykorzystywana czcionka – w większości przypadków
element ten można ocenić pozytywnie. Czytelność i łatwość odbioru była też ułatwiona w tych opracowaniach,
gdzie autorzy stosowali liczne śródtytuły (np. każdy opisywany wskaźnik/wymiar w ramach osobnego akapitu i
śródtytułu – dodatkowo wyróżnionego kolorystycznie) oraz wytłuszczanie kwestii ważnych dla odbiorcy.
Autorzy diagnoz uczestniczący w wywiadzie grupowym są zdania, że istotne jest stosowanie graficznej
prezentacji danych w celu zwiększenia czytelności i przejrzystości opracowań. Ich zdaniem dobór form i
sposobów prezentowania informacji powinien być uzależniony wyłącznie od potrzeb i całościowej wizji osób
przygotowujących takie opracowanie.
Wskazówki dotyczące zapewnienia czytelności i łatwości odbioru - do wykorzystania na potrzeby opracowywania
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kolejnych wersji diagnoz:
1.

Autorzy diagnoz powinni zadbać o wysoki poziom czytelności i przejrzystości opracowań. Można to osiągnąć
poprzez: podział obszarów merytorycznych (demografia, rynek pracy, edukacja, integracja społeczna) na
podrozdziały według omawianych zagadnień (każdy z wskaźników/wymiarów powinien być oddzielony
stosowanym śródtytułem); stosowanie czytelnych czcionek; stosowanie graficznej prezentacji danych (wykresy,
tabele, mapy); boldowanie istotnych informacji.

Poziom analizy
W ramach wymiaru „poziom analizy” ocenie poddawano takie elementy, jak: poziom terytorialny
prezentowanych danych; aktualność prezentowanych danych oraz przedstawianie tendencji w czasie.
Najczęściej autorzy opracowań przedstawiali dane wykorzystując więcej niż tylko jeden poziom regionalny.
Najwięcej było przypadków jednoczesnego prezentowania danych dla Polski, województw, własnego regionu –
z podziałem na powiaty (sytuacja taka dotyczyła 6 opracowań). Nieco mniej opracowań schodziło dodatkowo
na poziom gmin (5 diagnoz).
Analizując wszystkie regiony i wszystkie obszary można wskazać, że dominującym poziomem, dla którego
najczęściej prezentowano informacje, był poziom regionu oraz powiatów. Opisując obszar demografii autorzy
najczęściej posługiwali się danymi na poziomie województwa (16 analiz), powiatu (12), województw (8), gmin
(6), kraju (5 przypadków). Najczęstszymi połączeniami było pokazanie danych jednocześnie dla kraju,
województw, województwa, powiatów i gmin swojego województwa oraz danych dotyczących jednocześnie
kraju, własnego województwa i jego powiatów (po 4 przypadki takich opracowań). W przypadku edukacji, dane
najczęściej były prezentowane na poziomie danego województwa (16 przypadków), powiatów (10
przypadków), Polski (8), województw (5) i gmin (5 przypadków). Opisując obszar integracji społecznej autorzy
najczęściej prezentowali dane na poziomie danego województwa (16 analiz), powiatów (14), województw (9),
kraju (9), gmin (8 przypadków). Najczęstszym połączeniem było pokazanie danych jednocześnie dla kraju,
województw, województwa, powiatów i gmin swojego regionu. Analizy w obszarze rynku pracy prowadzono
najczęściej na poziomie województw (16 analiz), powiatów (14), województw (8), gmin (4). Najczęstszym
połączeniem było pokazanie danych jednocześnie dla kraju, województw, województwa i powiatów swojego
regionu. Co ciekawe – to jedyny obszar, gdzie posługiwano się porównaniem z danymi dla UE. Warto wskazać,
że w wielu przypadkach, kiedy omawiano dane i informacje dla powiatów/gmin, nie prezentowano ich na
wykresach/tabelach – były one omawiane w tekście. Stosowanym rozwiązaniem było też prezentowanie tylko
informacji o miejscu, jakie region zajmuje w rankingu województw czy o udziale procentowym regionu w
wartości ogółem dla kraju (pozwalało to zachować wysoką czytelność, a jednocześnie dużą szczegółowość
informacji). Wskazane wyżej różne przykłady stosowanych podejść wynikać mogą (podobnie jak wcześniej) z
braku wytycznych w tym zakresie - osoby biorące udział w wywiadzie grupowym wskazały na brak informacji –
czy analiza ma dotyczyć wyłącznie poziomu województwa i ewentualnie wewnętrznego zróżnicowania, czy
może lepszym rozwiązaniem jest prezentowanie pozycji regionu na tle innych województw i średniej dla kraju.
W wyniku dyskusji stwierdzono, że lepszym rozwiązaniem jest skupienie się na pokazaniu specyfiki regionu,
najlepiej w ujęciu gminnym (o ile dostępne są dane na tym poziomie). Pokazywanie pozycji regionu na tle
innych powinno zostać ograniczone do kilku kluczowych wskaźników (np. PKB, stopa bezrobocia) lub w całości
74
przeniesione do opracowania przygotowywanego przez MR . Rozwiązaniem pośrednim może być ograniczenie
się tylko do informacji o pozycji regionu wśród innych województw (ale bez prezentowania szczegółowych
danych).

74

Analiza sytuacji województw w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego
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Niemal wszystkie diagnozy posługiwały się danymi dla roku 2015, tylko w przypadku 2 regionów
zidentyfikowano część danych pochodzących z roku 2016. W przypadku jednego regionu większość danych
pochodziła zaś z roku 2014 (a tylko część z 2015 r.). W pojedynczych przypadkach zabrakło wskazania roku, dla
jakiego prezentowane są dane, np. na wykresie czy w tabeli. Analizując poszczególne obszary merytoryczne
można wskazać, że najmniejszy problem z dostępnością najbardziej aktualnych danych występuje w przypadku
rynku pracy i edukacji, w przypadku zaś demografii i integracji społecznej spora część danych pochodziła z roku
2014. W większości regionów diagnozy zawierały analizy wskaźników w czasie (pokazywano, jak zmieniały się
wartości na przestrzeni lat), co z pewnością ułatwiało wnioskowanie o zachodzących prawidłowościach,
diagnozowanych problemach i wyzwaniach dla regionu. Autorzy nie byli jednak spójni, jeśli chodzi o okres
objęty analizami (analizy dotyczyły lat 2007-2015, 2012/2013/2014-2015 czy dwóch wybranych celowo
roczników, np. roku 2013 i 2015). Jedynie w przypadku 3 regionów zdecydowano się na przedstawienie
wartości tylko dla jednego, najbardziej aktualnego roku. Różne sposoby prezentowania danych mogły m.in.
wynikać z braku szczegółowej informacji w wytycznych przekazanych przez KE – na taką przyczynę wskazywali
75
wybrani autorzy diagnoz .
Wskazówki dotyczące poziomu analiz - do wykorzystania na potrzeby opracowywania kolejnych wersji diagnoz:
1.

Autorzy diagnoz powinni skupić się przede wszystkim na przedstawianiu danych i informacji dla własnego
województwa (w podziale na powiaty i gminy – w przypadku dostępności tego typu danych). Prezentowanie
danych dla kraju oraz pozostałych regionów powinno zostać ograniczone do minimum (wybranych wskaźników) i
sprowadzać się przykładowo tylko do wskazania informacji o pozycji regionu w porównaniu z innymi.

2.

Autorzy diagnoz powinni prezentować zmiany wartości wskaźników w czasie (np. zmiany rok do roku) – co jest
kluczowe dla wskazania tendencji i trafnej analizy.

Interpretacja danych
Oceniając kwestie interpretacji danych, zwrócono uwagę na takie aspekty, jak: sposób wnioskowania
o mechanizmach mających wpływ na określoną sytuację zastaną, charakter wskazywanych obszarów
problemowych/wyzwań oraz charakter wskazywanych rekomendacji i zaleceń działań, jakie powinny być
podjęte w przyszłości w obliczu zidentyfikowanych wyzwań.
Poniżej przedstawiono zestawienie prezentujące liczbę diagnoz w podziale na obszary merytoryczne z uwagi na
sposób wnioskowania o mechanizmach przyczynowo-skutkowych.
Tabela 11. Stosowane sposoby wnioskowania o mechanizmach przyczynowo-skutkowych w poszczególnych obszarach
merytorycznych
Brak wnioskowania o
mechanizmach
przyczynowo-skutkowych

Prosty opis wskaźników

Rozbudowane wnioski
przyczynowo-skutkowe
wskazujące na czynniki i
elementy inne niż tylko
omawiane wskaźniki

Demografia

5

2

9

Rynek pracy

3

-

13

Integracja społeczna

3

3

10

Edukacja

3

-

13

Ogółem

14

5

45
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Źródło: opracowanie własne.

Autorzy diagnoz najczęściej dość szczegółowo opisywali zachodzące mechanizmy przyczynowo-skutkowe i
czynniki wyjaśniające sytuację zastaną – w tym celu sięgano do wspomnianych wcześniej analiz, ekspertyz
własnych oraz badań ewaluacyjnych. Tylko w przypadku 3 diagnoz zabrakło jakichkolwiek elementów
opisowych (diagnozy w formie tabel). Dodatkowo brak takiego opisu zidentyfikowano w przypadku kolejnych 2
analiz w obszarze demografii.
Tabela 12. Zawartość i szczegółowość wskazywanych problemów i wyzwań dla regionów w poszczególnych obszarach
merytorycznych

Brak informacji o
problemach/wyzwaniach

Brak wyraźnie
zaakcentowanych
problemów/
wyzwań

Ogólny/uniwersalny
charakter
wymienionych
obszarów
problemowych

Wskazywanie
szczegółowych
problemów/wyzwań

Demografia

1

1

1

13

Rynek pracy

2

3

-

11

Integracja
społeczna

1

3

-

12

Edukacja

1

2

1

12

Ogółem

5

9

2

48

Źródło: opracowanie własne.

Jednym ze stałych elementów omawianych obszarów merytorycznych było zamieszczenie podsumowania z
wyróżnionymi wnioskami i rekomendacjami. W przypadku zdecydowanej większości obszarów wskazywano na
szczegółowe problemy i wyzwania regionu, wynikające z przedstawionego opisu/stanu sytuacji zastanej. W
przypadku pojedynczych diagnoz (w sumie 9 obszarów) nie zidentyfikowano tego typu informacji
wskazywanych wprost – były one połączone z ewentualnymi zaleceniami w jeden opis (część tę nazywano np.
„Rekomendacje dla obszaru…”). Autorzy pisząc czasem o wnioskach odwoływali się do prognoz w zakresie
zmiany wartości kluczowych wskaźników omawianych w poszczególnych obszarach. Zaobserwowano też
praktykę odwoływania się w części podsumowującej do kierunków, celów i działań założonych w dokumentach
strategicznych (np. Strategii Rozwoju). Tabela 12Tabela 12 zawiera informacje o liczbie diagnoz w podziale na
obszary merytoryczne z uwagi na wyróżnianie i szczegółowość wskazywanych problemów i wyzwań dla
regionów.
Poniższa tabela przedstawia z kolei informacje o liczbie diagnoz w podziale na obszary merytoryczne z uwagi na
charakter wskazywanych rekomendacji i zaleceń działań, jakie powinny być podjęte w przyszłości. W
największej liczbie przypadków autorzy wskazywali szczegółowe rekomendacje (tzn. konkretnie odnoszące się
do zidentyfikowanych problemów). Znacznie rzadziej rekomendacje odnosiły się bezpośrednio do potrzeby
realizacji szczegółowych działań i typów projektów finansowanych z RPO.
Tabela 13. Zawartość i szczegółowość wskazywanych rekomendacji w poszczególnych obszarach merytorycznych

Brak rekomendacji

Ogólny/uniwersalny
charakter
rekomendacji

Wskazywanie
szczegółowych
rekomendacji

Wskazywanie
szczegółowych
rekomendacji wraz z
informacją o
działaniach/typach
projektów jakie
powinny być podjęte
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Brak rekomendacji

Ogólny/uniwersalny
charakter
rekomendacji

Wskazywanie
szczegółowych
rekomendacji

Wskazywanie
szczegółowych
rekomendacji wraz z
informacją o
działaniach/typach
projektów jakie
powinny być podjęte

Demografia

2

1

11

2

Rynek pracy

3

-

10

3

Integracja
społeczna

2

1

10

3

Edukacja

1

-

11

3

Ogółem

8

2

42

11

Źródło: opracowanie własne.

W niektórych diagnozach zidentyfikowano przypadki ogólnego formułowania wniosków i rekomendacji, np. „w
danym obszarze nadal występują problemy, zatem konieczne będą działania, które je ograniczą”. Można uznać
to za zdecydowanie złą praktykę. Takie sformułowania nie mają w zasadzie większej wartości ani dla odbiorców
diagnozy, ani z punktu widzenia potrzeby porównania regionów miedzy sobą.
Kwestie związane ze sposobem wnioskowania, tj. wyciąganiem wniosków i rekomendacji, były też
przedmiotem przeprowadzonego wywiadu grupowego. Użyteczność diagnoz można ocenić relatywnie wysoko
(mimo występujących różnic między regionami) – nierzadko diagnozowane zjawiska były punktem wyjścia do
opracowywania szczegółowych analiz i pogłębienia wiedzy w wąskich i konkretnych obszarach.
Zapotrzebowanie na takie analizy było zgłaszane zarówno przez regionalnych decydentów, jak i osoby
odpowiedzialne za wdrażanie EFS. Uczestnicy spotkania wskazywali na to, że wnioski i rekomendacje z diagnoz
wykorzystywane są na etapie konsultowania kryteriów wyboru projektów. Mimo to w ich opinii nie jest
zasadne tworzenie rekomendacji odnoszących się bezpośrednio do typów działań i typów projektów
realizowanych w ramach Programu (formułowanie ich w ten sposób byłoby zbyt obligujące i ograniczające
elastyczność projektowania interwencji). Badani zwracali uwagę, że IZ we współpracy z IP przed
przygotowaniem propozycji kryteriów wyboru projektów dla każdego konkursu szczegółowo analizuje dostępne
badania dotyczące danego obszaru wsparcia, aktualne dane statystyczne (nierzadko inne niż zawarte w
szablonie KE) oraz dotychczasowe doświadczenia z wdrażania poszczególnych działań. W sytuacji braku
potrzebnych danych zlecane są badania lub analizy na zewnątrz. Diagnoza zgodna z szablonem przekazanym
przez KE (opracowywana co 2 lata) nie musi stanowić zatem dla IZ podstawowego materiału bazowego na
potrzeby aktualizacji kryteriów wyboru (dane się dość szybko zmieniają i nierzadko wymagają uzupełnień o inne
informacje). Mając na uwadze powyższe, zdaniem ewaluatora, najbardziej optymalnym jest – obecnie już
najczęściej stosowane – rozwiązanie polegające na szczegółowym (tzn. operacyjnym) formułowaniu wniosków i
rekomendacji działań, które jednak nie będą wprost wskazywały na typy projektów i działań EFS. Pozwoli to z
jednej strony na elastyczność w procesie uwzględniania wyników diagnoz przez zespoły odpowiadające za
aktualizację i zmiany kryteriów wyboru, a z drugiej strony zagwarantuje dostateczną wartość informacyjną na
temat aktualnych problemów i wyzwań. Poza tak oczywistym zastosowaniem wyników diagnoz w regionach,
uczestnicy zwrócili też uwagę na ciekawy i chyba nieplanowany dotąd sposób wykorzystywania tych analiz –
informacje w nich zawarte służą bowiem nierzadko projektodawcom do uzasadnienia celowości i trafności
projektów składanych do dofinansowania.
Wskazówki dotyczące sposobów interpretacji danych - do wykorzystania na potrzeby opracowywania kolejnych wersji
diagnoz:
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1.

