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Streszczenie 

Głównym celem badania był pomiar i wyliczenia wskaźnika rezultatu długoterminowego 

PO WER, dotyczącego zmiany sytuacji na rynku pracy osób pracujących, objętych wsparciem 

w programie, w 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Raport przedstawia wyniki 

drugiej fali badania. Pierwsza została przeprowadzona w 2019 r.  

Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy kwestionariusza, wśród uczestników 

projektów PO WER, którzy zakończyli swój udział w projektach pomiędzy 1 lipca 2018 r. a 31 

grudnia 2020 r. W trakcie badania wykorzystano ankiety internetowe i telefoniczne.  

Badaniem objęte zostały osoby pracujące w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Wśród uczestników projektów nadreprezentowane były osoby z wyższym wykształceniem, 

kobiety i osoby pracujące na podstawie umów o pracę. Wynika to ze specyfiki programu. 

Projekty w dużym stopniu są kierowane do pracowników sektora publicznego. Uczestnicy 

projektów mieli stosunkowo ustabilizowaną sytuację na rynku pracy, a zatem pozostawało 

niewiele przestrzeni na poprawę ich sytuacji zawodowej.  

Ogółem 12,5% pracujących uczestników projektów poprawiło swoją sytuację zawodową w 

ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. U 8,2% uczestników projektów 

poprawa ta polegała na przejściu na wyższe stanowisko lub wymagające wyższych 

kompetencji, kwalifikacji lub wiążące się z wyższą odpowiedzialnością. Przejście z umowy o 

pracę na czas określony na umowę na czas nieokreślony odnotowano u 2,9% uczestników 

projektów. Wyniki te są bardzo zbliżone do uzyskanych w poprzedniej edycji badania.  

Pandemia COVID-19 miała niewielki i czasowy wpływ na wartość wskaźnika. W badaniu 

porównano sytuację uczestników projektów ze względu na moment, w którym ukończyli 

udział w projekcie. Osoby, które zakończyły uczestnictwo w projekcie tuż przed 

rozpoczęciem pandemii, 6 miesięcy później nieznacznie rzadziej poprawiły swoją sytuację na 

rynku pracy w porównaniu z osobami, dla których 6-miesięczny okres skończył się przed 

pandemią. Natomiast w przypadku osób, które zakończyły udział w projekcie po marcu 

2020 r., widać pewne odbicie wartości wskaźnika.  

Odsetek osób, których sytuacja na rynku pracy poprawiła się, jest zróżnicowany ze 

względu na wiek i poziom wykształcenia. Najwyższa wartość wskaźnika jest wśród osób 

poniżej 25 roku życia. Osoby w wieku 30-54 lata i starsze poprawiały swoją sytuację na rynku 

pracy wyraźnie rzadziej. Osoby z wyższym poziomem wykształceniem rzadziej doświadczały 

poprawy swojej sytuacji na rynku pracy w porównaniu z osobami z niższym poziomem 

wykształcenia. Wyniki badania pokazują niewielkie zróżnicowanie oszacowanych wskaźników 

ze względu na płeć oraz kategorię regionu.  

Odsetek osób, których sytuacja na rynku pracy poprawiła się, jest zróżnicowany również ze 

względu na obszar interwencji PO WER. Zdecydowanie wyróżnia się oś piąta (priorytet 
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inwestycyjny 10ii). 39% uczestników tych projektów poprawiło swoją sytuację na rynku 

pracy. Te projekty skierowane są do pracowników sektora ochrony zdrowia. Duża poprawa 

sytuacji tej grupy osób może wynikać z dużego deficytu pracowników w tym sektorze, 

wzmocnionego jeszcze w trakcie pandemii.  

Wskaźnik osiągnął wartość zdecydowanie powyżej średniej również w PI 9v w drugiej osi 

priorytetowej, gdzie realizowano projekty wzmacniające sektor ekonomii społecznej. 

