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WYKAZ SKRÓTÓW  

 

Skrót Wyjaśnienie 

RPO WM 2014-
2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

CATI Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo 

PI Priorytet Inwestycyjny 

PI 8iv 
Priorytet Inwestycyjny 8iv 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 

PI 8v Priorytet Inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

PI 8vi Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

PI 9i Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

PI 9iv Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

PI 9v 
Priorytet Inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do 
zatrudnienia 

PI 10i 

Priorytet Inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i 

szkolenia 

PI 10iii 

Priorytet Inwestycyjny 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 

PI 10iv 

Priorytet Inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami. 
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STRESZCZENIE  

 

Badanie zostało zrealizowane jako pierwszy komponent usługi badawczej Ewaluacja wpływu 

interwencji w ramach 8 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 na zatrudnienie na małopolskim rynku pracy, ze szczególnym 

uwzględnieniem efektywności dotacji na zakładanie działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia 

pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego dla Osi 8, 9 i 10. Głównym celem realizacji badania w 

ramach tego komponentu było dokonanie pomiaru długoterminowego wskaźnika rezultatu: Liczba 

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

ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM wśród uczestników projektów, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku.  

Pomiaru wskaźnika dokonano zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w związku z tym zasady doboru próby oraz 

zakres interwencji objętej pomiarem przedmiotowego wskaźnika był ściśle określony i obejmował 

szerokie spektrum form wsparcia oferowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań 

w ramach wdrażanej interwencji. Badanie przeprowadzono na łącznej próbie N=2200.  

Wartość wskaźnika w ogóle badanej populacji wynosi 9,4%. Najwyższa skuteczność w osiąganiu 

rezultatów wskazujących na poprawianie sytuacji osób pracujących odnotowano w ramach 

priorytetów inwestycyjnych 8iv (odpowiada działaniu 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia 

zawodowego z prywatnym) oraz 9i (poddziałanie dotyczące Aktywnej integracji). 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 

Priorytetu inwestycyjnego 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 

do zmian, przyjęto założenie, że wartość bazowa oraz wartość docelowa (2023) wskaźnika Liczba osób 

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

20%. W badaniu uzyskano wartość wskaźnika w ramach tegoż PI na poziomie 18,9%, co oznacza 

osiągnięcie zakładanej wartości (biorąc pod uwagę dopuszczalną wielkość błędu statystycznego).  

Interpretując uzyskaną wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego należy wziąć pod uwagę 

charakterystykę uczestników projektów realizowanych w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, 

którzy w dużej mierze przystępując do udziału w projekcie mieli stabilne zatrudnienie a motywy 

związane z poprawą ich sytuacji na rynku pracy czy stabilnością i jakością zatrudnienia nie były 

priorytetowymi. W momencie przystępowania do projektu 90,8% badanych było regularnymi 

pracownikami, prowadziło własną działalność gospodarczą lub własne gospodarstwo rolne. 6 miesięcy 

po zakończeniu udziału w projekcie takie osoby stanowią 94,6% co oznacza wzrost o 3,8%. 

Niepokojące wnioski napływają z analizy ogólnych trendów w całej badanej populacji uczestników osi 

priorytetowych 8,9 i 10 RPO WM. O ile w momencie przystępowania do udziału w projekcie 80% osób 

podejmujących się udziału w projekcie pracowało w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, 

o tyle 6 miesięcy po zakończeniu udziału oraz aktualnie takie osoby stanowią około 70%. Od momentu 

przystąpienia do udziału w projekcie do 6 miesięcy od zakończenia tegoż udziału aż po stan aktualny 

na luty 2019 roku uczestnicy co do zasady nie zmieniali wymiaru czasu pracy, w jakim byli zatrudnieni.  
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SUMMARY 

The study was conducted as the first component of the research service named Evaluation of the 

impact of intervention as part of the Priority Axis 8 of the Małopolskie Voivodeship Regional 

Operational Programme 2014-2020 concerning employment in the Małopolskie labour market with 

special consideration of the effectiveness of the subsidy for business activity establishment and 

measurement of the long-term outcome indicator for Axis 8, 9 and 10. The main purpose of the study’s 

component was to measure the long-term outcome indicator: Number of persons with a better 

situation in the labour market six months after departure from the programme as part of the MV ROP 

Priority Axis 8, 9 and 10 among project participants who concluded their participation in the project as 

of 30 June 2018.  

The indicator measurement was conducted according to the Guidelines on monitoring the physical 

progress of operational programmes 2014-2020, thus the principles of sample selection and the scope 

of intervention encompassed by the subject indicator measurement was strictly specified and covered 

a wide spectrum of support forms offered as part of particular measures and submeasures of the 

implemented intervention. The study was conducted on a total sample of N=2200.  

The indicator value among the entire surveyed population amounts to 9.4%. The highest effectiveness 

in achieving outcomes indicating an improved situation of working persons was noted as part of 

investment priorities 8iv (corresponding to measure 8.5 Support aimed at reconciling work and private 

life) and 9i (submeasure concerning Active integration). 

The Małopolskie Voivodeship Regional Operational Programme 2014-2020, Investment Priority 8v 

Adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change features the assumption that the 

base value and target value (2023) of the indicator named Number of persons with a better situation 

in the labour market six months after departure from the programme amounts to 20%. The study 

demonstrated the IP’s indicator at 18.9%, which means the achievement of the assumed value 

(considering the acceptable statistical error).  

When interpreting the achieved long-term outcome indicator, it is necessary to take into consideration 

the characteristics of the participants of projects executed as part of the MV ROP Priority Axis 8, 9 and 

10, who had stable employment when joining the project and the motives related to the improvement 

of their situation in the labour market or employment stability and quality were not priorities. At the 

time of joining the project, 90.8% of the respondents were regular workers, conducted their own 

business activity or agricultural undertaking. Six months after concluding participation in the project, 

these persons constitute 94.6%, which means an increase of 3.8%. 

Troubling conclusions can be drawn from the analysis of general trends in the entire surveyed 

population of participants of the MV ROP Priority Axis 8, 9 and 10. When joining the project, 80% of 

participants worked based on an employment agreement for an indefinite period of time, whereas 6 

months after participation conclusion and now this ratio amounts to approx. 70%. From the time of 

joining the project until 6 months from participation conclusion and now, as of February 2019, the 

participants have not had their working hours changed.  
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PODEJŚCIE METODOLOGICZNE  

W związku z faktem, iż nie istnieją gotowe dane, w oparciu o które możliwe byłoby wyliczenie  wartości 

wskaźnika rezultatu: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, sposób jego pomiaru oparty 

jest o badanie ilościowe, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie ostatecznych odbiorców 

wsparcia.  

Pomiar wskaźnika został przeprowadzony w oparciu o losowo-warstwowy dobór próby. Wykonawca 

obliczył wielkość próby w podziale na priorytety inwestycyjne (PI) oraz płeć. Wykonawca zaproponował 

dobór próby, który pozwala na zachowanie możliwie najmniejszego błędu oszacowania. W przypadku 

wszystkich warstw założono maksymalną wielkość błędu 5% przy poziomie ufności na poziomie 95%.  