Dane ilościowe prezentujące obraz zastany powinny być opatrzone opisem jakościowym zawierającym
wskazanie mechanizmów przyczynowo-skutkowych, tzn. elementów, czynników mogących mieć wpływ na
wartości wskaźników. Źródłem takich mechanizmów mogą być eksperckie opracowania jakościowe
(niekoniecznie dotyczące danego regionu) jak i inne wskaźniki statystyczne. Uwypuklenie takich
elementów/czynników może być wykorzystane na potrzeby dalszego formułowania wniosków i rekomendacji
(np. w przypadku wskazania czynników ograniczających, mających wpływ negatywny, rekomendacje mogą
skupiać się na sposobach ich minimalizowania/eliminowania).

2.

Każdy obszar merytoryczny powinien kończyć się podrozdziałem, w którym wskazane byłyby wnioski i
rekomendacje (np. w układzie: wniosek -> rekomendacja).

3.

Formułowane wnioski powinny logicznie wynikać z zakresu informacji i danych, jakie zostały w danym
obszarze przedstawione. Formułując wnioski należy pamiętać, że wnioskiem jest stwierdzenie autora, które
można poprzeć przedstawionymi wcześniej wynikami, ale niekoniecznie jest to ich ponowna analiza. Wnioski
powinny przede wszystkim odnosić się szczegółowo do problemów i wyzwań, jakie stoją przed danym
regionem (nie jest zasadne formułowanie wniosków na poziomie ogólnym).

4.

Każdy wniosek (wskazujący na określone zjawisko problemowe lub wyzwanie) powinien być podstawą do
sformułowania odpowiednio szczegółowej rekomendacji. Rekomendacje powinny być operacyjne – tzn.
powinny wskazywać konkretne działania i zmiany, których celem powinno być rozwiązanie problemu.

5.

W ramach rekomendacji istotne powinno być wskazanie sposobu ich wdrożenia mając na uwadze interwencje
EFS – opis ten powinien jednak odnosić się bardziej do mechanizmów profilujących kierunek wsparcia, a nie do
specyfiki poszczególnych działań i typów projektów, jakie zostały zaplanowane. Do takich mechanizmów można
zaliczyć kryteria wyboru projektów (przede wszystkim kryteria premiujące) czy grupy docelowe (ostateczni
odbiorcy wsparcia). Rekomendacje mogłyby także wskazywać na potrzebę wydzielenia konkursów
dedykowanych konkretnym grupom beneficjentów.

6.

Wnioski i Rekomendacje mogłyby przybrać wspólną dla wszystkich obszarów i regionów strukturę:

7.

a)

Wniosek:

b)

Rekomendacja:

c)

Proponowane sposoby wdrożenia rekomendacji w ramach interwencji EFS :

Przykładowe wnioski i rekomendacje mogłyby przybierać następującą formę:
1)

76

76

W obszarze demografii:
a)

W województwie w dalszym ciągu istnieją znaczne potrzeby w zakresie rozwoju
infrastruktury dla usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 oraz infrastruktury opiekuńczej dla
ludności starszej

b)

Rekomenduje się podjęcie działań zmierzających do rozwoju infrastruktury dla usług
opiekuńczych dla dzieci do lat 3 oraz infrastruktury opiekuńczej dla ludności starszej

c)

W celu wdrożenia rekomendacji można zastosować kryterium premiujące projekty
kierowane do wskazanych wyżej grup docelowych i/lub kryterium premiujące gminy
posiadające aktualne analizy zapotrzebowania takiej infrastruktury (np. wynikającego z
prognoz rozwoju ludności w podziale na wiek) i posiadające konkretne plany działań w
zakresie dalszego wspierania rozwoju infrastruktury.

Propozycje te powinny stanowić przede wszystkim punkt wyjścia dla osób odpowiadających za profilowanie wsparcia EFS w regionach
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2)

3)

W obszarze rynku pracy:
a)

Analiza danych zastanych wskazuje na relatywnie wysoką stopę bezrobocia w regionie,
szczególnie wśród osób młodych oraz po 50. roku życia. Stopa bezrobocia oraz wskaźnik
zatrudnienia wykazują silne zróżnicowanie przestrzenne.

b)

Mając na uwadze powyższe istotna jest intensyfikacja działań na rzecz włączenia do
zatrudnienia niewykorzystanych rezerw regionalnego rynku pracy. W realizowanym wsparciu
należy jednak brać pod uwagę prognozy w zakresie stopy bezrobocia w regionie i wskaźnika
zatrudnienia oraz przestrzenne zróżnicowanie na regionalnym rynku pracy. Elementy te
mogą negatywnie wpływać na motywację i dążenie do zmiany swojej sytuacji na rynku pracy
wśród osób bezrobotnych, nadal pozostających w ewidencjach urzędów pracy i biernych
zawodowo. Może to powodować spadek efektywności zatrudnieniowej, spadek wskaźników
dotyczących liczby osób pracujących po opuszczeniu programu, a także wzrost nakładów
niezbędnych do skutecznej reaktywacji zawodowej tych osób.

c)

W celu optymalnego dopasowania działań do potrzeb lokalnych rynków pracy warto
kontynuować wsparcie w trybie pozakonkursowym, dającym możliwość kreowania
zróżnicowanej interwencji w oparciu o potrzeby lokalnych rynków pracy i znajomość
problemów zdiagnozowanych przez powiatowe urzędy pracy. Innym sposobem jest
zastosowanie kryteriów premiujących kierowanie wsparcia do odbiorców zidentyfikowanych
jako osoby wykluczone zawodowo (np. bierne zawodowo i niezarejestrowane w PUP) i/lub
premiujących beneficjentów wykazujących komplementarność swoich działań z innymi
działaniami (zarówno własnymi, jak i prowadzonymi przez PUP).

W obszarze edukacji:
a)

4)

Jednym z priorytetów w obszarze edukacji jest zwiększenie i wyrównanie poziomu
dostępności do edukacji wysokiej jakości, poprzez m. in. upowszechnienie wychowania
przedszkolnego dla dzieci w wieku 3–6 lat. Na wsiach wskaźnik „skolaryzacja przedszkolna”
osiąga średnią wartość 68,4%, przy czym w przypadku w blisko 70 gmin „peryferyjnych” nie
przekracza 40%.
b) Ze względu na przestrzenne zróżnicowanie dostępności miejsc przedszkolnych rekomenduje
się kontynuowanie działań mających na celu zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej,
w szczególności na obszarach wiejskich.
c) Wdrożenie rekomendacji możliwe jest przez zastosowanie odpowiednich kryteriów wyboru
projektów premiujących interwencje na obszarach wiejskich lub innych obszarach
posiadających istotne potrzeby w tym zakresie (na podstawie przeprowadzonej diagnozy
sytuacji wyjściowej).
W obszarze integracji społecznej:
a)

Do głównych powodów przyznawania pomocy społecznej w województwie należą:
bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

b)

Zasadne jest prowadzenie/kontynuowanie działań w zakresie: współpracy instytucji pomocy
społecznej z powiatowymi urzędami pracy z uwagi na silną korelację zjawiska bezrobocia i
ubóstwa; organizowania staży/subsydiowanego zatrudnienia dla osób pozostających bez
zatrudnienia; realizacji działań kierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnością;
zapewnienia udziału osób długotrwale bezrobotnych w projektach.
W celu wdrożenia rekomendacji można zastosować odpowiednie kryteria dostępu (np. w
przypadku zapewnienia wsparcia wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami) lub
premiujące (np. premiujące wspólne inicjatywy instytucji pomocy społecznej z PUP;
premiujące projekty zakładające staże/subsydiowane zatrudnienie dla osób pozostających
bez zatrudnienia).

c)
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Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania, można wskazać, że większość opracowań została oceniona pozytywnie
pod kątem zastosowanej metodyki. W kontekście przyszłych opracowań istotne jest, by były one dostosowane
do potrzeb regionów, tj. uwzględniały taki zakres merytoryczny, jaki będzie uznany za niezbędny i potrzebny z
punktu widzenia specyfiki województw. Z tego też powodu zdaniem ewaluatora nie byłoby zasadne stworzenie
zamkniętego i obligatoryjnego katalogu wskaźników i wymiarów jakościowych, które miałyby być w pełni
zastosowane przez wszystkich. Po drugie, analizy te nie powinny raczej uwzględniać danych dla kraju oraz
pozostałych regionów – celem tych opracowań jest bowiem maksymalnie szczegółowe przedstawienie sytuacji
zastanej w konkretnym regionie. Analizy w skali kraju i porównania województw mogłyby być wyłącznie
przedmiotem opracowania przygotowywanego przez MR.
Mając na względzie głosy autorów analiz o braku jasnych wytycznych co do finalnego kształtu opracowania (np.
czy ma być to analiza jakościowo-ilościowa, czy tylko przedstawienie wartości wskaźników; czy jej odbiorcą ma
być KE/MR czy przede wszystkim decydenci regionalni i osoby odpowiedzialne za interwencje EFS w regionie) i
obligatoryjności stosowania wskaźników wskazanych we wzorze KE (np. czy jest to katalog zamknięty, czy
niezbędne minimum), rekomenduje się podjęcie przez MR działań, których celem będzie szczegółowe
omówienie z przedstawicielami IZ/IP RPO powyższych kwestii oraz innych - pojawiających się dotychczas –
wątpliwości. Rekomendacja może zostać wdrożona np. poprzez zorganizowanie w siedzibie MR spotkania
informacyjno-konsultacyjnego z przedstawicielami autorów wszystkich diagnoz. Spotkanie takie mogłoby też
posłużyć do wypracowania ostatecznych wskazówek co do kształtu i zakresu merytorycznego przedmiotowych
opracowań oraz wymiany dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie.
Poniżej wskazano dodatkowo szczegółowe przykłady zidentyfikowanych dobrych oraz złych rozwiązań
stosowanych dotychczas w diagnozach. W przypadku praktyk uznanych za dobre, zaleca się, by były one
możliwie szeroko wykorzystywane w przyszłości przez poszczególnych autorów, zgodnie z przedstawionymi w
poszczególnych obszarach wskazówkami.
Zidentyfikowane dobre praktyki:
•

Prowadzenie konsultacji z podmiotami odpowiadającymi w regionie za poszczególne kwestie
merytoryczne oraz z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie EFS;

•

Zamieszczenie spisu treści (w tym z wyróżnionymi podrozdziałami odpowiadającymi poszczególnym
wymiarom/wskaźnikom);

•

Zamieszczenie streszczenia/wstępu/wprowadzenia wraz z informacjami o celach opracowania oraz
kluczowych wynikach analizy (informacje często czytane przez decydentów politycznych, którzy rzadko
mają możliwość zapoznawania się z całymi opracowaniami);

•

Zamieszczenie spisu elementów graficznych;

•

Zamieszczenie spisu wykorzystanych w diagnozie wskaźników i/lub dołączenie aneksu statystycznego
(np. w formie arkusza kalkulacyjnego);

•

Zamieszczenie bibliografii i wykazu wykorzystanych źródeł;

•

Zamieszczenie na końcu opracowania tabeli podsumowującej wyzwania dla wszystkich obszarów
merytorycznych;

•

Wykorzystywanie wyników badań ewaluacyjnych z poprzednich lat w celu zobrazowania zachodzących
zmian i wpływu na nie środków unijnych;

•

Prezentowanie szczegółowych analiz wskaźników w podziale na zmienne (płeć, wiek, wykształcenie
itp.) w osobnych tabelach lub załącznikach do diagnozy;
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•

Szczegółowe formułowanie wniosków i rekomendacji – wskazywanie na konkretne problemy
wynikające z analizy poszczególnych zagadnień oraz wskaźników wraz z proponowanymi działaniami
mającymi na celu niwelowanie tych problemów (rekomendacje nie muszą jednak odnosić się do
konkretnych typów projektów zaplanowanych w Programie).