Projekty te obejmowały przede wszystkim instrumenty finansowe kierowane do podmiotów 

ekonomii społecznej i doradztwo związane z korzystaniem z nich. Pożyczki, połączone z 

doradztwem, mogły stanowić silny impuls rozwojowy dla tych podmiotów, a tym samym 

służyć poprawie sytuacji zawodowej pracowników tych podmiotów. 

Wartość wskaźnika wyraźnie wyższa niż przeciętnie odnotowano również dla PI 10ii z trzeciej 

osi priorytetowej, gdzie wspierani byli przede wszystkim studenci ostatnich lat studiów. 

Wielu z nich już na tym etapie nauki stara się łączyć naukę z pracą, dlatego też zostali 

zakwalifikowani do kategorii pracujących. Sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 

projektach część z nich mogła już zakończyć edukację formalną. Zakończenie studiów i 

wejście na rynek pracy wiąże się zwykle z poprawą ich sytuacji na rynku pracy. 

Odsetek uczestników projektów, którzy poprawili swoją sytuację na rynku pracy, jest 

zbliżony do przeciętnego poziomu naturalnej zmienności sytuacji zawodowej na rynku 

pracy. Może to wskazywać, że osiągnięta wartość wskaźnika może być wiązana raczej z 

naturalnymi zjawiskami na rynku pracy, a nie z efektami interwencji.  

Niższa niż planowana osiągnięta wartość wskaźnika nie wynika z błędów w projektowaniu 

lub wdrażaniu interwencji. Jest to raczej wynik niedopasowania wskaźnika do specyfiki 

wsparcia, sytuacji grupy docelowej oraz celów Programu i poszczególnych priorytetów 

inwestycyjnych. Większość interwencji w PO WER nie została ukierunkowana na poprawę 

sytuacji osób pracujących na rynku pracy, lecz na realizację innych celów. Głównymi 

odbiorcami wsparcia byli też specjaliści, czyli osoby znajdujące się w relatywnie dobrej 

sytuacji na rynku pracy. W ich przypadku przestrzeń do poprawy sytuacji na rynku pracy jest 

zwykle niewielka i polega najczęściej na awansach, zmianie zakresu zadań lub zmianie pracy.  

Wyniki badania nie pozwalają na sformułowanie specyficznych rekomendacji dotyczących 

zakresu lub ukierunkowania wsparcia, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia wartości 

wskaźnika rezultatu długoterminowego. W nowej perspektywie finansowej wskazane jest 

ograniczenie stosowania wskaźnika tylko do tych interwencji, które jako cel stawiają sobie 

poprawę sytuacji osób pracujących na rynku pracy.  
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Executive Summary 

The main objective of the study has been to measure and calculate the long-term outcome 

indicator of the Operational Programme Knowledge Education Development (OP KED) that 

refers to a change in the labour market situation of working people provided with the 

Programme support, the change observed  6 months after the completion of their 

participation in a project. The report presents results of the second edition of the study. The 

first one was carried out in 2019. 

The study has been based on a survey of the participants of OP KED projects who completed 

their participation in the projects between 1st July 2018 and 31st December 2020. Within 

the study both online and telephone questionnaires have been used. 

The study  covered people who were working when they joined the project. It was observed 

that among the project participants there was an overrepresentation of people with higher 

education, women and people working under an employment contract, which results from 

the specificity of the Programme, within which projects are to much extent targeted at the 

public sector. The situation of the project participants on the labour market was relatively 

stable, so as a result, there was little space for the improvement of their employment 

situation.  

Overall, 12.5% of working project participants improved their employment situation 

within 6 months after their participation in the project was completed. In 8.2% of the 

project participants, the improvement involved taking a higher position or a position 

demanding higher competence and qualifications or related to a higher scope of 

responsibility. Shifting from the fixed-term  employment contract  to the open-ended 

contract  was observed in 2.9% of the project participants. The results are very similar to 

those obtained in the previous study edition. 

The impact of the COVID-19 pandemic on the indicator value was insignificant and 

temporary. The study took account of the comparison of the situation of project participants 

with regard to the moment they completed their participation in the project. The persons 

whose project participation was completed just before the onset of  the pandemic  improved 

their employment situation on the labour market 6 months later slightly less frequently  as 

compared to people for whom the 6-month period passed before the pandemic. As for the 

people who completed their project participation after March 2020, a certain increase in the 

indicator value was observed. 