Podczas realizacji badania CATI w ramach komponentu pierwszego (pomiar wskaźnika) pojawiły się 

problemy związane z kurczącym się operatem losowania. Liczba kontaktów została pomniejszona 

o niewłaściwe numery telefonów oraz duplikujące się numery (przypisane wielokrotnie do wielu 

uczestników) po wgraniu bazy do systemu losująco-dzwoniącego we wstępnej fazie realizacji badania. 

Podczas samej realizacji badania operat ulegał sukcesywnemu zmniejszaniu o numery już nieaktywne, 

błędne numery pod którymi nie zgłaszali się uczestnicy projektów oraz o numery, które wielokrotnie 

nie odbierały połączeń. W przypadku warstw, w których zakładana próba nie została uzyskana 

ankieterzy podejmowali przynajmniej 3-krotną próbę kontaktu z każdym z numerów w bazie.  

Obserwując poziom realizacji badania zgłoszono problemy z osiągnięciem próby w niektórych 

warstwach wskutek opisywanych powyżej trudności. Podjęto działania ukierunkowane na osiągnięcie 

możliwie najwyższego poziomu realizacji próby badawczej. Uzyskano próbę N=2200. Struktura próby 

badawczej przedstawia się następująco:   

Tabela 1. Struktura zrealizowanej próby badawczej 

PI Kobiety – ogółem  
(RM) 

KOBIETY  
(szacowana wielkość 

operatu) 

Kobiety – próba (błąd 
maksymalny 5%)  

(RM) 

Próba zrealizowana 

8v 946 699 274 268 

8iv 175 136 121 76 

8vi 8508 8000 368 368 

9i 175 136 121 72 

9iv 234 181 144 65 

9v 259 213 155 79 

10i 1404 1079 302 463 

10iv 7 5 7 2 

10iii 48 36 43 10 

Suma 11 756 

 

1 535 
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PI Mężczyźni – ogółem  
(RM) 

MĘŻCZYŹNI  
(szacowana wielkość 

operatu) 

Mężczyźni – próba (błąd 
maksymalny 5%) 

Próba zrealizowana 

8v 947 702 274 300 

8iv 4 4 4 1 

8vi 1984 1510 322 322 

9i 40 26 37 18 

9iv 114 87 89 22 

9v 106 86 84 32 

10i 228 158 144 95 

10iv 9 7 9 4 

10iii 11 7 11 3 

Suma 3 443 

 

974 

 

 Opracowanie własne Wykonawcy.  
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ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ILOŚCIOWEGO WŚRÓD UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW  

 

WARTOŚĆ WSKAŹNIKA REZULTATU  

Zasadniczym celem realizacji badania ilościowego było dokonanie pomiaru długoterminowego 

wskaźnika rezultatu: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM wśród uczestników projektów, 

którzy zakończyli udział w projekcie do 30.06.2018 roku.  

Zgodnie z definicją zawartą na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS (WLWK), 

stanowiącą zał. Nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020, wskaźnik odnosi się do wszystkich osób pracujących, 

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

po opuszczeniu Programu polepszyły swoją sytuację na rynku pracy, poprzez przejście z niepewnego 

do stabilnego zatrudnienia lub z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub zmieniły pracę na inną, 

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

odpowiedzialnością lub które awansowały (w tym dostały podwyżkę) w pracy.  

Wyjaśniając pojęcia zawarte w definicji wskaźnika: 

→ „niepewne zatrudnienie” należy rozumieć jako „zatrudnienie tymczasowe” i „umowę 

o pracę na czas określony”. Biorąc pod uwagę rozbieżności instytucjonalne, pojęcia 

„tymczasowe zatrudnienie” i „umowa o pracę na czas określony" odnoszą się do sytuacji, 

które w różnych kontekstach instytucjonalnych można uznać za podobne. Osoby 

zatrudnione na umowę o pracę na czas określony to takie, których główna praca zakończy 

się po upływie okresu ustalonego z góry lub nieokreślonego z wyprzedzeniem, lecz 

wskazanego przez obiektywne kryteria, takie jak: ukończenie zadania lub koniec okresu 

tymczasowego zastępstwa pracownika;  

→ „niepełne zatrudnienie" należy rozumieć jako niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy osoba deklaruje, że pracuje 
w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pracy na pełen etat. 

 

Badanie ilościowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie uczestników projektów wskazuje, 

że osoby pracujące w momencie przystąpienia do projektu, które zakończyły swój udział 

do 30.06.2018 roku oraz deklarują poprawę swojej sytuacji na rynku pracy po 6 miesiącach 

od zakończenia udziału w projekcie stanowią 9,4% badanej populacji. Warto jednak zauważyć, że jeśli 

wyłączyć z analizy grupę osób w wieku aktywności zawodowej, które w ramach udziału w badaniu 

zostały objęte badaniami profilaktycznymi w kierunku zmian nowotworowych, to wartość wskaźnika 

wzrasta do 11,6%.  

Najwyższa skuteczność w osiąganiu rezultatów wskazujących na poprawianie sytuacji osób pracujących 

odnotowano w ramach priorytetów inwestycyjnych 8iv (odpowiada działaniu 8.5 Wsparcie na rzecz 

łączenia życia zawodowego z prywatnym) oraz 9i (poddziałania dotyczące Aktywnej integracji). Wysoką 
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wartość wskaźnika uzyskano także w ramach PI 8v (poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr 

sektora MŚP oraz 8.4.2 Adaptacja do zmian). Oraz w ramach PI 9iv (poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne 

i zdrowotne w regionie oraz 9.2.2 i 9.23 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT/SPR).    

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 

Priorytetu inwestycyjnego 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 

do zmian, przyjęto założenie, że wartość bazowa oraz wartość docelowa (2023) wskaźnika Liczba osób 

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

20%. W ramach dokonanego pomiaru wskaźnika obejmującego uczestników, którzy udział w projekcie 

zakończyli do 30.06.2018 roku uzyskano wartość wskaźnika 18,9% w ramach całego PI 8v, przy czym 

w przypadku kobiet wartość wskaźnika wynosi 17,8%, a w przypadku mężczyzn 19,8%.  W badaniu 

przyjęto maksymalny błąd pomiaru 5%, co oznacza, że uzyskane wartości wskaźnika są zgodne 

z zakładaną wartością docelową. Oznacza to, że zastosowana przez IZ RPO WM metodologia wyliczania 

wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika jest poprawna, a postępy w osiąganiu jego wartości 

docelowej dla PI 8v RPO WM nie jest zagrożona.  

Tabela 2. Wartość wskaźnika rezultatu: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM – według priorytetów inwestycyjnych. 

Priorytet inwestycyjny (PI) 

Osoby pracujące w 
momencie przystąpienia do 
projektu, których sytuacja 

nie uległa polepszeniu 

Osoby pracujące, których 
sytuacja uległa polepszeniu 

po 6 miesiącach od 
zakończenia udziału w 

projekcie 

Wartość 
wskaźnika 

8iv 55 13 19,1% 

8v 404 94 18,9% 

8vi 627 19 2,9% 

9i 47 11 19,0% 

9iv 65 13 16,7% 

9v 93 12 11,4% 

10i 527 28 5,0% 

10iii 11 0 0,0% 

10iv 6 0 0,0% 

Ogółem 1835 190 9,4% 

Ogółem z wyłączeniem PI 8vi1 1301 171 11,6% 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200.  