Przykłady praktyk, które nie powinny być stosowane:
•

Oparcie całej diagnozy na danych statystycznych pochodzących tylko z jednego źródła – GUS BDL;

•

Brak pokazania i omówienia zróżnicowania wewnątrzregionalnego (np. w podziale na powiaty/gminy);

•

Przedstawienie diagnozy w formie tabeli z wartościami wskaźników, bez dodatkowego opisu
zachodzących zjawisk;

•

Zamieszczanie, w części poświęconej wnioskom i rekomendacjom, informacji będących de facto
opisem sytuacji zastanej (opis wskaźników i wyników badań), brak zaś tych elementów w części
diagnostycznej.
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6

Studia przypadku zagranicznych systemów ewaluacji

W niniejszym etapie zdecydowano, by w ramach zaplanowanych studiów przypadku przyjrzeć się dwóm
przykładom funkcjonowania ewaluacji zagranicą. Przeanalizowano je pod kątem wyciągnięcia wniosków
użytecznych dla systemu ewaluacji w Polsce. Największą uwagę poświęcono aspektowi przesądzającemu o
ocenie skuteczności funkcjonowania systemu ewaluacji, a mianowicie wykorzystaniu wyników ewaluacji we
wdrażaniu interwencji publicznych.
Ewaluacja programu D.A.R.E. (Stany Zjednoczone)
Program D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) może posłużyć jako przykład różnorodności czynników
wpływających na skuteczność we wdrażaniu wyników ewaluacji. Program ten zainicjowały w 1983 roku w Los
Angeles szkoły we współpracy z policją. Głównym celem D.A.R.E. była edukacja zapobiegająca nadużywaniu (a
właściwie w ogóle spożywaniu) narkotyków i alkoholu, a także przemocy. Polegał on na tym, że przez jeden
semestr uczniowie mieli godzinę tygodniowo zajęć z umundurowanym funkcjonariuszem policji na temat
narkotyków, sposobów radzenia sobie z presją rówieśników oraz ze stresem.
Ewaluacje przeprowadzane tuż po kursie pokazywały znaczny wzrost świadomości i wiedzy o narkotykach,
jednak przeprowadzane nieco później badania ujawniały, że program miał niewielki lub żaden wpływ na
zachowania związane ze spożyciem/używaniem narkotyków, co przekładało się na brak różnicy w poziomie
spożycia używek pomiędzy grupą uczestniczącą w programie a grupą kontrolną. Patrząc z perspektywy
polskiego systemu ewaluacji, jest to kolejny argument za wykraczaniem w metodykach ewaluacji poza
deklaracje respondentów. Wprowadzanie innych poziomów pomiaru pozwala nam na dostarczenie informacji
służących weryfikacji jednowymiarowych badań opartych wyłącznie na deklaracjach, które było wskazywane
jako jeden z ważnych problemów obniżających jakość ewaluacji w ramach PO KL. Nie należy jednak od razu
dyskredytować badań prowadzonych zaraz po ukończeniu kursu, ponieważ dostarczały one ważnych informacji
na temat bezpośrednich reakcji uczestników na udział w Programie. Badania tego typu są wartościowe,
pamiętać należy jednak o ich ograniczeniach – dlatego powinny być stosowane raczej jako jedno ze źródeł
informacji niż kluczowy punkt odniesienia.
Różnice pomiędzy wynikami należy potraktować jako cenne źródło informacji, a nie jedynie wyższość jednej
metody, czy techniki badania nad drugą. Jest to zagadnienie, które widoczne jest zamówieniach badań
ewaluacyjnych w Polsce, kiedy pewne metody i techniki badawcze są preferowane i wskazywane jako bardziej
pożądane niż inne. Jednakże ten przykład po raz kolejny pokazuje wagę i znacznie triangulacji w badaniach
ewaluacyjnych. Osoby badające program D.A.R.E. nie odrzuciły wyników badań przeprowadzonych zaraz po
szkoleniach, ale postawiły sobie pytanie: co takiego wydarzyło się (a w zasadzie nie wydarzyło), że badania na
próbie kontrolnej pokazały brak wpływu Programu, podczas gdy wyniki ewaluacji przeprowadzonej zaraz po
szkoleniu były tak pozytywne? W tym miejscu pojawia się kolejne ważne pytanie, tym razem z perspektywy
wykorzystania wyników ewaluacji. Jakie powinny być podjęte decyzje w związku z takimi właśnie wynikami oraz
jaka powinna być rola ewaluatora w opracowywaniu takich rekomendacji i jak wygląda rozpowszechnianie
wyników ewaluacji oraz do kogo powinno być adresowane?
W przypadku programu D.A.R.E. decydenci, znający wyniki ewaluacji, postanowili kontynuować program i to w
ok. 80% szkół w Stanach Zjednoczonych. Dopiero negatywne wyniki ewaluacji, które głównie poprzez środki
masowego przekazu zaczęły oddziaływać na opinię publiczną, doprowadziły do zmian związanych z D.A.R.E. To
za pośrednictwem radia i telewizji oraz artykułów prasowych opinia publiczna dowiedziała się o wynikach
badań ewaluacyjnych i pojawiły się naciski, aby wycofać albo zrekonstruować program. Większość badanych
osób przyznawała, że słyszała, że program jest nieefektywny, jednak mało kto czytał rzeczywiste raporty z
badań: głównym źródłem wiedzy na temat działania programu były media. To właśnie te naciski były kluczowe
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dla zmiany. Niekiedy były to nawet naciski pojedynczych jednostek, które docierały do osób decyzyjnych i
przekonywały ich o konieczności zmiany programu na bardziej skuteczny. Przykład ten podnosi kwestię
społecznej odpowiedzialności ewaluacji oraz znaczenia społecznej kontroli nad realizowanymi działaniami jej roli i oddziaływania na kształtowanie się projektów, programów, czy nawet polityk publicznych.
W przypadku Stanów Zjednoczonych ewaluacja była na tyle mocno osadzona w społecznym dyskursie, że
stanowiła jeden z jej ważnych elementów. Elementów, który ostatecznie powodował nacisk na decydentów. W
Polsce ewaluacja w publicznym dyskursie jest praktycznie nieobecna. Funkcjonuje ona raczej na poziomie
instytucjonalnym pomiędzy interesariuszami w mniejszym lub większym stopniu zaangażowanymi w
ewaluowane działania. Inaczej też wygląda kształtowanie się jej społecznej odpowiedzialności. W Polsce
podatnym do odbioru ewaluacji potrzebne są gotowość i odwaga organizacji uczącej się, która zdolna jest do
przyznania się do popełnienia błędu i podjęcia decyzji związanych z jego naprawą. A w związku z niewielkim
zainteresowaniem mediów w Polsce rzetelnymi i pogłębionymi wynikami ewaluacji, które pokazywałyby słabe i
mocne strony realizowanych interwencji, istnieje raczej niebezpieczeństwo wykorzystania wyników ewaluacji w
rozgrywkach politycznych niż budowanie się społecznego nacisku kształtującego się także w oparciu o wyniki
ewaluacji. W przypadku D.A.R.E po wykorzystaniu wyników ewaluacji w publicznym dyskursie, poprzez
nagłośnienie ich przez media, sytuacja zmieniła się diametralnie – coraz więcej szkól zaczęło się wycofywać z
programu D.A.R.E. Co więcej, na negatywne wyniki ewaluacji dużo szybciej reagowano w miejscach, gdzie
urzędnicy, policjanci lub pracownicy szkół osobiście przekonani byli o nieskuteczności programu. W miejscach,
gdzie bezpośrednie doświadczenie i wiedza intuicyjna wskazywały na coś odwrotnego, wyniki były
przyjmowane z oporem. To po raz kolejny pokazuje wagę i znacznie ewaluacji partycypacyjnej, w przypadku,
której zaangażowanie interesariuszy zwiększa szansę na przyjęcie i wprowadzenie wyników badania.
Według badaczy z Harvard University (Birkeland, Weiss, Murphy-Graham, 2005) kluczowe dla zdiagnozowania
problemów Programu D.A.R.E. było zrozumienie, że odpowiadał on na inne potrzeby niż te, które zakładane
były przy jego projektowaniu. Kluczowy był długoterminowy wpływ, jaki Program wywierał na integrację i
budowę relacji: uczniów, nauczycieli, rodziców i policjantów. Nawet jeśli program nie miał bezpośredniego
wpływu na poziom konsumpcji używek wśród młodzieży, to poprzez to, jaki wywarł wpływ np. na wizerunek
policjantów, którzy traktowani byli bardziej „jak ludzie” – długoterminowo możemy mówić o pozytywnym
oddziaływaniu. Wydaje się, że to, co zrobili badacze z Harvardu jest jednym z głównych wyzwań polskiego
systemu ewaluacji – koncentracja na długoterminowym oddziaływaniu oraz trwałości, a nie jedynie na
bieżącym i technicznym usprawnianiu prowadzonych działań. Ewaluacje dotyczące EFS prowadzone w Polsce,
nie powinny jak np. te realizowana w ramach zarządzania i wdrażania, koncertować się jedynie na
usprawnieniu procesu, ale odnosić się do szerszego oddziaływania społeczno–gospodarczego oraz zwracać
uwagę na trwałość (kontynuacja wsparcia po zakończeniu dofinansowania).
D.A.R.E w 2009 roku został gruntownie przebudowany na podstawie regularnie prowadzonych badań.
Zmieniono program tak, aby w większym stopniu przemawiał do emocji młodzieży, wdrożono również
nauczanie przez praktykę (warsztaty, praca w grupie). Dotychczasowe badania nowego programu wykazują na
jego skuteczność. Co ciekawe, w najnowszych doniesieniach na temat programu uwzględnia się pomijane w
pierwszych ewaluacjach wartości dodane, takie jak rozwijanie współpracy między szkołami i policją, która
świadczy o długoterminowej skuteczności programu.
Ciekawe z perspektywy polskiego systemu ewaluacji wydają się też wyniki pracy wspomnianego powyżej
zespołu, ponieważ odnosiły się one do sposobów wykorzystania wyników ewaluacji. Wskazał one na trzy
podstawowe sposoby jej wykorzystania, sposoby, których kombinacja przesądza o jej realnym oddziaływaniu:
instrumentalne, polityczne i konceptualne.
Pierwszy związany jest z wykorzystaniem wyników badania w celu podjęcia jak najlepszej decyzji. Niestety
bardzo rzadko można obserwować bezpośredni wpływ ewaluacji na decydentów, zazwyczaj jest on pośredni i
opóźniony. W polskich warunkach opiera się to głównie na opracowaniu raportów w różnych formach
(broszura, prezentacja, informacja na stronę www itd.). Ewaluatorzy zapraszani są też na spotkania, na których
162 | S t r o n a

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS
RAPORT CZĄSTKOWY 2017

mają możliwość przedstawienia wyników badań. Działania te, pomimo szerokiego oddziaływania
instytucjonalnego, nie angażują szerszych kręgów interesariuszy, przez co osłabione jest oddziaływanie
społecznej odpowiedzialności ewaluacji, którym głównym elementem jest nagłośnienie wyników ewaluacji i
doprowadzenie do włączenia ich w dyskurs obejmujący badany projekt, program, czy politykę publiczną. Udział
taki mógłby wpłynąć na wprowadzenie zmian w realizowanych działaniach, jak pokazał przykład programu
D.A.R.E.
Drugie (polityczne) wykorzystanie polega na legitymizacji działań, które są rekomendowane. Tu kluczową
rekomendacją jest, coraz powszechniej stosowane w Polsce, wykorzystanie ewaluacji partycypacyjnej,
angażującej różne grupy interesariuszy, pozwalające na wyrażenie ich perspektywy oraz dyskusję nad
wynikami badań, a nie tylko (jak najczęściej ma to miejsce), konsultację raportu z badań z instytucjami
odpowiedzialnymi za jego wdrażanie. Tak jak to było w przypadku programu D.A.R.E, tam gdzie interesariusze
byli przekonani o wartości wyników ewaluacji, tam chętniej wprowadzane były zmiany. Wskazuje to na zalety
tego podejścia i przekonuje o potrzebie jego kontynuowania i rozwijania.
Trzecie (konceptualne) wykorzystanie wiąże się z wprowadzaniem nowych rozwiązań na bazie otrzymanych
wyników. Tu spotykamy się z jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed instytucjami, nie tylko w Polsce.
Ponieważ zmiany, mogące być wywołane w oparciu o wyniki ewaluacji, są możliwe do kompleksowego
wdrożenia wtedy, gdy mamy do czynienia z organizacją uczącą się – zdolną do przyznawania się do błędów i ich
poprawiania. Wtedy dopiero możliwe będzie zmienienie programu (polityki publicznej) tak, aby lepiej spełniał
stawiane przed nim cele.
Rumuński system ewaluacji funduszy strukturalnych 2007-2013
Rumunia przystąpiła do Unii Europejskiej w 2007 roku i w tym samym roku ustanowiła system ewaluacji
interwencji współfinansowanych w funduszy strukturalnych o nazwie Sistemul de Evaluare a Instrumentelor
Structurale (System Ewaluacji Instrumentów Strukturalnych). W okresie programowania 2007-2013 w kraju tym
wdrażano siedem programów operacyjnych w ramach unijnego celu Konwergencja i Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia:
•

Sektorowy Program Operacyjny Transport (Programul Operațional Sectorial Transport, POS Transport),

•

Sektorowy Program Operacyjny Środowisko (Programul Operațional Sectorial Mediu, POS Mediu),

•

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarczej (Programul Operațional
Sectorial Creșterea Competitivității Economice, POS CCE),

•

Regionalny Program Operacyjny (Programul Operațional Regional, POR)

•

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, POS DRU),

•

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (Programul Operațional Asistență Tehnică, POAT),

•

Program Operacyjny Rozwój Zdolności Administracyjnych (Programul Operațional Dezvoltarea
Capacității Administrative, PO DCA).