The percentage of people whose situation on the labour market improved is differential 

due to the age and the level of education. The highest indicator value is observed among 

people under 25 years of age. People at the age of 30-54 and older improved their situation 

on the labour market clearly less frequently. People with higher education experienced the 

improvement of their employment situation less frequently as compared to people whose 

level of education was lower. The study results show a slight differentiation of the indicators 

estimated in terms of gender and region category. 
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The percentage of people whose situation on the labour market improved  is differential 

also due to the OP KED  intervention area . A clear distinction is observed as for Axis five 

(Investment Priority 10ii). 39% of participants of those projects improved their employment 

situation. The projects are targeted at employees of the healthcare sector. A significant 

improvement  observed in the situation of this group might result from a huge shortage of 

employees in this sector, which was additionally strengthened during the pandemic. 

The indicator reached the value definitely above the average level also as for Investment 

Priority (IP) 9v within Priority Axis two with the implementation of projects strengthening 

the sector of social economy. The projects mostly included financial instruments targeted at 

social economy entities as well as counselling services related to using those instruments. 

Loans combined with  counselling might have been a strong development stimulus for those 

entities and also might have contributed to the improved employment situation of people 

working in those entities. 

The indicator value distinctively higher than the average was also observed for IP 10ii within 

Priority Axis three, supporting mainly students in their last years of university. At that stage 

of studies many of them make an attempt at combining their studies with work and 

therefore they were included in the category of working persons. Six months after their 

project participation was completed  some of them could finish their formal education. 

Graduating from university and entering the labour market is usually  related to the 

improvement of their employment situation. 

The percentage of project participants who improved their employment situation is similar 

to the average level of natural variability of employment situation on the labour market. It 

may indicate that the obtained indicator value could be related to natural phenomena 

occurring on the labour market rather than to the intervention impact. 

The obtained indicator value that is lower than the planned does not result from errors in 

designing or implementing the intervention. It is rather a result of a mismatch of the 

indicator to the support specificity, the situation of a target group as well as to the 

Programme objectives and particular Investment Priorities. Most OP KED interventions were 

not oriented at the improvement of the labour market situation of working people but at the 

implementation of other objectives instead. The main support recipients were also 

specialists, i.e. people whose situation on the labour market was relatively good. In their 

case, the space for improving their employment situation is usually limited and it mainly 

involves getting promoted, changing the scope of responsibility or changing a job. 

The results of the study do not allow to formulate specific recommendations on the scope  

or the targeting of the support that could contribute to the increased value of long-term 

outcome indicator. Within a new financial perspective it is recommended to limit the 

application of the indicator only to the interventions whose objective is the improvement 

of the labour market situation of working people.  
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2 Wprowadzenie 

Niniejszy raport przedstawia wyniki pomiaru i wyliczenia wskaźnika rezultatu 

długoterminowego PO WER, dotyczącego zmiany sytuacji na rynku pracy osób pracujących, 

objętych wsparciem w programie, w 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.  

Wskaźnik został wyliczony w ramach badania pt.: Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego 

i finansowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz 

wyliczenie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego. Raport zawiera wyniki z drugiej 

fali badania. Pierwsza fala badania została przeprowadzona w 2019 r1.  

W raporcie przedstawiono informacje dotyczące realizacji badania, a także wyniki badania 

ilościowego i jakościowego, dotyczącego obliczenia wskaźnika rezultatu długoterminowego.  

3 Charakterystyka PO WER 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 jest programem krajowym, 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W poniższej tabeli 

przedstawiono strukturę programu z uwzględnieniem osi priorytetowych oraz priorytetów 

inwestycyjnych. Te kategorie są wykorzystywane w raporcie do prezentacji danych. Tabela ta 

ma ułatwić interpretację prezentowanych wyników badania.  

Tabela 1. Struktura PO WER w podziale na osie priorytetowe i priorytety inwestycyjne. 