Dokonując analizy osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu zauważyć można, że częściej poprawa 

sytuacji na rynku pracy wskutek uczestnictwa w projekcie w ramach RPO WM dotyczy mężczyzn niż 

kobiet. Wyjątek stanowią efekty osiągane poprzez wdrażanie interwencji w ramach PI 8iv, gdzie 

realizowane było działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.   

                                                           
1 Ze względu na specyfikę zbiorowości objętej interwencją w ramach PI 8vi (bardzo duża grupa uczestników projektów, którzy 

zostali objęci wsparciem obejmującym programy zdrowotne, to jest badania profilaktyczne) zdecydowano, aby w celach 
poznawczych odrębnie obliczyć wartość wskaźnika z wyłączeniem tegoż priorytetu inwestycyjnego.  
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Tabela 3. Wartość wskaźnika rezultatu: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM – według priorytetów inwestycyjnych oraz płci 

respondentów. 

Priorytet inwestycyjny  
(PI) 

Osoby pracujące w momencie 
przystąpienia do projektu, których 

sytuacja nie uległa polepszeniu 

Osoby pracujące, których sytuacja 
uległa polepszeniu po 6 

miesiącach od zakończenia udziału 
w projekcie 

Wartość 
wskaźnika 

Kobiety    

8iv 55 13 19,1% 

8v 194 42 17,8% 

8vi 334 12 3,5% 

9i 39 6 13,3% 

9iv 54 7 11,5% 

9v 69 6 8,0% 

10i 439 22 4,8% 

10iii 10 0 0,0% 

10iv 2 0 0,0% 

Mężczyźni     

8iv 0 0 0,0% 

8v 210 52 19,8% 

8vi 293 7 2,3% 

9i 8 5 38,5% 

9iv 11 6 35,3% 

9v 24 6 20,0% 

10i 88 6 6,4% 

10iii 1 0 0,0% 

10iv 4 0 0,0% 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200.  

Interpretując uzyskaną wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego należy wziąć pod uwagę 
charakterystykę uczestników projektów, którzy w dużej mierze przystępując do udziału w projekcie 
mieli stabilne zatrudnienie, a motywy związane z poprawą ich sytuacji na rynku pracy czy stabilnością 
i jakością zatrudnienia nie były priorytetowymi.  
 
  



 

 

12 

 

ZMIANA FORMY ZATRUDNIENIA  

 
W ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w badaniu tylko 10 uczestników projektów zmieniło formę 
zatrudnienia na bardziej korzystną. Na potrzeby obliczenia wartości wskaźnika przyjęto, że zmiana ta 
obejmuje następujące sytuacje:  
 
 

W momencie rozpoczęcia udziału w 
projekcie  

6 miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie: 

Praca dorywcza; 
Pomoc w rodzinnej działalności 
gospodarczej lub gospodarstwie 

rolnym; 
Płatny staż lub praktyka. 

 

Zmiana na:  

Własna działalność gospodarcza; 
Regularny pracownik, ale nie we 

własnej firmie; 
własne gospodarstwo rolne. 

 

 
Jednocześnie należy jednak zauważyć ogólne trendy występujące w całej badanej zbiorowości a nie 
w przypadku poszczególnych uczestników projektów jeśli chodzi o zmiany form zatrudnienia. Odsetek 
osób, które pracowały dorywczo, pomagały w rodzinnej działalności gospodarczej lub w gospodarstwie 
rolnym oraz odbywające płatny staż, praktyki nie zmieniał się w okresie pomiędzy przystąpieniem do 
projektu a 6 miesiącami po jego zakończeniu, co więcej aktualnie pozostaje na podobnym poziomie  
(łącznie około 1,3% pracujących respondentów). Jednocześnie jednak występują istotne różnice 
w odsetku osób pracujących w formach uznawanych jako bardziej korzystne dla pracownika. 
W momencie przystępowania do projektu 90,8% badanych było regularnymi pracownikami, 
prowadziło własną działalność gospodarczą lub własne gospodarstwo rolne. 6 miesięcy 
po zakończeniu udziału w projekcie takie osoby stanowią 94,6% co oznacza wzrost o 3,8%. Co więcej, 
badanie obejmowało również aktualną (na moment realizacji badania) sytuację uczestników 
projektów. Badanie wykazało, że w jednej ze wspomnianych trzech najbardziej korzystnych form 
zatrudnienia pracowało 99,2% respondentów.  

 

Tabela 4. Porównanie sytuacji uczestników projektów w różnych momentach – status na rynku pracy  

Status na rynku pracy W 
momencie 

rozpoczęcia 
udziału w 
projekcie 

W 
momencie 

rozpoczęcia 
udziału w 
projekcie 

6 miesięcy 
po 

zakończeniu 
udziału w 
projekcie 

6 miesięcy 
po 

zakończeniu 
udziału w 
projekcie 

Aktualna 
sytuacja na 
rynku pracy 

Aktualna 
sytuacja na 
rynku pracy 

 
N % N % N % 

Ogółem: Osoby nie pracujące 175 8,0% 73 3,6% 107 5,3% 

Prowadził(a) Pan(i) własną 
działalność gospodarczą 

229 10,4% 243 11,91% 250 13,00% 

Był(a) Pan(i) regularnym 
pracownikiem, ale nie we 

własnej firmie2 
1674 76,1% 1617 79,23% 1586 82,60% 

                                                           
2 Pracownik zatrudniony na stałe lub na stałe współpracujący z daną firmą - nawet jeśli podstawą zatrudnienia jest umowa 

cywilno-prawna. 
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Pracował(a) Pan(i) dorywczo 11 0,5% 10 0,49% 14 0,70% 

Prowadził(a) Pan(i) własne 
gospodarstwo rolne 

95 4,3% 70 3,43% 69 3,60% 

Pomagał(a) Pani(i) w 
rodzinnej działalności 

gospodarczej lub 
gospodarstwie rolnym 

9 0,4% 8 0,39% 8 0,40% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu 
lub praktyce 

8 0,4% 8 0,39% 4 0,20% 

Inna forma zatrudnienia 19 0,9% 10 0,49% 8 0,40% 

Nie wiem, nie pamiętam lub 
odmowa odpowiedzi 

- - 2 0,10% - - 

Ogółem: Osoby pracujące 2045 92,0% 1950 96,4% 1920 94,70% 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. Respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.  

 

 

ZMIANA RODZAJU UMOWY  

W ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w badaniu 3,47% osób, które przystępując do projektu 
miały status osoby pracującej na moment przystąpienia do projektu zmieniło rodzaj umowy na 
podstawie której były zatrudnione na bardziej korzystny, z czego 59 przypadków dotyczy zmiany 
umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Należy pamiętać, że takie 
zmiany mogą być również niezależne od interwencji i wynikać z upływu czasu pomiędzy analizowanymi 
momentami biograficznymi uczestników projektów. Na potrzeby obliczenia wartości wskaźnika 
przyjęto, że zmiana ta obejmuje następujące sytuacje:  

 

W momencie rozpoczęcia udziału w 
projekcie  

6 miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie: 

umowa o pracę na czas określony; 
umowa o dzieło/zlecenie;  

inna umowa 
Zmiana na: 

Umowa o pracę na czas 
nieokreślony 

 

 LUB  

Praca bez umowy  

 

 

 

Zmiana na: 

Umowa o pracę na czas 
nieokreślony;  

Umowa o pracę na czas określony;  
Umowy o dzieło/zlecenie  
Samozatrudnienie/działalność 

gospodarcza na zasadach 
ogólnych 
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Niepokojące wnioski napływają z analizy ogólnych trendów w całej badanej populacji uczestników osi 

priorytetowych 8,9 i 10 RPO WM. O ile w momencie przystępowania do udziału w projekcie 80% osób 

podejmujących się udziału w projekcie pracowało w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, 

o tyle 6 miesięcy po zakończeniu udziału oraz aktualnie takie osoby stanowią około 70%.  