Dla każdego z tych programów utworzono jednostkę ewaluacyjną w ramach instytucji zarządzającej, przy czym
jednostka ewaluacyjna dla POAT została utworzona na poziomie Instytucji Koordynującej NSRO i powierzono jej
także odpowiedzialność za ewaluację na poziomie NSRO, w związku z czym nosiła nazwę Centralnej Jednostki
Ewaluacyjnej (Unitatea Centrală de Evaluare, UCE). Ósmą jednostkę ewaluacyjną utworzono dla programów
celu Europejska Współpraca Terytorialna. Trzy spośród wymienionych jednostek (w tym UCE) pełniły wyłącznie
funkcje ewaluacyjne, natomiast pozostałe pięć komórek organizacyjnych wykonywało również inne zadania – w
zakresie programowania, monitoringu lub komunikacji.
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Pozostałymi instytucjami Systemu Ewaluacji Instrumentów Strukturalnych były Komitety Sterujące Ewaluacją
(w każdej IZ), Komitety Monitorujące (dla każdego PO) oraz Robocza Grupa ds. Ewaluacji, w skład której
wchodzili przedstawiciele wszystkich jednostek ewaluacyjnych. Centralna Jednostka Ewaluacji wydała wytyczne
regulujące funkcjonowanie systemu: podręcznik procedur ewaluacji, standardy ewaluacji, model ewaluacji
77
instrumentów strukturalnych oraz wytyczne dotyczące realizacji ewaluacji śródokresowych .
Programując pomoc techniczną na okres programowania 2007-2013 dużą uwagę poświęcono rozwojowi
kultury ewaluacyjnej w zarządzaniu funduszami unijnymi, czyniąc go celem Działania 1.2 POAT. W ramach tego
Działania, o budżecie wynoszącym blisko 10 milionów euro, przeprowadzono szkolenia dla kadr instytucji
zarządzających, zdiagnozowano potrzeby w zakresie takich szkoleń, dokonano przeglądu procedur związanych z
wdrażaniem interwencji, stworzono system zarządzania wdrażaniem rekomendacji, finansowano działalność
Centralnej Jednostki Ewaluacji i Grupy Roboczej ds. Ewaluacji, zapewniano wsparcie metodologiczne dla
prowadzonych badań ewaluacyjnych (np. tłumacząc na rumuński podręczniki Komisji Europejskiej, wydając
własne podręczniki i wytyczne, szkoląc), przeprowadzono ewaluacje i metaewaluacje, publikowano raporty z
78
ewaluacji, organizowano seminaria i konferencje (w tym międzynarodowe) . W roku 2010 przeprowadzono
ewaluację śródokresową POAT i w jej wyniku sformułowano rekomendację, by stworzyć narzędzie pozwalające
79
zmierzyć poziom rozwoju kultury ewaluacyjnej w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych w Rumunii . W
efekcie wypracowano rozwiązanie, które zostało uznane za dobrą praktykę na poziomie europejskim w
80
ewaluacji ex-post polityki spójności 2007-2013 zleconej przez Komisję Europejską .
Zakładało ono coroczny pomiar poziomu kultury ewaluacyjnej przy zastosowaniu autorskiej, specjalnie
opracowanej w tym celu metodologii. Dane zbierano wśród panelu badawczego, złożonego w 80%
z przedstawicieli popytowej strony rynku ewaluacji, a w 20% z przedstawicieli strony podażowej (stowarzyszeń
ewaluacyjnych, ewaluatorów niezależnych i wywodzących się ze środowisk akademickich), za pomocą
kwestionariusza internetowego. Przeprowadzono również analizę istotnych dokumentów i raportów
ewaluacyjnych. W rezultacie obliczono wartość Indeksu Pomiaru Kultury Ewaluacyjnej. Składało się na niego, w
wersji ostatecznej, 56 wskaźników cząstkowych, przyporządkowanych do 16 kryteriów i 32 podkryteriów, w
ramach 4 wyróżnionych wymiarów: popytu na ewaluację, podaży ewaluacji, upowszechnienia i wykorzystania
wyników ewaluacji, instytucjonalizacji kultury ewaluacyjnej. Dwa pierwsze wymiary uznano za charakteryzujące
zdolności ewaluacyjne, zaś dwa pozostałe za charakteryzujące kulturę ewaluacyjną. Zaletą jest sposób
konstrukcji indeksu, oparty na precyzyjnie określonej koncepcji teoretycznej i pozwalający na różne sposoby
analizy wyników pomiaru:
•

Ocena poziomu rozwoju kultury ewaluacyjnej i zdolności ewaluacyjnych. Wartość indeksu i
wszystkich jego części składowych mieści się w przedziale od 0% do 100%. W ostatnio
przeprowadzonym w Rumunii pomiarze uzyskano wartość 59%, co uznano za dobry wynik.

•

Badanie zmian w czasie. Pozwala ono na stwierdzenie, czy następuje postęp w rozwoju kultury
ewaluacyjnej. W latach 2012-2014 dokonano trzech pomiarów wartości indeksu. Wskazywały one
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na stopniowy wzrost poziomu kultury ewaluacyjnej, choć duże były różnice w tempie tego wzrostu
między poszczególnymi wymiarami.
•

Badanie różnic między poszczególnymi częściami składowymi indeksu. Pozwala ono na
stwierdzenie, w których aspektach system ewaluacji wykazuje największe deficyty i na których
należy w związku z tym skoncentrować działania mające na celu rozwój kultury ewaluacyjnej, a w
których aspektach aktualny stan można uznać za satysfakcjonujący. Przykładowo, przeprowadzone
analizy prowadziły do wniosku, że najgorzej przedstawia się sytuacja w wymiarze instytucjonalizacji
kultury ewaluacyjnej, a najsłabsze wyniki odnotowano dla kryteriów: prawnego kontekstu
ewaluacji, zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i mediów oraz dobrego rządzenia.

•

Porównania międzynarodowe. Są one możliwe pod warunkiem zastosowania porównywalnej
metodologii w innych krajach. Pierwszy krok w tę stronę uczyniono już w ramach rumuńskiego
projektu, zbierając na potrzeby benchmarkingu dane dotyczące Węgier, Litwy i Włoch.

•

Badanie wpływu podejmowanych działań na wartość indeksu i poszczególnych jego części
składowych (oparte na dodatkowej analizie dokumentów oraz wywiadach indywidualnych i
grupowych). Było ono podstawowym elementem ewaluacji wpływu Działania 1.2 POAT. W wyniku
przeprowadzonych analiz stwierdzono, że jego oddziaływanie na ogólną wartość indeksu było
średnio silne, natomiast stosunkowo duże w wymiarze upowszechniania i wykorzystania wyników
81
ewaluacji .

Właśnie ten ostatni wspomniany aspekt – wykorzystania wyników ewaluacji – został uznany za szczególnie
interesujący w ramach opracowywanych na potrzeby niniejszego raportu studiów przypadku. Kwestię tę w
82
przypadku Rumunii poddała badaniu Mihaela Aioanei . Wyróżniła przy tym na potrzeby swojej pracy
wykorzystanie instrumentalne, polegające na bezpośrednim zastosowaniu płynących z ewaluacji zaleceń przy
wdrażaniu interwencji, oraz wykorzystanie konceptualne, polegające na występowaniu procesu uczenia się w
następstwie przeprowadzonej ewaluacji, czyli nabywaniu pewnej wiedzy lub postaw przez odbiorców wyników
ewaluacji. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziła, że sytuacja w tym zakresie była bardzo
zróżnicowana w zależności od programu operacyjnego:
•

W programach POS Mediu, POS Transport i POS CCE wyniki ewaluacji nie były wykorzystywane.

•

W programach POS DRU i POAT wykorzystywano wyniki ewaluacji w zarządzaniu, ale w niewielkim
stopniu.

•

W programach POR i PO DCA wyniki ewaluacji były wykorzystywane w dużym stopniu.

To zróżnicowanie stworzyło dogodne warunki do zbadania problematyki czynników, które miały wpływ na
wykorzystanie wyników ewaluacji. Mihaela Aioanei zidentyfikowała następujące czynniki tego rodzaju:
1.

Umieszczenie w dokumentach programowych zapisów przewidujących wykorzystanie wyników
ewaluacji jako elementu procedur zarządzania programem. Okazało się ono warunkiem koniecznym.
W tych programach operacyjnych, w których przy opisie zarządzania nie wspomniano o obligatoryjnym
wykorzystaniu wyników ewaluacji, nie miało ono później miejsca. W przypadku Rumunii istotnym
czynnikiem wpływającym na rolę ewaluacji okazała się obecność w dokumentach programowych
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zapisów na temat etapu wykorzystania ewaluacji, których brakowało w przypadku części programów
operacyjnych 2007-2013 (w odróżnieniu od programów operacyjnych aktualnej perspektywy).
2.

Organizacyjny rozdział ewaluacji od zarządzania programem operacyjnym. Wykorzystaniu wyników
ewaluacji sprzyjało niełączenie przez daną komórkę funkcji ewaluacyjnej z innymi funkcjami
zarządczymi. Autorka rekomendowała rozwiązanie, w którym pojedyncza jednostka ewaluacyjna
obejmowałaby zakresem swojej działalności wiele programów operacyjnych, pozostając poza
strukturami ich instytucji zarządzających.

3.

Z drugiej strony kluczowa okazała się współpraca między ewaluatorem, jednostką ewaluacyjną i
odbiorcami wyników ewaluacji, sprzyjająca naturalnie ich wykorzystaniu. Ważne były nie tylko
czynności zgodne z ustalonymi procedurami, ale również nieformalna komunikacja i konsultacje.

4.

Wykorzystaniu konceptualnemu sprzyjało włączenie interesariuszy, w szczególności zamierzonych
odbiorców wyników, do procesu ewaluacji, i to nie tylko na etapie konsultacji wyników badania, ale już
na etapach planowania i przygotowania ewaluacji.

5.

Innym czynnikiem ważnym dla wykorzystania konceptualnego były posiadanie przez ewaluatorów
zewnętrznych umiejętności współpracy z pracownikami instytucji wdrażających interwencje
współfinansowane z funduszy strukturalnych. Dzięki wystąpieniu tego i poprzednio wymienionego
czynnika można było zaobserwować na przestrzeni lat pojawienie się wśród interesariuszy zrozumienia
roli ewaluacji, początkowo postrzeganej jako rodzaj audytu czy kontroli.

6.

Czas przeprowadzenia i zakończenia ewaluacji. Do najczęstszych deklarowanych powodów
niezrealizowania rekomendacji z badań ewaluacyjnych należało ich zdezaktualizowanie się czy też fakt,
że zostały zgłoszone zbyt późno, pod koniec okresu programowania (w niektórych przypadkach doszło
do dużych opóźnień w zlecaniu realizacji badań, wynikających z problemów związanych z procedurami
83
zamówień publicznych ).

Ustalenia Mihaeli Aioanei nie są czymś zupełnie nowym na tle wcześniejszych opracowań poświęconych
wykorzystaniu wyników ewaluacji. Wartość jej opracowania polega natomiast na empirycznym potwierdzeniu
znaczenia wymienionych czynników w konkretnym narodowym kontekście oraz na przypomnieniu, które
elementy są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania systemu ewaluacji.
Wnioski dla Polski
Studia przypadków nie przynoszą całkowicie nowej wiedzy, ale potwierdzają, że dla skutecznego działania
ewaluacji, czyli jej przekładania się na prowadzone działania publiczne, bardzo ważne jest dbanie o następujące
aspekty:
•

Włączanie odbiorców wyników ewaluacji w proces ewaluacji, zarówno na etapie jej planowania, jak i
konsultacji wyników, a także ewentualnie w fazie realizacji badań.

•

Upowszechnianie wyników ewaluacji.

•

Rozwój kultury ewaluacyjnej i budowanie zrozumienia dla roli ewaluacji wśród interesariuszy, decydentów
i społeczeństwa.

•

Właściwe zaplanowanie ewaluacji w czasie i realizacja tych planów.
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Wskazana jest zatem dalsze koncentracja jednostek ewaluacyjnych na tych aspektach. Doświadczenia
rumuńskie przemawiają ponadto za ich organizacyjnym rozdziałem od jednostek pełniących inne funkcje (np.
programowanie, monitoring czy komunikacja), który nie zawsze ma miejsce w Polsce.
Osobnym elementem, który nie stanowił głównego przedmiotu studium przypadku, ponieważ został opisany
już wcześniej jako dobra praktyka, jest metodologia pomiaru kultury ewaluacyjnej, wypracowana w Rumunii.
Polska, jak się wydaje, ma już pewne dokonania w zakresie budowy kultury ewaluacyjnej i nie musi się zmagać z
problemem jej fundamentalnego braku. Niemniej warto, by Krajowa Jednostka Ewaluacji rozważyła
przydatność przeprowadzenia pomiaru poziomu kultury ewaluacyjnej w Polsce przy wykorzystaniu
wypracowanej metodologii, bądź w celach porównawczych, bądź w celu identyfikacji silnych i słabych stron
84
systemu ewaluacji w Polsce .
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7