Oś priorytetowa Priorytet Inwestycyjny 

Oś I – Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich 

PI 8ii – 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  

 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 

 

1 Link do raportu z pierwszej fali badania  

https://www.power.gov.pl/media/78644/Mid-term_RK_11_09.pdf
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Oś priorytetowa Priorytet Inwestycyjny 

Oś II - Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji 

 

PI 8iv – równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich 

dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, 

rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i 

prywatnego 

 PI 8v – przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

 PI 8vii – 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 

 PI 9i – aktywne włączenie, w tym z myślą o 

promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 PI 9iv – ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych, świadczonych w 

interesie ogólnym 

 PI 9v – wspieranie przedsiębiorczości społecznej i 

integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w 

celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

 PI 10i – ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego 

dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z 

uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza 

formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających 

ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 
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Oś priorytetowa Priorytet Inwestycyjny 

 PI 10iii – wyrównywanie dostępu do uczenia się przez 

całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i 

poza formalnym 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 – 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 

 PI 11i – 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 

 PI 11ii – budowanie potencjału wszystkich 

zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę 

w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie, 

szkolenia i zatrudnienia oraz polityki społecznej, w tym 

poprzez pakty sektorowe i terytorialne na rzecz 

wdrażania reform na szczeblu krajowym, regionalnym i 

lokalnym  

Oś III – Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju 

PI 10ii – poprawa jakości, skuteczności i dostępności 

szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie 

równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu 
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Oś priorytetowa Priorytet Inwestycyjny 

osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej 

sytuacji  

 PI 8v – przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

Oś IV – Innowacje społeczne Wszystkie PI 

Oś V – Wsparcie dla obszaru 

zdrowia 

 

PI 8vi – aktywne i zdrowe starzenie się 

 PI 9iv – ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 

interesie ogólnym 

 PI 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 

 PI 10iii – wyrównywanie dostępu do uczenia się przez 

całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i 

poza formalnym 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 

Źródło: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

Czytelnicy zainteresowani bardziej szczegółową charakterystyką interwencji w ramach PO 

WER mogą zapoznać się z dokumentami programowymi, dostępnymi na stronie 

internetowej programu, w tym w szczególności zapisami samego Programu Operacyjnego, 

Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych, a także Tabelą transpozycji PI na działania / 

poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych, będącą załącznikiem do SZOOP.  

http://www.power.gov.pl/
http://www.power.gov.pl/
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4 Metodologia wyliczania wskaźnika 

Podstawową metodą badawczą było badanie kwestionariuszowe przeprowadzone wśród 

uczestników projektów, realizowanych w PO WER. Badanie objęło osoby, które zakończyły 

swój udziału w projekcie pomiędzy 1 lipca 2018 r. a 31 grudnia 2020 r.  

Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem kwestionariusza bazującego na załączniku nr 

6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. Pytania kwestionariusza zostały uporządkowane tak, aby 

lepiej odzwierciedlały zmiany sytuacji życiowej i sytuacji na rynku pracy uczestnika projektu. 

Dodano także kilka pytań, pozwalających na udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania 

badawcze.  

Badanie zostało zrealizowane przy użyciu technik CAWI i CATI (wywiadów internetowych i 

telefonicznych wspomaganych komputerowo), w tym 1100 wywiadów CATI oraz 3208 CAWI. 

Badanie zostało zrealizowane na pełnej populacji uczestników projektów, w związku z czym 

nie wystąpił błąd statystyczny związany z doborem próby. Natomiast w dwóch najbardziej 

licznych PI, tj.10(iii) oraz11(i), ze względu na ich duże liczebności, zastosowano dobór próby 

losowaniem prostym. Błąd standardowy dla tych dwóch priorytetów inwestycyjnych był 

zgodny z Wytycznymi Komisji Europejskiej Monitoring and Evaluation of European Cohesion 

Policy European Social Fund; Guidance document i nie przekroczył 5%. 