Rysunek 1. Porównanie sytuacji uczestników projektów w różnych momentach – rodzaj umowy   

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

Spośród wszystkich osób, które przystępując do projektu były zatrudnione na umową o pracę na czas 

nieokreślonych 95,4% kontynuuje zatrudnienie w tej samej formie 6 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie. W przypadku osób, które zaczynały udział pracując w oparciu o umowę na czas określony, 

niemal co czwarty badany 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie pracuje już w oparciu 

o umowę o pracę na czas nieokreślony. Zdecydowana większość (72,5%) kontynuuje jednak 

zatrudnienie w oparciu o ten sam rodzaj umowy. Jednocześnie jednak, warto zauważyć, że w 

przypadku osób, które przystępując do projektu zatrudnione były w oparciu o umowę o dzieło/zlecenie 

17,8% 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie zatrudnionych jest w oparciu o umowę na czas 

nieokreślony. Osoby, które przystępując do projektu pracowały bez umowy w większości przypadków 

0,4%

0,4%

0,3%

1,6%

3,1%

12,7%

10,6%

70,9%

0,4%

0,6%

0,6%

1,7%

3,3%

12,1%

12,0%

69,4%

0,6%

0,7%

0,8%

2,8%

4,3%

10,4%

15,1%

80,0%

Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy

Innej umowy

Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi

Umowy o dzieło/zlecenie

Prowadzę własne gospodarstwo rolne

Samozatrudnienie/działalność gospodarcza na zasadach
ogólnych

Umowy o pracę na czas określony

Umowy o pracę na czas nieokreślony

W momencie przystąpienia do projektu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Aktualna sytuacja
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kontynuują zatrudnienie w tej samej formie. Żadna z takich osób nie przeszła na umowę o pracę na 

czas nieokreślony, natomiast co trzeci badany z tej grupy w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w 

projekcie pracują w oparciu o umowę o pracę na czas określony.   

 

Tabela 5. Porównanie rodzajów umowy przed przystąpieniem do projektu oraz 6 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie.     

6 miesięcy po zakończeniu 
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w momencie przystąpienia 
do projektu (wiersze) 

        

Umowy o pracę na czas 
nieokreślony 

95,4% 3,4% 0,2% 0,3% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 

Umowy o pracę na czas 
określony 

24,6% 72,5% 0,8% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,4% 

Umowy o dzieło/zlecenie 17,8% 11,1% 55,6% 2,2% 0,0% 8,9% 0,0% 4,4% 

Innej umowy 9,1% 0,0% 9,1% 54,5% 0,0% 18,2% 0,0% 9,1% 

Pracował(a) Pan(i) ale bez 
umowy 

0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nie wiem, nie pamiętam lub 
odmowa odpowiedzi 

33,3% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 50,0% 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

 

ZMIANA WYMIARU CZASU PRACY  

 
W ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w badaniu 1,08% osób, które przystępując do projektu miały 
status osoby pracującej zmieniło wymiar czasu pracy na bardziej korzystny. Na potrzeby obliczenia 
wartości wskaźnika przyjęto, że zmiana ta obejmuje następujące sytuacje:  
 

W momencie rozpoczęcia udziału w 
projekcie  

6 miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie: 

Niepełny wymiar czasu pracy / na część 
etatu, ale uczestnik chciał pracować na 

pełen etat 

Zmiana na: 

 
Pełny wymiar czasu pracy / na cały 

etat 
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W przypadku tego wskaźnika poprawy jakości zatrudnienia osób pracujących nie zdiagnozowano 

istotnych statystycznie różnic pomiędzy sytuacją uczestników w momencie przystępowania do 

projektu a momentem, w którym upłynęło 6 miesięcy od czasu zakończenia uczestnictwa lub sytuacją 

obecną.  

Rysunek 2. Porównanie sytuacji uczestników projektów w różnych momentach – wymiar czasu pracy    

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

 

  

89,5%

2,8%

3,7%

0,6%

3,4%

88,7%

3,1%

3,8%

0,9%

3,4%

90,1%

4,4%

4,2%

1,3%

0

W pełnym / na cały etat

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i)
pracować na pełen etat

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a)
Pan(i) pracować na pełen etat

Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi

Prowadzę własne gospodarstwo rolne

Aktualna sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie W momencie przystąpienia do projektu
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STYTUACJA NA RYNKU PRACY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW  

 

SYTUACJA NA RYNKU PRACY PRZED PROJEKTEM  

Choć z założenia wsparcie realizowane w priorytetach inwestycyjnych objętych analizą w ramach 

pomiaru wskaźnika kierowane było do osób pracujących, to w praktyce w próbie znalazł się nieznaczny 

odsetek osób, które w momencie przystępowania do udziału w projekcie nie pracowały. Zasadniczo 

jednak najpowszechniejszą formą zatrudnienia byli regularni pracownicy nieprowadzący własnej 

działalności gospodarczej (76,1%). Co dziesiąty uczestnik projektu podejmując się uczestnictwa w nim 

prowadził własną działalność gospodarczą.  

Tabela 6. Sytuacja przed projektem: Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym 

projekcie tj. (data rozpoczęcia udziału w projekcie):  

 Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. Respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.   

Najpowszechniejszą formą zatrudnienia uczestników podejmujących decyzję o udziale w projekcie było 

umowa o pracę na czas nieokreślony (80%) lub na czas określony (15,1%). Badanie wykazało, że forma 

zatrudnienia jest niezależna od płci uczestnika. W przypadku wykształcenia zauważalne są istotne 

statystycznie różnice pomiędzy częstością występowania umów o pracę na czas nieokreślony. O ile 

wśród osób z niższym  wykształceniu (podstawowe lub gimnazjalne) odsetek osób z taką umową 

stanowi ok 66%, o tyle w przypadku osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym jest 

to już ok. 75%. Najwyższy odsetek osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony 

odnosi się do osób z wykształceniem wyższym (83%). Istotne różnice widoczne są także w zależności 

Status na rynku pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie Odpowiedzi 
Procent 

obserwacji 

Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a) 43 2,0% 

Nie pracował(a) Pan(i), ale nie był(a) Pan(i) zarejestrowany w urzędzie 
pracy 

132 6,0% 

Ogółem: Osoby nie pracujące 175 8,0% 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 229 10,4% 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie  1674 76,1% 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 11 0,5% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 95 4,3% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub 
gospodarstwie rolnym 

9 0,4% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 8 0,4% 

Inna forma zatrudnienia 19 0,9% 

Ogółem: Osoby pracujące 2045 92,0% 
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od grup wiekowych. Tylko co piąty uczestnik poniżej 25 roku życia jest zatrudniony w oparciu o umowę 

o pracę na czas nieokreślony – w tej grupie wiekowej najpopularniejszą formą zatrudnienia jest umowa 

na czas określony. W przypadku osób w wieku 25-49 lat osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę 

stanowią ponad 95% (w tym: 77% umowa na czas nieokreślony oraz 18% umowa na czas określony). 