Regionalny wymiar wdrażania interwencji EFS

W okresie programowania 2014-2020, w porównaniu z okresem poprzednim, doszło do zmiany w organizacji
wdrażania interwencji współfinansowanych z EFS w Polsce, polegającej na znacznym pogłębieniu
decentralizacji. Już w okresie programowania 2007-2013 miał miejsce podział na interwencje wdrażane na
poziomie regionalnym (komponent regionalny PO KL) oraz interwencje wdrażane na poziomie centralnym
(komponent centralny PO KL). W aktualnym okresie programowania ten pierwszy komponent został włączony
do regionalnych programów operacyjnych. Oznacza to, że w części wsparcia wdrażanego na poziomie
regionalnym rola instytucji zarządzającej przeszła z rąk instytucji centralnej (Ministerstwa Rozwoju) do
wojewódzkich instytucji samorządowych. Stworzyło to okazję, by w ramach metaanalizy dokonać przeglądu
zagranicznych raportów ewaluacyjnych oraz innych źródeł pod kątem wniosków dotyczących wdrażania
interwencji wspófinansowanych z EFS na poziomie regionalnym. W szczególności poszukiwano wskazówek na
temat najbardziej korzystnego rozłożenia odpowiedzialności za wdrażanie EFS między instytucje centralne a
regionalne, efektów zmian pod tym względem, zapewnienia komplementarności obu poziomów oraz wad i
zalet poszczególnych sposobów organizacji interwencji w wymiarze centralizacji lub regionalizacji. Wyniki
przeglądu zawarto w niniejszym rozdziale.
Na wstępie można zauważyć, że zwiększanie kompetencji oraz odpowiedzialności regionów wpisuje się w
zauważalną od lat siedemdziesiątych XX wieku tendencję do przesuwania zadań w zakresie programowania i
prowadzenia polityk publicznych z poziomu centralnego na poziom regionalny. Powoduje ona zmianę funkcji
centralnej władzy wykonawczej z inicjowania działań publicznych i kontrolowania instytucji z niższego poziomu
terytorialnego na koordynowanie działań prowadzonych przez władze regionu i partnerską współpracę z nimi.
W literaturze przedmiotu za jeden z głównych czynników stymulujących w ostatnich latach ten proces
decentralizacji-regionalizacji uważa się zresztą wdrażanie interwencji finansowanych z funduszy strukturalnych,
85
podporządkowane przyjętym przez Unię Europejską zasadom polityki regionalnej . Czasami związek między
decentralizacją a realizacją programów przy wykorzystaniu środków unijnych jest nawet jawnie założony, jak w
przypadku rumuńskiego programu operacyjnego PO DCA, którego jednym z zadań (swoją drogą realizowanym
86
bez większych sukcesów) było wsparcie decentralizacji świadczenia usług publicznych .
Regionalizacja kompetencji w prowadzeniu polityk publicznych wiąże się z reguły z wyłonieniem się szeregu
aktorów na poziomie regionalnym, którzy biorą udział w ich formułowaniu na zasadzie uzgodnień i konsultacji.
Doświadczenia krajów europejskich, w których proces ten zachodził, wskazują na to, że jest on korzystny do
pewnego poziomu „zagęszczenia” tego rodzaju zaangażowanych instytucji, powyżej którego ich nadmiar może
stać się przeszkodą w sprawnym podejmowaniu decyzji i skutecznym ich wykonywaniu. Pojawia się również w
tej sytuacji potrzeba przywództwa na poziomie regionalnym – podmiotu wyznaczającego cele polityki rozwoju,
87
programującego działania czy rozdzielającego dostępne środki . W kontekście wdrażania interwencji EFS rolę
taką przejęły IZ RPO. Wydaje się to dobrym rozwiązaniem, również pod kątem możliwości uspójnienia tych
interwencji z ogólną strategią rozwoju regionu.
W niewielu zagranicznych badaniach ewaluacyjnych porusza się kwestię, czy lepszym rozwiązaniem jest
wdrażanie interwencji na poziomie centralnym, czy regionalnym. Te, które zidentyfikowano, dotyczyły ogólnie
polityki spójności, niezależnie od źródła finansowania (EFS, EFRR lub FS). W krajach, w których duże
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uprawnienia w zakresie wdrażania interwencji powierzono instytucjom regionalnym, ewaluatorzy ocenili taki
model pozytywnie. W raporcie dotyczącym Portugalii dodano przy tym, że decentralizacja sprawdzała się
szczególnie dobrze tam, gdzie instytucje, do których delegowano zadania, posiadały wcześniejsze
88
doświadczenie w odpowiednim zakresie . W przypadku Danii natomiast odnotowano właściwe powiązanie
między wykorzystaniem funduszy strukturalnych a regionalnymi strategiami rozwoju. Ponadto mocno
podkreślono potrzebę koordynacji i wymiany doświadczeń między instytucjami regionalnymi (tzw.
regionalnymi forami rozwoju), a także między nimi a instytucją centralną, zwłaszcza że niektóre działania
przekraczały granice regionów. Niemniej opowiedziano się za utrzymaniem zregionalizowanego modelu
89
realizacji polityki spójności, jako dającego możliwości uwzględnienia miejscowych warunków i potrzeb . W
analizowanych badaniach nie pojawił się natomiast wątek koordynacji i komplementarności między
interwencjami wdrażanymi na poziomie centralnym a interwencjami wdrażanymi na poziomie regionalnym.
Wyniki analiz dokumentacji przedstawione w podrozdziałach niniejszego raportu poświęconych poszczególnym
dziedzinom tematycznym (p. rozdział 3) sugerują, że w przypadku Polski komplementarność w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego perspektywy 2014-2020 będzie miała miejsce.
Najbardziej korzystny poziom programowania i wdrażania może zależeć od obszaru interwencji publicznej. W
Polsce problemowi temu poświęcono raport przygotowany przez Fundację Instytut Przedsiębiorczości i
90
Rozwoju Regionalnego . Dotyczył on wsparcia przedsiębiorstw, ale zaliczono do niego również szkolenia,
którym odpowiada interwencja EFS w ramach dziedziny tematycznej „Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich
pracowników”. W opracowaniu FIPiRR przyjęto założenie, że wdrażanie interwencji powinno mieć miejsce na
tym poziomie, na którym występuje zawodność rynku będąca jej uzasadnieniem. W odniesieniu do szkoleń
tradycyjnych (ogólnych i specjalistycznych) jako optymalny oceniono w nim przyjęty w PO KL podział między
komponent centralny (Działanie 2.1.1 PO KL) a komponent regionalny (Działania 8.1.1 PO KL), oparty na
kryteriach wielkości projektu oraz zasięgu geograficznego działalności gospodarczej beneficjenta. Zaznaczono
jednak, że wraz z rozwojem rynku szkoleń i narastaniem świadomości przedsiębiorców dotyczącej korzyści
czerpanych ze szkoleń punkt ciężkości powinien się przesuwać w kierunku regionów, a na poziomie centralnym
powinny ostatecznie pozostać jedynie projekty w obszarach uznanych za strategiczne z punktu widzenia
gospodarki i polityki państwa oraz projekty firm posiadających wielozakładową strukturę organizacyjną.
Odrębnie potraktowano szkolenia e-learningowe i internetowe, w przypadku których zalecono wdrażanie na
poziomie centralnym ze względu na generowanie efektów zewnętrznych na poziomie kraju, oraz tzw. szkolenia
świadomościowe, z zakresu BHP, zamówień publicznych, upowszechniania narzędzi społeczeństwa
informacyjnego, zatrudniania osób niepełnosprawnych itd., w odniesieniu do których rekomendowano poziom
centralny, argumentując to możliwością uzyskania niższych kosztów jednostkowych. Natomiast regionalny
poziom wdrażania wskazano jako właściwy dla szkoleń zawodowych, które w ocenie autorów generują efekty
zewnętrzne o charakterze regionalnym. Aktualna linia demarkacyjna między PO WER a RPO jest w znacznej
mierze zgodna z tymi zaleceniami, ponieważ w tym pierwszym programie pozostawiono szkolenia należące,
zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez FIPiRR, do świadomościowych: partnerstwa publiczno-prywatnego oraz
rynków zamówień publicznych, w tym zagranicznych (do których odnosi się dodatkowo argument o niższych
kosztach jednostkowych dzięki wykorzystaniu efektu skali). Nie zostały natomiast spełnione postulaty, by na
poziomie centralnym realizować projekty firm posiadających wielozakładową strukturę organizacyjną oraz
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Quaternaire Portugal / IESE (2010). Overall Evaluation Study on the Implementation of the NSRF 2007-2013. Final Report. Executive
Summary. Observatório do QREN, str. 16
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COWI A/S (2010). Strategisk evaluering vedrørende strukturfondsperioden 2007-2013. Erhvervs- og Byggestyrelsen
90
Borek, M., Dec, D., Dobrowolska, K., Czyż, P. i Szczepocka, I. (2007). Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności
wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji. Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju
Regionalnego.
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szkolenia e-learningowe i internetowe. Zalecenia te budzą jednak wątpliwości, ponieważ struktura zakładowa
firmy korzystającej ze wsparcia oraz forma szkolenia (osobista lub zdalna) nie wydają się istotnymi kryteriami
demarkacyjnymi. Bardziej przekonująca wydaje się rekomendacja, by na poziomie centralnym realizować
szkolenia w obszarach uznanych za strategiczne z punktu widzenia państwa – i w tym przypadku e-learningowa
ich forma mogłaby być jak najbardziej właściwa. Być może jednak programując interwencję nie
zidentyfikowano takich strategicznych obszarów.
Pewne uzupełnienie tych rozważań można odnaleźć w raporcie dotyczącym wspomnianego już wcześniej
rumuńskiego programu PO DCA, w którym po przeprowadzeniu analizy sformułowano ogólny wniosek, że
interwencje ukierunkowane na administrację publiczną lepiej wdrażać na poziomie centralnym niż za
91
pomocą wielu regionalnych lub sektorowych instytucji pośredniczących . To zalecenie jest spełnione w
Polsce, ponieważ Działania 2.18 i 2.19 PO WER mają charakter scentralizowany.
Podsumowując, przytoczone wyniki badań nie wskazują na konieczność zmian w aktualnej organizacji
realizacji interwencji EFS w Polsce. Dostarczają raczej uzasadnienia dla powierzenia znacznego zakresu zadań
województwom oraz dla towarzyszących temu działań mających na celu koordynację i współpracę
międzyregionalną, a także między szczeblem regionalnym i centralnym.

91

International Consulting Expertise Srl, East West Consulting SPRL (2015). Evaluarea performanţelor în managementul şi implementarea
PO DCA. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, str. 73.
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8

Wskaźniki rezultatu długoterminowego

8.1 Statystyczny opis populacji uczestników
Zgodnie z zakresem raportu opracowanego w ramach niniejszego etapu badania, pogłębionej analizie poddano
92
93
dane z bazy SL2014 z okresu sprawozdawczego 01.07.2015-30.06.2016 dot. uczestników projektów o ściśle
zdefiniowanym statusie na rynku pracy – uwzględniono jedynie osoby bezrobotne lub bierne zawodowe.
Dodatkowo przeprowadzono uzupełniającą analizę, obejmującą całą populację uczestników projektów
zrealizowanych od początku wdrażania okresu programowania 2014-2020 (bez względu na status na rynku
94
pracy) .
95

Z analizy bazy SL2014 wynika, że od początku wdrażania EFS w projektach uczestniczyło 409 505 osób.
Najliczniej reprezentowaną grupą były osoby niepracujące, czyli bezrobotne lub bierne zawodowo – stanowiły
one 95,2% populacji uczestników projektów (389 993 osoby). Wszyscy bezrobotni lub bierni zawodowo
uczestnicy projektów współfinansowanych z EFS stanowili 2,58% bezrobotnych lub biernych zawodowo
96
mieszkańców Polski .
Wsparciem objęto 19 512 osób pracujących (4,8% populacji uczestników), co stanowiło 0,12% aktywnych
97
zawodowo pracujących mieszkańców Polski . Większość pracujących uczestników projektów stanowiły kobiety
(72,7%). Najmniejszą grupą wśród pracujących uczestników były osoby młode (do 29. r.ż.) – stanowiły one 16%
populacji osób w tej kategorii wieku. Pozostałe grupy wiekowe (30-39 lat, 40-49 lat, 50 lat i więcej) były
zbliżone pod względem liczebności – stanowiły 28-29% populacji.
98

Równocześnie analiza danych pokazała, że w okresie 01.07.2015–30.06.216 (dla którego obliczano wartości
wskaźników w niniejszym etapie) w projektach zakończyło udział 191,8 tys. osób bezrobotnych lub biernych
99
zawodowo, co stanowiło 1,27% bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców Polski . Większość
odbiorców wsparcia stanowiły kobiety – 55,1% wobec 44,9% mężczyzn. Podobna struktura płci wystąpiła w
odniesieniu do wszystkich uczestników projektów realizowanych od początku wdrażania EFS – udział kobiet był
o 14,1 p.p. większy niż mężczyzn. Ponadto wartości zestawiono z wynikiem uzyskanym dla całej populacji
bezrobotnych lub biernych zawodowo mieszkańców Polski – na poziomie kraju udział kobiet bezrobotnych lub
biernych zawodowo jest zdecydowanie wyższy niż mężczyzn w podobnej sytuacji – 60,4% wobec 39,6%
(w dużej mierze wynik jest pochodną zaangażowania kobiet w opiekę nad osobami zależnymi).

92
W niniejszym rozdziale nie uwzględniono danych dot. liczby uczestników projektów realizowanych w ramach RPO WSL2014-2020. Brak
danych dla województwa śląskiego jest skutkiem braku danych w systemie SL2014 Równocześnie analiza uwzględnia mieszkańców woj.
śląskiego, którzy uczestniczyli w projektach realizowanych w ramach PO WER i innych RPO.
93
Dalej w rozdziale używano sformułowania „analizowany okres sprawozdawczy”.
94
Dalej w rozdziale używano sformułowania „cały okres wdrażania”.
95
stan na 30.06.2016 r.
96
Dane GUS BDL dla 2015 r. (dane dla 2016 r. były niedostępne).
97
Dane GUS BDL dla 2015 r.
98
Stan na dzień 30.06.2016 r.
99
Dane GUS BDL dla 2015 r. (dane dla 2016 r. były niedostępne).
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Rysunek 30. Bezrobotni lub bierni zawodowo uczestnicy projektów współfinansowanych w ramach EFS w analizowanym
okresie sprawozdawczym (pierwsza grafika), uczestnicy projektów współfinansowanych z EFS od początku wdrażania EFS
2014-2020 (druga grafika) oraz bezrobotni lub bierni zawodowo mieszkańcy Polski (trzecia grafika) – ze względu na płeć

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SL2014, analiza dla danych z okresu 01.07.2015-30.06.2016 oraz
analiza dla danych od początku wdrażania EFS 2014-2020) oraz GUS BDL (dane dla 2015 r.).

Przeprowadzona analiza pokazała, że bezrobotni i bierni zawodowo uczestnicy projektów w analizowanym
okresie sprawozdawczym stanowili 0,55% kobiet i 0,62% mężczyzn w wieku powyżej 15. r.ż. mieszkających w
Polsce. Z kolei w odniesieniu do całego okresu wdrażania wskaźnik pokrycia wyniósł odpowiednio – 1,4% i
1,1%.
Rysunek 31. Wskaźniki pokrycia dot. struktury płci – udział bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów
100
współfinansowanych z EFS w analizowanym okresie sprawozdawczym w ogóle mieszkańców oraz udział wszystkich
101
uczestników projektów współfinansowanych z EFS od początku wdrażania perspektywy 2014-2020 w ogóle mieszkańców
1,4%

cały okres wdrażania

1,1%
0,62%

okres sprawozdawczy

0,55%
kobieta

mężczyzna

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (analiza dla danych z okresu 01.07.2015-30.06.2016 oraz analiza dla
danych od początku wdrażania EFS 2014-2020) i GUS BDL (dane dla 2015 r.).