Badaną populację stanowiło 21 600 osób. Ogólny poziom zwrotu ankiet w badaniu wyniósł 

4% (w pierwszej fali badania 16%). Był on zróżnicowany ze względu na PI i wahał się od 1% 

do 19% (w pierwszej fali badania: od 9% do 43%). Informacje o liczebności próby dla 

poszczególnych warstw i podwarstw są zawarte w tabelach 4 i następnych. Na poziom 

zwrotu wpływ miało zróżnicowanie grup osób objętych wsparciem, a także upływ czasu od 

momentu zakończenia udziału w projektach do momentu realizacji badania. Pewien wpływ 

mogły mieć też takie czynniki jak zniechęcenie uczestników projektów do wypełniania 

kolejnych ankiet, co mogło wynikać z dużej liczby badań ewaluacyjnych prowadzonych w 

ostatnim czasie. Istotne znaczenie mogło mieć również podawanie przez uczestników 

projektów ogólnych adresów e-mail swoich instytucji. W efekcie ankieta często nie docierała 

do właściwej osoby.  

Wykonawca podjął szereg działań zmierzających do zwiększenia liczby wypełnionych ankiet: 

m.in. wysłano ankiety do niemal całej populacji uczestników badania (co efektywnie 

przełożyło się na mniejszy poziom zwrotu), wysyłano monity mailowe. Stosowano również 

monity telefoniczne. Zwiększono również liczbę ankiet przeprowadzonych telefonicznie. 

Działania te doprowadziły do osiągnięcia takiego poziomu zwrotu, który pozwolił na 

oszacowanie wartości wskaźnika z zachowaniem wymaganego poziomu istotności i błędu dla 

zdecydowanej większości warstw i podwarstw. W kilku przypadkach, w których nie udało się 

uzyskać zakładanego poziomu błędu, wynikało to z małej liczebności populacji badanej w 
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danej podwarstwie. W takich przypadkach uzyskanie zakładanego poziomu błędu 

wymagałoby osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu zwrotu.  

Uzupełniająco przeprowadzono kilka indywidualnych wywiadów pogłębionych z 

przedstawicielami IP oraz projektodawców. Wywiady te miały wesprzeć interpretację 

wyników ilościowych, w tym przede wszystkim służyć miały lepszemu rozpoznaniu 

czynników wewnętrznych, wynikających ze specyfiki programu oraz poszczególnych 

priorytetów inwestycyjnych. Wywiady zostały przeprowadzone w tych priorytetach 

inwestycyjnych, dla których wyniki odbiegają od średniej, a także jednym z celów interwencji 

była poprawa sytuacji osób pracujących.  

Przeprowadzono sześć wywiadów indywidualnych, w tym cztery z IP:  

• PARP (IP dla PI 8v, Działania 2.2),  

• NCBiR (IP dla PI 10ii, osi priorytetowej III),  

• Ministerstwem Zdrowia (IP dla osi priorytetowej V, Działanie 5.4 Kompetencje 

zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych) 

• Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (IZ, wydział odpowiedzialny za 

wdrażanie Działania 4.2 PO WER w zakresie projektów mobilności ponadnarodowej).  

A także dwa z projektodawcami: jeden wywiad z projektodawcą w PI 8v, Działanie 2.2 oraz 

jeden z projektodawcą dla osi priorytetowej IV w zakresie projektów mobilności 

ponadnarodowej.  

Badanie realizowano w okresie luty – kwiecień 2022 r. 

5 Zmiana sytuacji na rynku pracy uczestników projektów 

Pytania badawcze 

1. Jakie kryteria musiały być spełnione i w jakich obszarach, by interwencja przyniosła 

efekt polepszenia sytuacji osób objętych wsparciem na rynku pracy?  

2. Czy zakres niniejszego wskaźnika jest dopasowany do realizowanej w PO WER 

interwencji na rzecz osób zatrudnionych? Czy wskazane w Programie wartości wskaźnika 

są adekwatne do celów interwencji postawionych dla poszczególnych PI? 