W najstarszej grupie wiekowej (50 lat i więcej) odsetek osób z umową na czas nieokreślony stanowi 

89%.  

Rysunek 3. Sytuacja przed projektem: Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony/a? 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200.  

Największe różnice w częstości występowania dwóch najpopularniejszych rodzajów umów pomiędzy 

pracownikiem a pracodawcą widoczne są w podziale na poddziałania, których uczestnicy zostali objęci 

niniejszym badaniem.  

Rysunek 4. Sytuacja przed projektem: Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony/a? – według działań 

i poddziałań  

 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 
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Zdecydowana większość uczestników projektów w momencie przystąpienia do uczestnictwa 

w interwencji realizowanej w ramach RPO WM pracowało w pełnym wymiarze czasu pracy lub na cały 

etat (90%). Istotne różnice statystyczne dotyczą takich zmiennych jak wykształcenie oraz wiek 

uczestników. W przypadku poziomu wykształcenia zauważalne jest, że osoby o wykształceniu 

co najmniej gimnazjalnym (co najmniej ISCED 3) częściej (ok. 90%) niż osoby z niższym wykształceniem 

(66,7% w przypadku ISCED 2 oraz 84,4% w przypadku ISCED 1) pracują w pełnym wymiarze czasu pracy.  

Jeśli chodzi o wiek respondentów, to wśród osób w wieku poniżej 25 lat znacząco mniejszy niż w 

pozostałych grupach wiekowych odsetek uczestników (70%) deklaruje pracę na pełen etat, przy czym 

istotnie większy odsetek w tej kategorii wiekowej pracuje w niepełnym wymiarze, przy czym nie chce 

pracować na pełen etat.  

Rysunek 5. Sytuacja przed projektem: W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? 

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

Uczestnicy projektów dokonywali oceny adekwatności otrzymywanego wynagrodzenia w stosunku do 

wykonywanej pracy. Średnia ocen dokonana przez ogółu uczestników wynosi 5,61 co oznacza średni 

wynik i średnie zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. Warto zauważyć, że ocena ta nie zależy 

od płci badanych, jednak widoczne są istotne różnice pomiędzy uczestnikami projektów realizowanych 

w ramach poszczególnych PI, co przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 7. Sytuacja przed projektem: Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza - wynagrodzenie było za niskie 

w stosunku do wykonywanej pracy, a 10 oznacza, że wynagrodzenie było adekwatne do wykonywanej pracy. 

 Średnia Odchylenie standardowe N 

Priorytet inwestycyjny (PI)    

10i 5,37 2,378 555 

10iii 4,00 2,000 11 

10iv 5,00 2,280 6 

8iv 5,97 2,305 65 

8v 6,19 2,541 410 

8vi 5,29 2,668 475 

9i 4,86 2,810 37 

90,1%

4,4%

4,2%

1,3%

W pełnym / na cały etat

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i)
pracować na pełen etat

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a)
Pan(i) pracować na pełen etat

Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi
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9iv 6,01 2,409 67 

9v 6,05 2,591 92 

Płeć    

kobieta 5,55 2,578 1155 

mężczyzna 5,73 2,482 563 

Wykształcenie    

podstawowe (ISCED 1) 5,84 2,886 32 

gimnazjalne (ISCED 2) 6,33 3,141 6 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 5,28 2,647 404 

policealne (ISCED 4) 5,71 2,791 178 

wyższe (ISCED 5-8) 5,70 2,448 1098 

Ogółem 5,61 2,547 1718 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

 

 

SYTUACJA NA RYNKU PRACY SZEŚĆ MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Wśród osób, które przystępując do projektu pracowały w jakiekolwiek formie, niemal wszyscy 

kontynuują zatrudnienie w sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Badanie wykazało, że 

kontynuacja zatrudnienia w badanym okresie jest niezależna od zmiennych społeczno-

demograficznych oraz PI czy działań i poddziałań RPO WM – nie istnieją różnice istotne statystycznie 

w odsetku osób kontynuujących zatrudnienie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.  
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Rysunek 6. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: Czy wtedy pracował(a) Pan(i) w jakiejkolwiek formie, 

w tym odbywał(a) staż, prowadził(a) działalność gospodarczą lub rolniczą?  

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

Najpopularniejszą formą wykonywania pracy przez uczestników projektów jest status regularnego 

pracownika, ale nie we własnej firmie, to jest osoby zatrudnionej na stałe lub stale współpracującej 

z daną firmą nawet jeśli podstawą zatrudnienia jest umowa cywilno-prawna (82,9%, czyli o 3,1 pp. 

więcej osób niż w momencie przystąpienia do projektu). Biorąc pod uwagę formy zatrudnienia, które 

zgodnie z definicją wskaźnika dotyczą stabilnego zatrudnienia (tj. własna działalność gospodarcza, 

regularny pracownik, ale nie we własnej firmie lub własne gospodarstwo rolne) to obserwujemy 

poprawę sytuacji o 3,8 pp. w stosunku do stanu z jakim badani przystępowali do udziału w projekcie.  

Tabela 8. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: W jakiej formie był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony? 

Status na rynku pracy 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Odpowiedzi 
Procent 

obserwacji 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą 243 12,5% 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem , ale nie we własnej firmie 1617 82,9% 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 10 0,5% 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 70 3,6% 

Pomagał(a) Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 8 0,4% 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 8 0,4% 

W innej formie 10 0,5% 

Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi 2 0,1% 

96,2%

3,6% 0,2%

Tak

Nie

Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa
odpowiedzi
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Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. Respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.   

Negatywne trendy zaobserwować można w przypadku rodzaju umowy, na podstawie której 

świadczona jest praca. W przypadku osób pracujących podejmujących się udziału w projekcie, 95% 

pracowało w oparciu o umowę o pracę (w tym 80% miało umowę na czas nieokreślony). 6 miesięcy po 

zakończeniu udziału na umowę o pracę pracuje 81.4% osób objętych wsparciem w ramach osi 

8, 9 lub10 RPO WM, z czego umowę na czas nieokreślonych zawarło 69,4%. Istotne różnice występują 

w zależności od płci – 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie na podstawie umowy o pracę 

pracowało 85,3% kobiet (w tym 72,2% z umową na czas nieokreślony) oraz 74,3% mężczyzn (w tym 

64,3% z umową na czas nieokreślony). Znacznie częściej od pozostałych grup, umowę o pracę miały 

podpisaną osoby z wykształceniem wyższym (86%, w tym 75% z umową na czas nieokreślony).  

Rysunek 7. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie 

jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? 

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

Różnice istotne statystyczne w rodzaju umowy, w oparciu o którą wykonywana jest praca występują 

także w zależności od grup wiekowych. W przypadku najmłodszej grupy wiekowej, choć 83% badanych 

6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie pracuje w oparciu o umowę o pracę, to najczęściej 

występującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony. W tej grupie wiekowej 

zdecydowanie częściej niż w pozostałych praca podejmowana jest także w oparciu o umowę 

o dzieło/zlecenie. Z kolei w przypadku uczestników w wieku 50 lat i więcej mamy do czynienia z niższym 

poziomem pracy w oparciu o umowę o pracę niż w przypadku ogółu (różnica 3 pp.), jednak grupa 

ta charakteryzuje się znacznie wyższym odsetkiem osób prowadzących działalność gospodarczą (15%).  