Z EFS współfinansowano działania realizowane w ramach programu krajowego PO WER i 16 programów
wdrażanych na poziomie regionów – RPO. Dostępne dane pokazały, że zdecydowana większość bezrobotnych
lub biernych zawodowo uczestników projektów skorzystała ze wsparcia oferowanego w ramach PO WER –
132 tys. osób, co stanowiło 69% uczestników. Wsparcie w ramach RPO otrzymała niespełna jedna trzecia
bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników (blisko 60 tys. osób) – największy udział w ogólnej liczbie
uczestników projektów mieli beneficjenci ostateczni z województw: mazowieckiego (3,5%) i wielkopolskiego
(3,3%). Struktura bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników pod względem stopnia urbanizacji obszaru
zamieszkania była zróżnicowana – najliczniej reprezentowaną grupą byli mieszkańcy terenów słabo
zaludnionych, tj. terenów, gdzie co najmniej 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie – mieszkańcy terenów
wiejskich stanowili 50,9% populacji bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów. Niemal
tożsama była struktura uczestników projektów realizowanych od początku wdrażania EFS 2014-2020. Z kolei

100
101

w wieku powyżej 15 r.ż.
w wieku powyżej 15 r.ż.
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porównując dane dla uczestników projektów ze zmienną występującą na poziomie kraju można zauważyć, że
udział mieszkańców terenów gęsto zaludnionych jest wyższy niż w populacji uczestników projektów i
równocześnie udział mieszkańców terenów słabo zaludnionych jest niższy. Rozkład mieszkańców
poszczególnych terenów wśród uczestników projektów jest pochodną ukierunkowania wsparcia na grupy
defaworyzowane, w tym zamieszkujące tereny wiejskie.
Rysunek 32. Klasyfikacja DEGURBA dla bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów współfinansowanych w
ramach EFS w analizowanym okresie sprawozdawczym, dla wszystkich uczestników projektów współfinansowanych
w ramach EFS od początku wdrażania EFS 2014-2020 oraz dla mieszkańców Polski (ogółem)
Polska

32,5%

24,3%

43,2%

cały okres wdrażania

23,2%

25,8%

51,0%

okres sprawozdawczy

22,3%

26,8%

50,9%

gęsto zaludnione (01)

pośrednie (02)

słabo zaludnione (03)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (analiza dla danych z okresu 01.07.2015-30.06.2016 oraz analiza dla
danych od początku wdrażania EFS 2014-2020) oraz Eurostat (dane dla 2015 r.).

Ponadto dostępne dane pozwoliły obliczyć wskaźniki pokrycia dot. miary DEGURBA – w analizowanym okresie
sprawozdawczym bezrobotni lub bierni zawodowo uczestnicy projektów stanowili 0,35% wszystkich
mieszkańców terenów gęsto zaludnionych, 0,56% mieszkańców terenów pośrednich oraz 0,59% mieszkańców
terenów słabo zaludnionych. Z kolei w odniesieniu do wszystkich uczestników projektów wdrażanych od
początku wdrażania EFS 2014-2020 osiągnięto następujące wartości: 0,77% (gęsto zaludnione), 1,14%
(pośrednie) i 1,27% (słabo zaludnione).
Rysunek 33. Wskaźniki pokrycia dot. miary DEGURBA – udział bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów
współfinansowanych z EFS w analizowanym okresie sprawozdawczym w ogóle mieszkańców oraz udział wszystkich
uczestników projektów współfinansowanych z EFS od początku perspektywy 2014-2020 w ogóle mieszkańców
0,77%

cały okres wdrażania

1,14%
1,27%

okres sprawozdawczy

gęsto zaludnione (01)

0,35%
0,56%
0,59%
pośrednie (02)

słabo zaludnione (03)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (analiza dla danych z okresu 01.07.2015-30.06.2016 oraz analiza dla
danych od początku wdrażania EFS 2014-2020) i Eurostat (dane dla 2015 r.).

Najwięcej osób uczestniczyło w projektach wdrażanych w ramach PO WER w PI 8ii ”Trwała integracja na rynku
pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi
młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk
marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży”. Interwencją w tym zakresie objęto
blisko 132 tys. osób, co stanowiło 68,8% bezrobotnych lub biernych zawodowo osób młodych należących do
kategorii osób NEET. Drugim pod względem liczby osób objętych wsparciem był PI 8i „Dostęp do zatrudnienia
dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od
rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników” –
wsparciem objęto blisko 58 tys. osób (30,2% uczestników). Rozkład projektów w ramach PI przekłada się
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bezpośrednio na strukturę wieku uczestników projektów – wsparciem objęto 132,8 tys. osób do 29 roku życia
(w tym 83,6 tys. do 24 roku życia), co stanowiło 69,2%. Struktura płci uczestników projektów realizowanych od
początku wdrażania EFS jest tożsama ze strukturą uczestników projektów realizowanych w analizowanym
okresie sprawozdawczym. Struktura wieku uczestników projektów nie odpowiada strukturze wieku
mieszkańców kraju. W ramach projektów wspartych z EFS udział osób młodych jest zdecydowanie wyższy niż na
poziomie Polski, a udział osób po 50. r.ż. – zdecydowanie niższy. Wynika to z ukierunkowania wsparcia
oferowanego w ramach EFS na osoby młode.
Rysunek 34. Struktura wieku bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów współfinansowanych z EFS
w analizowanym okresie sprawozdawczym, wszystkich uczestników projektów współfinansowanych w ramach EFS
102
od początku wdrażania EFS 2014-2020 oraz mieszkańców Polski (ogółem)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (analiza dla danych z okresu 01.07.2015-30.06.2016 oraz analiza dla
danych od początku wdrażania EFS 2014-2020) i GUS BDL (dane dla 2015 r.).

W toku analizy obliczano także wskaźniki pokrycia w zakresie wieku. W analizowanym okresie sprawozdawczym
poszczególne grupy wiekowe bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów stanowiły: 1,91%
mieszkańców kraju w wieku do 24 lat, 1,74% – w wieku 25-29 lat, 0,45% – w wieku 30-39 lat, 0,30% – wieku 4049 lat oraz 0,11% w wieku 50 lat lub więcej. Po uwzględnieniu liczby wszystkich uczestników projektów
objętych wsparciem od początku wdrażania EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 osiągnięto ok.
dwukrotnie wyższy poziom wskaźnika w przypadku każdej grupy wiekowej.
Rysunek 35. Wskaźniki pokrycia dot. struktury wieku – udział bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów
103
współfinansowanych z EFS w analizowanym okresie sprawozdawczym w ogóle mieszkańców oraz uczestników projektów
104
współfinansowanych z EFS od początku perspektywy 2014-2020 w ogóle mieszkańców
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 (analiza dla danych z okresu 01.07.2015-30.06.2016 oraz analiza dla
danych od początku wdrażania EFS 2014-2020) i GUS BDL (dane dla 2015 r.).

Wśród bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników projektów współfinansowanych z EFS (PO WER i RPO)
były osoby o zróżnicowanym statusie. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowiły osoby bezrobotne
zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy – 93,5% osób objętych wsparciem (180,3 tys. osób). Wśród osób
bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy blisko połowę stanowili długotrwale bezrobotni. Drugą pod
względem liczebności, choć zdecydowanie mniejszą grupę stanowiły osoby bierne zawodowo – wsparciem
objęto 12,1 tys. osób, co stanowiło 6,3% uczestników. Równocześnie należy zauważyć, że 70,5% uczestników
biernych zawodowo stanowiły osoby uczące się.
Z kolei pod względem
ponadgimnazjalnym (55,5%).
wykształcenie podstawowe i
bezrobotnych lub biernych
stanowiły one 23,5%.

wykształcenia wsparcie najczęściej trafiało do osób z wykształceniem
Osoby kończące jedynie najniższe szczeble edukacji (wyksztalcenie gimnazjalne,
niższe) stanowiły 15,4% osób objętych wsparciem. Warto zaznaczyć, że wśród
zawodowo uczestników projektów były osoby z wykształceniem wyższym –

Rysunek 36. Bezrobotni lub bierni zawodowo uczestnicy projektów współfinansowanych w ramach EFS (ze względu
na aktywność zawodową oraz wykształcenie)

gimnazjalne
6,3%

0,2%

osoba bezrobotna
niezarejestrowana w
ewidencji urzędów
pracy

0%
9%
6%

24%

6%

93,5%

osoba bezrobotna
zarejestrowana w
ewidencji urzędów
pracy

niższe niż
podstawowe
podstawowe
policealne
ponadgimnazjalne

osoba bierna
zawodowo

55%
wyższe
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SL2014, analiza dla danych z okresu 01.07.2015-30.06.2016.
Tabela 14. Udział grup defaworyzowanych wśród bezrobotnych lub biernych zawodowo uczestników projektów
współfinansowanych w ramach EFS
Liczba uczestników

Udział uczestników
w ogólnej liczbie
uczestników

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społ ecznej (w tym mieszkańcy
obszarów wiejskich)

68365

35,6%

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracującyc

34929

18,2%

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu

19675

10,3%

Osoba żyjąca w gospodarstwie skł adającym się z jednej osoby dorosł ej i
dzieci pozostających na utrzymaniu

15464

8,1%

Osoba z niepeł nosprawnościami

7675

4,0%

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba
obcego pochodzenia

868

0, 5%

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

731

0, 4%

Cecha grupy

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SL2014, analiza dla danych z okresu 01.07.2015-30.06.2016.

Podobnie jak w przypadku PO KL, projekty realizowane w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020
przewidywały działania ukierunkowane na grupy defaworyzowane lub o szczególnej sytuacji na rynku pracy –
można do nich zaliczyć osoby należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, migranci, osoby obcego
pochodzenia, osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby przebywające w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, w tym w
gospodarstwach domowych z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, osoby żyjące w gospodarstwach
składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu oraz osoby w innych
105
niekorzystnych sytuacjach niż zdefiniowane . Najliczniej reprezentowaną grupą były osoby w innych
niekorzystnych sytuacjach niż zdefiniowane (do tej kategorii zaklasyfikowano m.in. osoby zamieszkujące
obszary wiejskie) – 35,6% oraz osoby przebywające w gospodarstwach domowych bez osób pracujących –
stanowiły one 18,2% uczestników projektów.

105

Kategoria w bazie SL – „Osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej”.
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Tabela 15. Rezultaty, które bezrobotni lub bierni zawodowo uczestnicy projektów uzyskali do 4 tygodni od zakończenia
106
udziału w projekcie
Status
osoba podjęła pracę/ rozpoczęła prowadzenie działalności na w łasny
rachunek
osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w
projekcie

Odsetek uczestników
65,8%
17,2%

osoba nabyła kompetencje

11,5%

osoba uzyskała kwalifikacje

11,1%

inne

10,2%

osoba kontynuuje zatrudnienie

7,3%

osoba poszukująca pracy

2,4%

osoba podjęła kształcenie lub szkolenie

0, 7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014, analiza dla danych z okresu 01.07.2015-30.06.2016; w powyższej
tabeli w kategorii „inne” uwzględniono: osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem
dziecka, osoba pracująca/ prowadząca działalność na własny rachunek po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem
107
dziecka, sytuacja w trakcie monitorowania .

Najczęściej odnotowanym w bazie SL2014 efektem uczestnictwa w projekcie było podjęcie pracy lub
rozpoczęcie prowadzenia działalności na własny rachunek – w takiej sytuacji znalazło się 65,8% uczestników
projektów (126,9 tys. osób). Równocześnie trzeba zauważyć, że 17,2% uczestników działań nie podjęło żadnej
dodatkowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie. W powyższej tabeli pokazano informacje dot.
statusu uczestników projektów po ich zakończeniu.
Uczestnikom projektów zaproponowano szeroki katalog form wsparcia. Należy zauważyć, że najczęstsze typy
oferowanego wsparcia nie odbiegają od pomocy zapewnionej w ramach PO KL, choć pojawiły się nowe formy
wsparcia, takie jak bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie. Jednakże trzeba zauważyć, że
108
te formy wsparcia skierowane są jedynie do osób do 30 r.ż., co wynika z zapisów Ustawy o promocji
109
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . Najwięcej uczestników objęto pośrednictwem pracy oraz
doradztwem. Ze względu na dominację PUP zakres udzielanego wsparcia pokrywa się w dużej mierze z

106

Kategoria „osoba kontynuuje zatrudnienie” obejmuje uczestników, którzy w ramach projektu zostali objęci wsparciem w postaci prac
interwencyjnych i po zakończeniu projektu kontynuowali zatrudnienie u danego pracodawcy. Jednakże zgodnie ze stanowiskiem
Ministerstwa Rozwoju z dn. 25 lipca 2016 r. w formularzu zawierającym dane uczestników projektu w polach Sytuacja (1) lub (2) osoby w
momencie zakończenia udziału w projekcie nie powinno się wykazywać, iż osoba kontynuuje zatrudnienie, jeśli w momencie przystąpienia
do udziału w projekcie była bezrobotna lub bierna zawodowo. W przypadku takich osób nie można mówić o kontynuacji zatrudnienia, ale o
jego podjęciu. Zatem informacja zaprezentowana w powyższej tabeli jest konsekwencją błędnego przypisywania statusu uczestników
projektów w systemie. Uczestnika, który został objęty wsparciem w postaci prac interwencyjnych, i po okresie refundacji wsparcia z EFS
jego wynagrodzenie było finansowane przez pracodawcę, należy uznać za osobę, która podjęła pracę. Zmienił się bowiem status danej
osoby na rynku pracy w odniesieniu do sytuacji sprzed udziału w projekcie (z bezrobotnej na pracującą).
107
Dla 73,5% uczestników projektów w bazie SL2014 zaznaczono odpowiedź „nie dotyczy”. Zgodnie z „Podręcznikiem Beneficjenta SL2014”
w przypadku, gdy osoba do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie nie uzyskała żadnego rezultatu, w Sytuacji (1) należy wybrać opcję
„osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie”, a w Sytuacji (2) należy wybrać opcję „nie dotyczy”.
Natomiast, jeżeli osoba podjęła tylko jedną aktywność, w Sytuacji (1) należy wybrać z listy rozwijalnej odpowiednią wartość, natomiast w
Sytuacji (2) opcję „nie dotyczy”.
108
bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie
109
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
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narzędziami przewidzianymi w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zdominowany
jest przez wsparcie wchodzące w skład wsparcia obligatoryjnego kierowanego do klientów PUP.
Tabela 16. Formy wsparcia oferowane osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo w ramach projektów
współfinansowanych ze środków EFS
Forma wsparcia

Liczba
uczestników
objętych
wsparciem

Forma wsparcia

Liczba
uczestników
objętych
wsparciem

pośrednictwo pracy

138313

usł uga aktywnej integracji

110

doradztwo

109402

zajęcia dodatkowe

90

staż/ praktyka

106376

usł uga zdrowotna/ medyczna

74

dotacja na rozpoczęcie dział alności gospodarczej

32348

przygotowanie zawodowe dorosł ych

68

szkolenie/ kurs

31350

studia/ kształ cenie podyplomowe

26

inne

9716

wizyta studyjna

18

program mobilności ponadnarodowej

7941

usł uga wsparcia ekonomii społ ecznej

17

stypendium

7868

usł uga społ eczna świadczona w interesie
ogólnym

16

bon

7804

program outplacementowy

11

wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

7770

doskonalenie zawodowe:

4

prace interwencyjne:

6577

dodatek relokacyjny

0

zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania

685

instrument finansowy

0

opieka nad dzieckiem / refundacja kosztów opieki
nad dziećmi lub inną osobą zależną

379

program zdrowotny

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL, analiza dla danych z okresu 01.07.2015-30.06.2016.