5.1 Sytuacja na rynku pracy przed rozpoczęciem i 6 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie 

Badaniem objęte zostały osoby pracujące w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Analizując wyniki, należy zwrócić uwagę na specyfikę grupy, która była objęta wsparciem PO 

WER. Należy pamiętać, że interwencja ta kierowana była przede wszystkim do pracowników 

sektora publicznego.  
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W grupie badanych osób zdecydowanie nadreprezentowane były kobiety. Stanowiły one 

75,5% badanej próby, podczas gdy według BAEL wśród osób pracujących w III kwartale 2021 

r. kobiety stanowiły 45%2. Ponadto silnie reprezentowane były osoby z wykształceniem 

wyższym. Stanowiły one 91% badanych. Natomiast według BAEL w III kwartale 2021 r. wśród 

osób pracujących było 36% osób z wykształceniem wyższym. 

Widoczna jest również pewna nadreprezentacja osób w wieku największej aktywności 

zawodowej (30-54 lata). Wśród badanych stanowiły one 78% osób pracujących objętych 

wsparciem, a w populacji w III kwartale 2021 r. wśród ogółu pracujących było 64% takich 

osób. 

Podsumowując, można stwierdzić, że wśród uczestników projektów dominowały kobiety z 

wyższym wykształceniem w wieku 30-54 lat. Taka struktura uczestników projektu wynika ze 

specyfiki programu – jest on w dużym stopniu kierowany do sektora publicznego, w którym 

jest również widoczna nadreprezentacja kobiet i osób z wyższym wykształceniem. 

W momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 92% uczestników pracowało jako regularny 

pracownik. Pozostałe osoby prowadziły własną działalność gospodarczą (7,7%), pracowały 

dorywczo (1,5%) lub były na stażu lub praktyce, prowadziły własne gospodarstwo rolne lub 

były pomagającymi członkami rodzin. Wśród osób zaliczanych do pracujących jako regularny 

pracownik zdecydowana większość (82,7%) pracowała na podstawie umowy na czas 

nieokreślony, a 13,6% na czas określony. 

Wśród uczestników projektów, w stosunku do ogółu zatrudnionych w Polsce, widoczna jest 

nadreprezentacja osób zatrudnionych na umowę o pracę na podstawie umów na czas 

nieokreślony. Według BAEL w III kwartale 2021 r. jako pracownicy najemni pracowało 80% 

wszystkich pracujących. Wśród pracowników najemnych 86% pracowało na czas 

nieokreślony. Należy jednak zaznaczyć, że porównania do struktury pracujących wg BAEL 

powinny być interpretowane z dużą ostrożnością ze względu na różnice metodologiczne obu 

badań. 

Pół roku po zakończeniu udziału w projekcie pracowało 98,9% uczestników projektów, którzy 

pracowali w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Sytuacja osób pracujących nie uległa 

wyraźnym zmianom. Nieznacznie zmniejszył się udział osób pracujących jako „regularny 

pracownik”. Nieznacznie zmniejszył się udział osób pracujących na podstawie umowy o pracę 

na czas nieokreślony. W niewielki sposób zwiększył się udział osób pracujących w pełnym 

wymiarze czasu pracy (z 94% do 95,3%). 

  

 

2 GUS (2021), Aktywność ekonomiczna ludności III kwartał 2021 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. 
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Tabela 2. Sytuacja zawodowa osób badanych w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i 
6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w podziale na edycje badania.  

Sytuacja  zawodowa   
  

2019 
 

2022 
 

Rozpoczęcie 

udziału w 

projekcie 

6 mies. po 

zakończeniu 

udziału 

Rozpoczęcie 

udziału w 

projekcie 

6 mies. po 

zakończeniu 

udziału 

Regularny pracownik 90,9% 92,3% 92,2% 90,5% 

Własna działalność 7,5% 8,0% 7,7% 7,7% 

Prace dorywcze 2,5% 1,9% 1,5% 1,3% 

Płatny staż lub praktyka 0,8% 0,5% 0,5% 0,1% 

Własne gosp. rolne 0,3% 0,3% 0,6% 0,6% 

Pomoc w rodz. firmie lub 

g. roln. 