0,3%

0,6%

0,6%

1,7%

3,3%

12,0%

12,1%

69,4%

Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy

Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi

Innej umowy

Umowy o dzieło/zlecenie

Prowadzę własne gospodarstwo rolne

Umowy o pracę na czas określony

Samozatrudnienie/działalność gospodarcza na zasadach
ogólnych

Umowy o pracę na czas nieokreślony
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Rysunek 8. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie 

jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? – najczęściej występujące rodzaje umów według grup wiekowych.  

 

 Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

Odsetek osób, które 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie były zatrudnione w oparciu 

o umowę o pracę różni się także w zależności od działania/poddziałania, w ramach których wdrażana 

jest interwencja w ramach RPO WM. Najniższy odsetek osób zatrudnionych w oparciu o umowę 

o pracę dotyczy uczestników projektów w ramach PI 9i (poddziałania 9.1.1 i 9.1.2, czyli realizowanych 

na rzecz aktywnej integracji), warto jednak zauważyć, że w przypadku tej grupy występuje relatywnie 

wysoki odsetek osób, które prowadzą własne gospodarstwo rolne. Warto także zauważyć, 

że w przypadku PI, w ramach których uczestnicy istotnie rzadziej są zatrudnieni w oparciu o umowę 

o pracę, częściej prowadzą własne działalności gospodarcze. Dotyczy to przede wszystkim PI 8vi 

(poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla 

pracodawców i 8.6.2 programy zdrowotne) oraz 8v (poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr 

sektora MŚP oraz poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian).  
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15%
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13%
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10%
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poniżej 25 lat 25-49 lat 50 lat i więcej

Umowy o pracę na czas nieokreślony Umowy o pracę na czas określony

Umowy o dzieło/zlecenie Samozatrudnienie/działalność
gospodarcza na zasadach ogólnych
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Rysunek 9. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie 

jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? – najczęściej występujące rodzaje umów według PI.  

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200.  

Jak już wspominano w poprzednim rozdziale w przypadku tego wskaźnika poprawy jakości 

zatrudnienia osób pracujących nie zdiagnozowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy sytuacją 

uczestników w momencie przystępowania do projektu a momentem, w którym upłynęło 6 miesięcy od 

czasu zakończenia uczestnictwa lub sytuacją obecną. W analizowanym okresie, w pełnym wymiarze 

czasu pracy, pracowało prawie 89% osób objętych wsparciem w ramach 8, 9 i 10 osi priorytetowej RPO 

WM. Zauważalne są jednak różnice istotne statystyczne pomiędzy różnymi grupami społeczno-

demograficznymi. Jeśli wziąć pod uwagę kryterium płci, zauważyć można, że mężczyźni (91,2%) nieco 

częściej (różnica prawie 4 pp.) pracowali na pełen etat niż kobiety (87,4%). W pełnym wymiarze częściej 

pracują także osoby z wyższym wykształceniem (91,5%). Rzadziej od pozostałych grup wiekowych na 

pełen etat zatrudnione były osoby poniżej 25 roku życia (77,8%), przy czym w tej grupie wiekowej 

relatywnie duża grupa (16,7%) osób deklaruje, że pracując w niepełnym wymiarze czasu prac nie 

chciała pracować na pełen etat.  
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Rysunek 10. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: Proszę spróbować sobie przypomnieć w jakim 

wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? 

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

Osoby, które uczestniczyły w projekcie finansowanym w ramach RPO WM, dokonały oceny 

adekwatności otrzymywanego wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy 6 miesięcy po 

udziale w projekcie. Średnia ocen dokonana przez ogół uczestników wynosi 5,81, czyli o 0,2 więcej niż 

w ramach oceny sytuacji w momencie przystępowania do projektu.  co oznacza średni wynik i średnie 

zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia.  

Tabela 9. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza 

- wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy, a 10 oznacza, że wynagrodzenie było adekwatne do 

wykonywanej pracy. 

Kryterium  Średnia Odchylenie standardowe N 

Priorytet inwestycyjny (PI)    

10i 5,43 2,358 541 

10iii 4,36 2,693 11 

10iv 4,67 2,422 6 

8iv 6,38 2,442 66 

8v 6,76 2,403 481 

8vi 5,44 2,571 627 

9i 5,46 2,719 52 

9iv 6,51 2,440 74 

9v 6,37 2,476 97 

Płeć    

kobieta 5,76 2,549 1254 

mężczyzna 6,06 2,489 701 

Wykształcenie    

podstawowe (ISCED 1) 9,00  1 

1%

3%

3%

4%

89%

Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i)
pracować na pełen etat

Prowadzę własne gospodarstwo rolne

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a)
Pan(i) pracować na pełen etat

W pełnym / na cały etat
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gimnazjalne (ISCED 2) 6,11 2,806 36 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 6,86 3,024 7 

policealne (ISCED 4) 5,55 2,674 496 

wyższe (ISCED 5-8) 5,78 2,646 214 

Ogółem 5,87 2,531 1955 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

Co dziesiąty uczestnik projektu w ramach 8, 9 lub 10 Osi Priorytetowej RPO WM deklaruje, że w ciągu 

6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zmieniał pracę lub stanowisko. Częściej takie działania 

podejmowały mężczyźni (12,4%) niż kobiety (8,7%). Istotne różnice występują także w ramach 

poszczególnych grup wiekowych, najczęściej zmiany w zatrudnieniu dotyczą najmłodszej grupy 

(do 25 roku życia), gdzie zmiany zadeklarowało 22,2% uczestników, a najrzadziej w najstarszej grupie 

(50 lat i więcej), gdzie zmiany dotyczą tylko 3,6%. Nieco częściej niż pozostałe grupy, pracę lub 

stanowisko zmieniały osoby mieszkające w Krakowie (16,3%) lub powiecie krakowskim (13,3%).  

Rysunek 11. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: Czy w tamtym okresie (tj. sześć miesięcy 

po zakończeniu udziału w projekcie) zmieniał(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

Odsetek osób, które w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zmieniły pracę lub 

stanowisko różni się w ramach poszczególnych PI, w ramach których wdrażana jest interwencja RPO 

WM. Najczęściej zmian w tym zakresie dokonywały osoby objęte wsparciem w ramach PI 8v (22,5%), 

przy czym za wysoki poziom wskaźnika odpowiadają przede wszystkim osoby objęte wsparciem 

w ramach poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian (37,7%). Jest to zgodne z założeniami dotyczącymi 

tego poddziałania, gdzie zakładano opracowywanie i wdrażanie kompleksowych programów typu 

outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn nieleżących po stronie 

pracownika. Warto także zauważyć, że w przypadki PI 10iii oraz PI 10iv żaden z uczestników nie 

zmieniał miejsca zatrudnienia ani zajmowanego stanowiska w analizowanym okresie.  

10,0%

89,8%

0,2%

Tak

Nie

Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa
odpowiedzi
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Rysunek 12. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: Czy w tamtym okresie (tj. sześć miesięcy po 

zakończeniu udziału w projekcie) zmieniał(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? – odpowiedzi „TAK” według PI.  