Istotnym wskaźnikiem odnoszącym się do zrealizowanego wsparcia jest liczba osób, które otrzymały dotacje
na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w analizowanym okresie sprawozdawczym wsparcie w tej formie
otrzymało ponad 32,3 tys. uczestników projektów (17%). Na poziomie kraju wartość zdefiniowanego na
potrzeby niniejszego badania wskaźnika Udział osób, które otrzymały wsparcie finansowe na podjęcie
111
działalności gospodarczej, w ogóle osób, które otrzymały wsparcie w obszarze polityki rynku pracy równa
była 16,9% (wartość zdecydowanie niższa względem wartości osiągniętej w poprzednim etapie badania, gdzie
uzyskano wskaźnik na poziomie 47,6%). Wskaźnik był zróżnicowany regionalnie. Najwyższy poziom osiągnął w
trzech województwach: dolnośląskim, mazowieckim i łódzkim. Na tle wszystkich regionów wyróżnia się
województwo lubelskie, gdzie dotację otrzymała mniej niż 1 osoba na 10 biorących udział we wsparciu w
obszarze rynku pracy.

110

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ogół osób, które otrzymały wsparcie w obszarze polityki rynku pracy stanowiły osoby, które otrzymały wsparcie w ramach priorytetów
8(i) i 8(ii).
111
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Mapa 3. Poziom wskaźnika Udział osób, które otrzymały wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, w ogóle
osób, które otrzymały wsparcie w obszarze polityki rynku pracy w regionach

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL, analiza dla danych z okresu 01.07.2015-30.06.2016.

W celu poznania i oceny koncentracji przestrzennej wsparcia obliczony został wskaźnik koncentracji Florence’a
w zakresie osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. Obliczono udział osób bezrobotnych
zarejestrowanych w ewidencji PUP, które rozpoczęły udział w projekcie współfinansowanym w ramach EFS,
względem wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. W toku badania obliczono wskaźnik w
odniesieniu do danych z czerwca 2015 i czerwca 2016. Wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w
urzędzie pracy charakteryzuje wysoki stopień rozmieszczenia przestrzennego (w skali województw).
Wskaźnik koncentracji Florence’a równy jest 0,0879 (dane dla 06.2015) i 0,0921 (dane dla 06.2016), co oznacza
małą koncentrację – zjawisko nie jest zlokalizowane.

8.2 Oszacowanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego
Dodatkowym zadaniem niniejszego badania, w ramach ewaluacji dotychczas wdrażanych interwencji w okresie
programowania 2014-2020, było obliczenie wartości niektórych wskaźników rezultatu długoterminowego.
112
Zaliczały się do nich wybrane wskaźniki wspólne określone w wytycznych Komisji Europejskiej (oznaczone
kodem KE oraz numerem wskaźnika na liście zamieszczonej w wytycznych), wśród których wyodrębniono grupę
wskaźników Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (oznaczonych kodem YE oraz numerem wskaźnika

112

European Commission, DG EMPL.. Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European
Social Fund. Guidance document. June 2015. European Commission.
179 | S t r o n a

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS
RAPORT CZĄSTKOWY 2017

na liście zamieszczonej w wytycznych), a także wskaźniki zdefiniowane w dokumentach krajowych (oznaczone
kodem PL i kolejnym numerem) oraz jeden wskaźnik odpowiadający na potrzeby informacyjne Ministerstwa
Rozwoju, ale nie wyznaczony w żadnych oficjalnych dokumentach (kod DO i numer 01). Listę wskaźników
objętych niniejszym badaniem przedstawia Tabela 17Tabela 17.
Tabela 17. Wskaźniki rezultatu długoterminowego objęte badaniem
Kod

Nazwa wskaźnika

Populacja odniesienia

CT, PI

EFS/YEI

KE29

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po
opuszczeniu programu

Uczestnicy bezrobotni lub
bierni zawodowo

CT 8-11

EFS, YEI

KE31

Liczba osób w wieku powyżej 54 lat, pracujących,
łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu

Uczestnicy bezrobotni lub
bierni zawodowo w wieku
powyżej 54 lat

CT 8-11

EFS

KE32

Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej,
pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu
programu

Uczestnicy bezrobotni lub
bierni zawodowo, należący
do co najmniej jednej
z poniższych kategorii:

CT 8-11

EFS, YEI

-

Osoba przebywająca w
gospodarstwie
domowym bez osób
pracujących

-

Osoba żyjąca w
gospodarstwie
składającym się z jednej
osoby dorosłej i dzieci
pozostających na
utrzymaniu

-

Osoba należąca do
mniejszości etnicznej
lub imigrant

-

Osoba z niepełnosprawnością

-

Osoba w innej
niekorzystnej sytuacji
społecznej

PL01

Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw
działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia
finansowego

Uczestnicy pozostający bez
pracy, którzy otrzymali
bezzwrotne lub zwrotne
środki na podjęcie
działalności gospodarczej
w programie

8(i), 8(iii)

EFS

YE11

Liczba osób pracujących 6 miesięcy po zakończeniu
udziału w programie

Wszyscy uczestnicy YEI

8(ii)

YEI

YE12

Liczba osób pracujących na własny rachunek 6
miesięcy po zakończeniu udziału w programie

Wszyscy uczestnicy YEI

8(ii)

YEI

DO01

Liczba osób pracujących na własny rachunek 6
miesięcy po zakończeniu udziału w programie

Uczestnicy bezrobotni lub
bierni zawodowo

CT 8-11

EFS, YEI

PL02

Liczba osób w wieku poniżej 30 lat, pracujących
sześć miesięcy po opuszczeniu programu, w tym
prowadzących działalność na własny rachunek

Uczestnicy bezrobotni lub
bierni zawodowo w wieku
poniżej 30 lat

8(ii)

EFS, YEI
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Kod

Nazwa wskaźnika

Populacja odniesienia

CT, PI

EFS/YEI

PL03

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek)

Bezrobotni lub bierni
zawodowo uczestnicy PI 9(i)
w wieku 18 lat lub więcej

9(i)

EFS

Dzięki połączeniu danych z systemu SL2014, gromadzącego informacje o wszystkich uczestnikach projektów
finansowanych ze środków EFS, oraz danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (za
pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju) na podstawie kodów tytułu ubezpieczenia możliwe było ustalenie
sytuacji zawodowej uczestników projektów 6 miesięcy od zakończenia udziału w interwencji. W szczególności
sprawdzono, czy dany uczestnik pracował oraz czy prowadził działalność na własny rachunek, co pozwoliło
113
obliczyć wartości wskazanych wskaźników .
Tabela 18. Wartości wskaźników rezultatu długoterminowego
Kod

Nazwa wskaźnika

KE29

Liczba osób pracujących, łącznie
z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, sześć miesięcy po
opuszczeniu programu

KE31

KE32

Liczba osób powyżej 54 roku życia,
pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, sześć
miesięcy po opuszczeniu programu
Liczba osób w niekorzystnej sytuacji
społecznej, pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek, sześć miesięcy po
opuszczeniu programu

EFS/YEI

EFS

EFS

YEI

EFS

PL01

YE11

YE12

Liczba utworzonych
mikroprzedsiębiorstw działających 30
miesięcy po uzyskaniu wsparcia
finansowego
Liczba osób pracujących 6 miesięcy po
zakończeniu udziału w programie

Liczba osób pracujących na własny
rachunek 6 miesięcy po zakończeniu
udziału w programie

EFS

YEI

YEI

Okres

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

do 30.06.2015

1043

1505

2548

od 1.07.2015 do
30.06.2016

37755

32466

70221

do 30.06.2015

0

0

0

od 1.07.2015 do
30.06.2016

1327

2870

4197

do 30.06.2015

463

752

1215

od 1.07.2015 do
30.06.2016

11900

10299

22199

do 30.06.2015

383

520

903

od 1.07.2015 do
30.06.2016

19892

17683

37575

do 30.06.2015

0

0

0

od 1.07.2015 do
30.06.2016

0

0

0

do 30.06.2015

1412

2463

3875

od 1.07.2015 do
30.06.2016

25506

22655

48161

do 30.06.2015

874

1570

2444

od 1.07.2015 do
30.06.2016

4559

7132

11691

113
Brano pod uwagę tylko tych uczestników odnotowanych w bazie SL2014, których dane znajdowały się w formularzach mających status
zatwierdzonych. Dołączenie danych z ZUS nie było możliwe dla 39 osób nieposiadających numeru PESEL, tj. cudzoziemców, w związku z
czym nie zostały one uwzględnione przy obliczaniu wartości wskaźników.
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Kod

Nazwa wskaźnika

DO01

Liczba osób pracujących na własny
rachunek 6 miesięcy po zakończeniu
udziału w programie

PL02

PL03

EFS/YEI

EFS

Liczba osób poniżej 30 lat, pracujących
sześć miesięcy po opuszczeniu
programu, w tym prowadzących
działalność na własny rachunek

EFS

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
6 miesięcy po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny
rachunek)

EFS

Okres

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

do 30.06.2015

605

967

1572

od 1.07.2015 do
30.06.2016

10373

12768

23141

do 30.06.2015

872

1368

2240

od 1.07.2015 do
30.06.2016

16273

14107

30380

do 30.06.2015

0

0

0

od 1.07.2015 do
30.06.2016

31

19

50

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL2014 i danych przekazanych przez ZUS.

Wartości wskaźników rezultatu długoterminowego przedstawia Tabela 18Tabela 18. Natomiast Tabela
19Tabela 19 przedstawia te wartości wyrażone jako odsetek populacji odniesienia. W obecnym etapie badania
obliczono wartości wskaźników dla populacji uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie w okresie od 1
lipca 2015 do 30 czerwca 2016 roku. W tabelach podano również wartości obliczone w poprzednim etapie
badania, dotyczące okresu do 30 czerwca 2015 roku. Obejmował on początkową fazę wdrażania interwencji i
obliczenie wartości niektórych wskaźników było niemożliwe z powodu braku uczestników wchodzących w skład
populacji odniesienia. W aktualnie badanym okresie, zgodnie z oczekiwaniami, odnotowano ogromny wzrost
liczebności uczestników projektów, wynikający z rozpoczęcia wdrażania wielu interwencji oraz zwiększenia skali
interwencji już wdrażanych. W związku z tym zwiększyły się wartości wskaźników podane w postaci liczb
bezwzględnych. Najmniejszy widoczny w tabeli względny wzrost dotyczył wskaźnika YE12 i był niespełna
pięciokrotny, zaś największy wskaźnika KE 32 dla populacji, a której wyłączono uczestników Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia młodych (YEI) – ponad czterdziestokrotny (nie licząc tych wskaźników, dla których liczebność
populacji w poprzednim okresie wynosiła 0, w związku z czym w ogóle nie można obliczyć wzrostu
względnego). Innym zauważalnym zjawiskiem jest radykalna zmiana wartości niektórych wskaźników
wyrażonych w postaci odsetka. Zwraca uwagę wzrost udziału osób pracujących sześć miesięcy po zakończeniu
udziału w projekcie w populacji uczestników nie biorących udziału w YEI (ale nie wśród osób do 30. roku życia –
tu odnotowano spadek) oraz spadek frakcji uczestników YEI, którzy sześć miesięcy po zakończeniu udziału w
projekcie prowadzili działalność gospodarczą. Zmiany te można wiązać z odmiennością zestawu i skali
interwencji wdrażanych w badanym okresie (w tym z odnotowanym w rozdziale 8.1 blisko trzykrotnym
zmniejszeniem udziału osób, które otrzymały dotacje na podjęcie działalności gospodarczej).
Tabela 19. Wartości wskaźników rezultatu długoterminowego jako odsetek populacji odniesienia
Kod

Nazwa wskaźnika

KE29

Liczba osób pracujących, łącznie
z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, sześć miesięcy po
opuszczeniu programu

KE31

KE32

EFS/YEI

EFS

Okres

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

do 30.06.2015

36%

48%

42%

od 1.07.2015 do
30.06.2016

60%

63%

61%

Liczba osób powyżej 54 roku życia,
pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, sześć
miesięcy po opuszczeniu programu

EFS

od 1.07.2015 do
30.06.2016

45%

60%

55%

Liczba osób w niekorzystnej sytuacji

YEI

do 30.06.2015

67%

73%

71%
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Kod

Nazwa wskaźnika

EFS/YEI

społecznej, pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek, sześć miesięcy po
opuszczeniu programu
EFS

PL01

YE11

YE12

DO01

PL02

PL03

Liczba utworzonych
mikroprzedsiębiorstw działających 30
miesięcy po uzyskaniu wsparcia
finansowego
Liczba osób pracujących 6 miesięcy po
zakończeniu udziału w programie

Liczba osób pracujących na własny
rachunek 6 miesięcy po zakończeniu
udziału w programie
Liczba osób pracujących na własny
rachunek 6 miesięcy po zakończeniu
udziału w programie
Liczba osób poniżej 30 lat, pracujących
sześć miesięcy po opuszczeniu
programu, w tym prowadzących
działalność na własny rachunek
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
6 miesięcy po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny
rachunek)

EFS

YEI

YEI

EFS

EFS

Okres

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

od 1.07.2015 do
30.06.2016

56%

62%

59%

do 30.06.2015

28%

49%

37%

od 1.07.2015 do
30.06.2016

59%

64%

61%

do 30.06.2015

Brak populacji odniesienia

od 1.07.2015 do
30.06.2016

Brak populacji odniesienia

do 30.06.2015

69%

75%

73%

od 1.07.2015 do
30.06.2016

59%

65%

62%

do 30.06.2015

43%

48%

46%

od 1.07.2015 do
30.06.2016

11%

20%

15%

do 30.06.2015

20%

31%

25%

od 1.07.2015 do
30.06.2016

16%

25%

20%

do 30.06.2015

76%

78%

77%

od 1.07.2015 do
30.06.2016

54%

57%

55%

do 30.06.2015
EFS

od 1.07.2015 do
30.06.2016

Brak populacji odniesienia
27%

23%

25%

Źródło: analizy własne na podstawie danych z systemu SL2014 i danych przekazanych przez ZUS.

Niezmienna natomiast pozostała prawidłowość, zgodnie z którą wartości wskaźników dla kobiet były nieco
niższe niż dla mężczyzn.
Więcej informacji o wartościach wskaźników rezultatu długoterminowego, wraz z ich rozbiciem według źródła
finansowania, płci, priorytetu inwestycyjnego, programu operacyjnego, kategorii regionu, województwa
zamieszkania i grupy docelowej, a także prezentację na mapach zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
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9

Wnioski i rekomendacje

Poniżej zamieszczono tabelę syntetycznych wniosków i rekomendacji. Uporządkowano je według obszarów
tematycznych, a w ramach obszarów według ważności rekomendacji. W porównaniu ze standardową tabelą
wniosków i rekomendacji dodane zostały dwie kolumny – „ważność rekomendacji” (wartość 5 oznacza
najważniejsze rekomendacje, a wartość 1 najmniej ważne) oraz kolumnę z oceną, jakich zasobów wymaga
wdrożenie danej rekomendacji. Dla każdego wniosku określono szerokość podstawy źródłowej według
następujących definicji:
•

podstawa źródłowa wąska = wniosek sformułowany na podstawie pojedynczego raportu źródłowego;

•

podstawa źródłowa średnia = wniosek sformułowany na podstawie od 2 do 4 raportów źródłowych;

•

podstawa źródłowa szeroka = wniosek sformułowany na podstawie 5 lub więcej raportów.
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Lp.

1

Treść wniosku

Dobrą praktyką na skalę
europejską jest opracowana
w Rumunii metodologia
pomiaru kultury ewaluacyjnej
[str. 166-167; podstawa
źródłowa średnia]

Treść rekomendacji

Warto rozważyć celowość
przeprowadzenia pomiaru
poziomu kultury ewaluacyjnej w
Polsce (bądź w celach
porównawczych, bądź w celu
identyfikacji silnych i słabych
stron systemu ewaluacji w
Polsce), według metodologii
wypracowanej w Rumunii.

Adresat
rekomen
dacji
KJE

Sposób wdrożenia

Analiza metodologii
projektu
114
rumuńskiego oraz
potrzeb polskiego
systemu ewaluacji.

Termin
wdrożenia
(kwartał)
30 września
2017

Klasa
rekomendacji
horyzontalna
strategiczna

Obszar
tema-tyczny
metodologia badań
ewaluacyjnych

Program
operacyjny
n.d.

Ważność
rekomendacji
1

Jakich zasobów wymaga
wdrożenie rekomendacji
(np. finansowych,
czasowych, ludzkich)
Około 3 dni roboczych
członków KJE.

114

Szczegółowe informacje na temat metodologii pomiaru poziomu kultury ewaluacyjnej zawiera raport Ernst & Young (2014). Raport de măsurare a culturii de evaluare din România în contextul Politicii de Coeziune
a UE. Al treilea ciclu de măsurare. Ministerul Fondurilor Europene; dostępny jest również w wersji angielskojęzycznej: Ernst & Young (2014). Measurement report of evaluation culture in the context of EU Cohesion
Policy in Romania. Third measurement cycle. Ministry of European Funds.
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Lp.

2

Treść wniosku

Treść rekomendacji

We wszystkich dokumentach
strategicznych i programach
operacyjnych brak
uwzględnienia zmiany ustroju
szkolnego w postaci likwidacji
gimnazjów, wprowadzenia 8letniej szkoły podstawowej i 4letniego liceum, 5-letniego
technikum oraz szkół
branżowych. Zmiana ta pociąga
za sobą przekształcenia w
zakresie podstaw
programowych, wymagań
wobec nauczycieli, dyrektorów
szkół oraz zmiany w zakresie
kompetencji organów
prowadzących oraz zmianę roli
nadzoru pedagogicznego.
Zmiany te będą wywoływać
długofalowe efekty, które
trudno obecnie w pełni
przewidzieć, określić i
oszacować .

Rekomenduje się
przeprowadzenie badań
długofalowych skutków zmian
ustroju szkolnego w tym zakresie,
w jakim tworzą one wyzwania i
szanse w aspekcie ich
finansowania z EFS.

Jedynym dokumentem
strategicznym, w którym
znajduje się odniesienie do tej
zmiany jest SOR, ale w jego
ewaluacji ex-ante nie były
szczegółowo rozważane
implikacje tej zmiany. [str. 60;
podstawa – nie dotyczy]
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Adresat
rekomen
dacji
MR,
MEN

Sposób wdrożenia

Zlecenie
odpowiednich badań
ewaluacyjnych

Termin
wdrożenia
(kwartał)
Badania
powinny
być zlecone
do 30
czerwca
2017, a
zakończone
najpóźniej
do 31
grudnia
2017

Klasa
rekomendacji
horyzontalna
strategiczna

Obszar
tema-tyczny

Program
operacyjny

edukacja

n.d.

Ważność
rekomendacji
4

Jakich zasobów wymaga
wdrożenie rekomendacji
(np. finansowych,
czasowych, ludzkich)
ok. 250 000 zł
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Lp.

3

4

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Jak wskazuje metaanaliza
wniosków z badań dla
perspektywy 2007-2013, a także
badanie wpływu NSRO na
edukacje i kształcenie,
zrealizowane na przełomie 2016
i 2017 r. ważnym obszarem
wymagającym uwagi jest
komunikowanie zmian
wspieranych w ramach EFS
wszystkim interesariuszom.
Dotychczasowe rozumienie
wprowadzanych zmian (dotyczy
to okresu 2007-2013, ale nie
można stwierdzić pozytywnych
zmian w ostatnich latach) było
niezadawalające. [str. 59;
podstawa źródłowa szeroka]

Rekomenduje się opracowanie
obszarowych strategii
komunikowania interwencji:

Do 2020 roku ma być
zrealizowany w ramach SOR
ambitny projekt reformy
szkolnictwa wyższego.
Dysponujemy obecnie jedną,
uogólniona ewaluacją SOR, brak
natomiast analogicznej analizy
obszarowej [str. 72-73;
podstawa – nie dotyczy]

Rekomenduje się
przeprowadzenie ewaluacji
długofalowych skutków reformy
w kontekście wdrażania SOR, w
tym aspekcie, w jakim będzie ona
stwarzać szanse i wyzwania dla
wsparcia szkolnictwa wyższego z
EFS

•
•
•

Adresat
rekomen
dacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

Obszar
tema-tyczny

Program
operacyjny

Ważność
rekomendacji

Jakich zasobów wymaga
wdrożenie rekomendacji
(np. finansowych,
czasowych, ludzkich)

MEN

Powołanie zespołu
do spraw strategii.
Zlecenie
odpowiednich
badań, a następnie
zlecenie
opracowania
dokumentów.

31 grudnia
2017

horyzontalna
operacyjna

edukacja

n.d.

3

Ok. 240 000 zł

MR,
MNiSW

Zlecenie
odpowiednich badań
ewaluacyjnych

Badania
powinny
być do 30
czerwca
2017, a
zakończone
do 31
grudnia.
2017

horyzontalna
strategiczna

edukacja

PO WER
20142020

2

ok. 200 000 zł

dla obszaru edukacji
formalnej dzieci i młodzieży
szkolnictwa zawodowego
kształcenia się przez całe
życie

Dwie pierwsze strategie powinny
obejmować kwestię
komunikowania zmiany ustroju
szkolnego.
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5

Treść wniosku

Treść rekomendacji

W przypadku przyjęcia trybu
konkursowego w działaniach
RPO ukierunkowanych na
opracowanie i wdrożenie
programów zdrowotnych
zagrożeniem jest duża liczba
wniosków przy jednoczesnej ich
niskiej jakości. Ryzyko jest
realne, gdyż potencjał
wnioskodawców i potencjalnych
partnerów w takich projektach
zdiagnozowano jako
niedostateczny. [str. 102;
podstawa źródłowa wąska]

Istotne jest precyzyjne określenie
kryteriów wyboru realizatorów
programów zdrowotnych.
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Adresat
rekomen
dacji
IZ RPO

Sposób wdrożenia

1. Określenie
kryteriów doboru
realizatorów
programów
zdrowotnych
uwzględniających:
Potencjał
infrastrukturalny,
diagnostyczny,
zasoby kadrowe i
posiadane
doświadczenie
2. Premiowanie
projektów
przygotowywanych
w partnerstwie
międzysektorowym.

Termin
wdrożenia
(kwartał)
31 grudnia
2017

Klasa
rekomendacji
horyzontalna
operacyjna

Obszar
tema-tyczny

Program
operacyjny

zdrowie

RPO

Ważność
rekomendacji
3

Jakich zasobów wymaga
wdrożenie rekomendacji
(np. finansowych,
czasowych, ludzkich)
Rekomendacja nie
wymaga zaangażowania
dodatkowych zasobów.
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Lp.

6

Treść wniosku

Brak jest możliwości oceny
efektów programów
zdrowotnych. Obecnie w Polsce
brak gromadzonej i
udostępnianej informacji na
temat skuteczności efektów
prowadzonych programów
profilaktycznych na różnych
poziomach, co uniemożliwia
jednoznaczne stwierdzenie,
która działania są
najskuteczniejsze. Brak jest też
zbiorczej, całościowej informacji
o działaniach podejmowanych
przez różne podmioty zajmujące
się profilaktyką i leczeniem
nowotworów, brak systemu
wymiany informacji i współpracy
pomiędzy nimi. [str. 102;
podstawa źródłowa wąska]

Treść rekomendacji

Należy prowadzić bieżący i
wystandaryzowany monitoring
realizowanych programów
zdrowotnych.

Adresat
rekomen
dacji
MZ

Sposób wdrożenia

1. Prowadzenie na
poziomie
centralnym
ewidencji
programów
zdrowotnych
realizowanych ze
środków publicznych
(centralnych,
samorządowych –
wojewódzkich,
powiatowych,
gminnych, innych).

Termin
wdrożenia
(kwartał)
31 grudnia
2017

Klasa
rekomendacji
horyzontalna
operacyjna

Obszar
tema-tyczny

Program
operacyjny

zdrowie

RPO

Ważność
rekomendacji
3

Jakich zasobów wymaga
wdrożenie rekomendacji
(np. finansowych,
czasowych, ludzkich)
Rekomendacja nie
wymaga zaangażowania
dodatkowych zasobów.

2. Prowadzenie
pomiaru efektów
zrealizowanych
programów –
stworzenie wymogu
wobec projektów
podczas aplikowania
o wsparcie
finansowe.
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7

Treść wniosku

Treść rekomendacji

III profil pomocy jest ustalany
dla ok. 30% bezrobotnych,
którzy zgłaszają się do PUP. Jest
to więc bardzo znacząca pod
względem liczebności grupa
bezrobotnych, którzy w wyniku
profilowania nie mogą korzystać
z usług i instrumentów
oferowanych przez PUP. Część z
osób, którym przypisano profil
III, nie jest zainteresowanych
żadną formą aktywizacji, jednak
niektóre chciałyby skorzystać z
pomocy, a mają utrudniony
dostęp ze względu na brak
transportu, opiekę nad osobami
zależnymi lub chorobę. W
kontekście grup
defaworyzowanych
prawdopodobieństwo
znalezienia się w III profilu jest
bardzo wysokie. Może to
oznaczać, że problemy grup
defaworyzowanych i bariery,
które napotykają, się pogłębią, a
realizacja pomocy dla osób
najbardziej potrzebujących
wsparcia kompleksowego i
wielonarzędziowego będzie
w praktyce znacząco
utrudniona. [str. 123-125;
podstawa źródłowa wąska]

Rekomenduje się
przeprowadzenie pogłębionej
analizy charakteryzującej osoby,
które otrzymują III profil wsparcia
w wyniku profilowania
prowadzonego przez PUP. Analiza
powinna umożliwić odtworzenie
ścieżek/map działania, które
opiszą typowe zachowania i
kluczowe problemy/bariery w
zakresie aktywizacji zawodowej.
Celem analizy powinno być
poszukiwanie rozwiązań
uelastyczniających możliwe do
zastosowania formy wsparcia w
kierunku możliwości objęcia
bezrobotnych z III profilem
wsparciem w ramach interwencji
finansowanej z EFS.
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Adresat
rekomen
dacji
MRPiPS

Sposób wdrożenia

Pogłębiona analiza
powinna zostać
przeprowadzona
przez zewnętrzny
zespół ekspertów.
W celu
przeprowadzenia
analizy konieczne
wydaje się
przeprowadzenie
zarówno
pogłębionej analizy
danych zastanych
(np. dane
monitoringowe,
dane ZUS), jak
również badań
terenowych, którymi
należy objąć
zarówno samych
bezrobotnych z III
profilem, jak i
instytucje wsparcia,
które świadczą dla
nich pomoc.

Termin
wdrożenia
(kwartał)
30 czerwca
2018

Klasa
rekomendacji
pozasystemo
wa

Obszar
tema-tyczny
Rynek pracy
i
zatrudnienie

Program
operacyjny
n.d.

Ważność
rekomendacji
4

Jakich zasobów wymaga
wdrożenie rekomendacji
(np. finansowych,
czasowych, ludzkich)
Rekomendacja wymaga
zaangażowania zasobów
finansowych (koszt
przeprowadzenia analizy)
oraz ludzkich (zespół
odpowiedzialny za
zamówienie, koordynację
i odbiór analizy).
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