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

Oprócz samego faktu występowania zmian w sytuacji zatrudnieniowej uczestników w okresie 

6 miesięcy od zakończeniu uczestnictwa w projekcie, istotny jest wpływ otrzymanego wsparcia na 

występujące zmiany. W ramach badania ilościowego dokonano pomiaru subiektywnej oceny tegoż 

wpływu. Największe odziaływanie udziału w projekcie na zmianę miejsca pracy lub stanowiska 

odnotowano w ramach PI 9i, który odpowiada poddziałaniom 9.1.1 oraz 9.1.2 (projekty dotyczące 

aktywnej integracji, włączenia społecznego) – średnia ocena wpływu udziału w projekcie w tej grupie 

wynosi 7,2. W ramach PI, w których odnotowano największy odsetek uczestników, których sytuacja 

zatrudnieniowa uległa zmianie (PI 8iv oraz 8v) oceniają wpływ udziału w projekcie na te zmiany 

na średnim poziomie.  

Tabela 10. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej 

zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza w ogóle się nie przyczynił, a 10 oznacza, że bardzo się 

przyczynił. 

Priorytet inwestycyjny (PI) Średnia 
Odchylenie 

standardowe 
N 

10i 2,74 2,942 23 

8iv 6,00 3,542 12 

8v 5,81 3,268 108 

8vi 3,12 3,339 26 

9i 7,20 2,168 5 

9iv 3,82 2,960 11 

9v 4,55 2,841 11 

Ogółem 4,95 196 3,412 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

18,2%

22,5%

4,1%

9,6%

14,9%

11,3%

4,3%

0,0% 0,0%

8iv 8v 8vi 9i 9iv 9v 10i 10iii 10iv
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W większości przypadków (61%) zmiany miejsca zatrudnienia lub stanowiska mamy do czynienia ze 

zmianą na lepsze, czyli na pracę lub stanowisko wyższe, wymagające wyższych kompetencji, 

umiejętności, kwalifikacji albo wiążące  się z większą odpowiedzialności lub związane ze zwiększeniem 

wynagrodzenia.  

Rysunek 13. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub 

stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych kompetencji/umiejętności/kwalifikacji albo wiążące się z większą 

odpowiedzialnością lub otrzymał(a) Pan(i) podwyżkę? 

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

Osoby zmieniające pracę lub stanowisko w większości przypadków ubiegały się o pracę u innego 

pracodawcy (73%). Działania ukierunkowane na otrzymanie awansu lub bardziej korzystnej umowy 

z dotychczasowym pracodawcą podejmowane były zdecydowanie rzadziej. Główne motywacje do 

podejmowania działań w tym zakresie dotyczyły korzyści finansowych, ale niemal równie często 

odnosiły się do kwestii związanych z samorozwojem uczestników.  

Tak
61%

Nie
36%

Nie wiem, nie pamiętam lub 
odmowa odpowiedzi

3%
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Rysunek 14. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału 
w projekcie: Czy w tamtym okresie (tj. sześć miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie) ubiegał(a) się Pan(i) o: 
 

 

Rysunek 15. Sytuacja 6 miesięcy po zakończeniu udziału 
w projekcie: Co było głównym motywem do podjęcia 
takich działań [tj. poszukiwania pracy, ubiegania się 
o awans lub bardziej korzystną umowę]? 

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. Respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.   

 

OBECNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY  

W ramach badania ilościowego dokonano także pomiaru aktualnej sytuacji na rynku pracy 

uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie do 30.06.2018 roku. Aktualnie (stan na luty 2019) 

95% osób objętych wsparciem jest aktywnych zawodowo, to jest pracuje w jakiejkolwiek formie, w tym 

odbywa staż, prowadzi działalność gospodarczą lub rolniczą.  

Rysunek 16. Aktualna sytuacja na rynku pracy: Czy aktualnie pracuje Pan(i) w jakiejkolwiek formie, w tym odbywa staż, 

prowadzi działalność gospodarczą lub rolniczą? 

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 
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dotychczasowym
pracodawcą

Awans w
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bardziej stabilne
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Tak

Nie
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Aktualnie niemal wszyscy uczestnicy (99,2%) są regularnymi pracownikami lub prowadzą działalność 

gospodarczą lub rolniczą. Warto zauważyć, że sytuacja ulega poprawie w stosunku do stanu 

wyjściowego (różnica 8,4 pp.) oraz w stosunku do stanu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

(różnica 4,6 pp.).  

Tabela 11. Aktualna sytuacja na rynku pracy: W jakiej formie jest Pan(i) aktualnie zatrudniony(a)? 

  
N 

Procent 
obserwacji 

Prowadzi Pan(i) własną działalność gospodarczą 250 13,0% 

Jest Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie 1586 82,6% 

Pracuje Pan(i) dorywczo 14 0,7% 

Prowadzi Pan(i) własne gospodarstwo rolne 69 3,6% 

Pomaga Pani(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 8 0,4% 

Jest Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 4 0,2% 

W innej formie 8 0,4% 

Ogółem 1939 101,0% 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. Respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.   

W przypadku rodzaju umowy, na podstawie której zatrudnieni są obecnie uczestnicy objęci 

interwencją nie zaobserwowano znaczących zmian w stosunku do sytuacji diagnozowanej na okres, 

w którym minęło 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Umowa o pracę pozostaje 

najpopularniejszą formą zatrudnienia.  

Rysunek 17. Aktualna sytuacja na rynku pracy: Na podstawie jakiej umowy jest Pan(i) zatrudniony(a)? 

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 

W przypadku wymiaru czasu pracy w jakim pracują obecnie uczestnicy objęci interwencją nie 

zaobserwowano znaczących zmian w stosunku do stanu wyjściowego (momentu przystąpienia do 

0,3%

0,4%

0,4%

1,6%

3,1%

10,6%

12,7%

70,9%

Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi

Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy

Innej umowy, jakiej?

Umowy o dzieło/zlecenie

Prowadzę własne gospodarstwo rolne

Umowy o pracę na czas określony

Samozatrudnienie/działalność gospodarcza na zasadach
ogólnych

Umowy o pracę na czas nieokreślony
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projektu) oraz sytuacji diagnozowanej na okres, w którym minęło 6 miesięcy od zakończenia udziału w 

projekcie.  

Rysunek 18. Aktualna sytuacja na rynku pracy: W jakim wymiarze czasu pracy pracuje Pan(i) aktualnie?  

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200.  

89,5%

2,8%

3,7%

3,4%

0,6%

W pełnym / na cały etat

W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i)
pracować na pełen etat

W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a)
Pan(i) pracować na pełen etat

Prowadzę własne gospodarstwo rolne

Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi
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OCENA SKUTECZNOŚCI WSPARCIA 

Uczestnicy projektów realizowanych w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowej RPO WM deklarowali, 

że najczęściej  obejmowani byli wsparciem obejmującym szkolenia, kursy, studia podyplomowe lub 

inne działania z zakresu potwierdzenia ich kwalifikacji.  

Rysunek 19. Proszę spróbować sobie przypomnieć, z jakich form wsparcia skorzystał(a) Pan(i) w ramach udziału 

w projekcie, innymi słowy, na czym polegał Pana(i) udział w projekcie? 

 
Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. Respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.   

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów wykazało, że spośród wszystkich badanych 37,9% nie 

dostrzega związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wsparciem otrzymanym podczas udziału 

w projekcie w ramach 8, 9 lub 10 Osi Priorytetowej RPO WM a ich sytuacją zawodową. Wśród osób, 

które wskazywały na konkretny zakres wsparcia najważniejszą w kontekście oddziaływania na ich 

pozycję zawodową formą wsparcia były szkolenia, kursy, studia podyplomowe, działania z zakresu 

potwierdzenia kwalifikacji.  

2,2%
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0,1%

0,1%

0,3%

0,6%

1,9%

2,1%

4,8%

15,3%

31,4%

52,1%

Nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi

Zatrudnienie wspierane, wspomagane

Finansowanie kosztów dojazdu do
miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny

Dofinansowanie zatrudnienia niani

Pośrednictwo pracy

Inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia
np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat

Doradztwo zawodowe

Zapewnienie opieki nad osobą zależną

Wsparcie psychologiczne

Inne

Działania związane ze zdrowiem

Szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji
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Rysunek 20. Jaka forma udzielonego wsparcia w projekcie miała według Pana(i) największy wpływ na Pana/i sytuację 

zawodową? 

 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. Respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.   

Oceniając skuteczność wsparcia na poprawę sytuacji zawodowej beneficjentów ostatecznych 

interwencji wdrażanej w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowej RPO WM, warto zwrócić uwagę na 

motywacje uczestników do podjęcia się uczestnictwa w projekcie. Główną motywacją, wskazywaną 

przez prawie co drugą osobę były powody związane z samorozwojem. Istotną grupę badanych (8%) 

stanowiły osoby, które zostały niejako zmuszone do udziału w projekcie – ich uczestnictwo to efekt 

nacisków ze strony bliskich, polecenia służbowego lub zgłoszenia do udziału całej organizacji (np. 

instytucji, firmy, szkoły).   

0,6%
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0,7%
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Finansowanie kosztów dojazdu do
miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny

Doradztwo specjalistyczne

Inicjatywy przygotowujące do podjęcia
zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat
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Pomoce dydaktyczne
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Zapewnienie opieki nad osobą zależną

Wsparcie psychologiczne

Realizacja zajęć dodatkowych z uczniami

Działania związane ze zdrowiem
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działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji

Nie miała żadnego wypływu, nie wiem,
nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi
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Rysunek 21. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na udział w projekcie? 

 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. Respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.   

 

Uczestnicy projektów często nie dostrzegali wpływu udziału w projekcie na ich umiejętności 

zawodowe. Średnia ocena wpływu w całej populacji badanych wynosi 4,82 (przy wykorzystaniu 10-

punktwej skali). Jeśli jednak z analizy wyłączyć uczestników projektów w obszarze profilaktyki 

nowotworowej, gdzie trudno dopatrywać się związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy udziałem 

w projekcie a umiejętnościami zawodowymi (projekty te realizowano w ramach PI 8vi), wówczas 

średnia ocena oddziaływania wynosi 6,15. Największe efekty w omawianym obszarze dostrzegają 

uczestnicy projektów realizowanych w ramach PI 8v oraz 10i.  

  

1,0%

1,7%

0,3%

1,2%

1,7%

4,8%

5,7%

6,9%

7,6%

8,0%

15,0%

33,9%

47,2%

nie wiem, nie pamiętam lub odmowa odpowiedzi

inne powody

bezpłatny charakter wsparcia

powody zawodowe

inne powody
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Tabela 12. Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza – „brak wpływu udziału w projekcie na moje 

umiejętności zawodowe”, a 10 oznacza „udział w projekcie miał bardzo duży wpływ na moje umiejętności zawodowe”. 

 Średnia Odchylenie standardowe N 

Priorytet inwestycyjny (PI)    

10i 6,52 2,234 555 

10iii 6,09 1,758 11 

10iv 5,50 1,871 6 

8iv 4,97 3,346 68 

8v 6,51 2,488 500 

8vi 2,00 2,275 647 

9i 6,62 2,594 58 

9iv 3,53 3,318 78 

9v 4,98 2,707 105 

Płeć    

kobieta 5,13 3,163 1305 

mężczyzna 4,27 3,137 723 

Wykształcenie    

podstawowe (ISCED 1) 1,00  1 

gimnazjalne (ISCED 2) 4,21 3,286 39 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 4,71 3,302 7 

policealne (ISCED 4) 4,04 3,315 522 

wyższe (ISCED 5-8) 3,58 3,273 225 

Ogółem 4,82 3,180 2028 

Badanie ilościowe wśród uczestników projektów w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM, którzy zakończyli udział 

w projekcie do 30.06.2018 roku, N=2200. 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

LP Wniosek Rekomendacja Adresat Sposób wdrożenia Termin Klasa 

1 

W trakcie realizacji badania 
wystąpiły problemy z dotarciem do 

respondentów, duża część 
numerów okazała się 

nieprawidłowa/ nieaktywna. W 
trakcie realizacji badania operat 

zmniejszał się wskutek 
bezskutecznych prób kontaktu z 

uczestnikami. 

Należy podjąć działania 
mające na celu zwiększenie 
szans na objęcie pomiarem 

większego odsetka 
uczestników. 

IZ / IP RPO 
WM 2014-

2020 

Aby osiągnąć rekomendowaną zmianę należy położyć 
większy nacisk na działania podejmowane przez Beneficjentów w 
ramach przetwarzania danych uczestników projektów. Zaleca się 

w regulaminach konkursów oraz spotkań informacyjnych 
uwypuklić rolę badań ankietowych obejmujących uczestników 

projektów. 
Należy uwzględnić różne formy komunikacji (np. 

pisemna, elektroniczna, ustna) oraz przekazywać informacje 
wielokrotnie, w tym w szczególności na zakończenie udziału w 

projekcie przez uczestników. 

 

31.12.2019 
Programowa 
operacyjna 

2 

Zakres wsparcia objęty pomiarem 
wskaźnika Liczba osób znajdujących 
się w lepszej sytuacji na rynku pracy 

sześć miesięcy po opuszczeniu 
programu jest bardzo szeroki i 
obejmuje działania nie zawsze 

związane z rynkiem pracy, jakością 
zatrudnienia. Częstokroć badani 
mieli dysonans nie rozumiejąc, 
dlaczego kierowane są do nich 

pytania dot. jakości zatrudnienia. 
Konsekwencją jest ryzyko 

wzbudzania w uczestnikach 
podejrzliwości i niechęci do 

realizowanych badań 
monitoringowych i ewaluacyjnych. 

Należy podjąć działania 
informacyjne mające na 

celu przygotowanie 
uczestników projektów na 

udział w badaniu dot. 
pomiaru przedmiotowego 

wskaźnika 

IZ / IP RPO 
WM 2014-

2020 

W przypadku projektów realizowanych w ramach PI 
objętych pomiarem w ramach przedmiotowego wskaźnika należy 

położyć większy nacisk na informowanie uczestników o 
planowanym pomiarze wskaźnika i wytłumaczyć powiązania 

między ich uczestnictwem w projekcie obejmującym dane formy 
wsparcia a wskaźnikiem, jaki wykorzystywany jest w Programie.  

Należy uwzględnić różne formy komunikacji (np. 
pisemna, elektroniczna, ustna) oraz przekazywać informacje 

wielokrotnie, w tym w szczególności na zakończenie udziału w 
projekcie przez uczestników. 

 

30.06.2019 
Programowa 
operacyjna 
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