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

n 7105 6771 4308 4259 

Źródło: CAWI i CATI 

Tabela 3. Forma zatrudnienia osób badanych w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i 
6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w podziale na edycje badania (dotyczy osób 
pracujących jako regularny pracownik lub dorywczo). 

  Sytuacja  zawodowa   

  

 

2019 

 

2022 

  Rozpoczęcie 

udziału w 

projekcie 

6 mies. po 

zakończeniu 

udziału 

Rozpoczęcie 

udziału w 

projekcie 

6 mies. po 

zakończeniu 

udziału 

Um. o pracę na cz. 

nieokreślony 

78,7% 76,4% 82,7% 81,7% 

Um. o pracę na cz. 

określony 

14,4% 12,8% 13,6% 11,9% 
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  Sytuacja  zawodowa   

  

 

2019 

 

2022 

  Rozpoczęcie 

udziału w 

projekcie 

6 mies. po 

zakończeniu 

udziału 

Rozpoczęcie 

udziału w 

projekcie 

6 mies. po 

zakończeniu 

udziału 

Um. o dzieło lub zlecenie 5,7% 6,3% 3,6% 3,5% 

Inna umowa 2,3% 5,3% 1,7% 1,5% 

Bez umowy 0,2% 2,4% 0,1% 0,0% 

Nie pamiętam / 

odmowa odp. 

0,8% 0,3% 0,0% 0,2% 

n 6669 6810 4021 4021 

Źródło: CAWI i CATI 

W ciągu pół roku po zakończeniu udziału w projekcie nieznacznie poprawiła się również 

ocena satysfakcji uczestników projektów z poziomu wynagrodzenia. W momencie 

rozpoczynania udziału w projekcie średni poziom satysfakcji z poziomu wynagrodzenia 

wynosił 5,4 na skali od 1 do 10. Natomiast pół roku po zakończeniu udziału w projekcie 

poziom satysfakcji wzrósł do 5,8. 

W ciągu pół roku od zakończenia udziału w projekcie 10,9% uczestników projektów 

awansowało lub zmieniło pracę. Dla 74,9% spośród nich (od 58% do 85% w zależności od 

priorytetu inwestycyjnego i osi priorytetowej) była to zmiana pracy lub stanowiska na wyższe 

lub wymagające wyższych kompetencji, umiejętności, kwalifikacji albo wiążące się z większą 

odpowiedzialnością. 

Zdaniem badanych uczestnictwo w projektach w średnim stopniu przyczyniło się do tej 

zmiany. Na skali od 1 do 10 (1: „w ogóle się nie przyczynił”, 10: „bardzo się przyczynił”) 

średnio uczestnicy ocenili wpływ projektu na zmianę ich sytuacji na 4,8. Wartość ta jest 

niemal taka sama jak uzyskana w badaniu w 2019 r. Poniższy wykres wskazuje, że w ocenach 

respondentów największe przełożenie na zmianę pracy lub stanowiska miały formy wsparcia 

udzielane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i, najmniejsze zaś w 8iv. Wsparcie udzielane 

w PI 9i kierowane było do różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. 

do więźniów, którzy po zakończeniu wsparcia opuszczali zakłady karne. Jak widać, 

subiektywnie interwencja ta jest oceniana bardzo pozytywnie. Czyli w odczuciu uczestników 

projekty miały wpływ na ich sytuację zawodową. Jak pokazują dane z pomiaru wskaźnika, 
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uczestnicy projektów w PI 9i faktycznie poprawili swoją sytuację nieznacznie częściej niż 

średnia dla całego programu (patrz Wykres 9).  W przypadku PI 8iv wsparcie kierowane było 

przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego i dotyczyło organizacji opieki 

nad dziećmi do lat trzech. Było to wsparcie skoncentrowane na nabyciu przez urzędników 

bardzo konkretnych, specyficznych kompetencji i w związku z tym mogło nie mieć 

przełożenia na ich sytuację zawodową.  

Wykres 1. Stopień (gdzie 1: „w ogóle”, 10: „bardzo”), w jakim udział w dofinansowanej 
formie wsparcia przyczynił się do zmiany pracy lub stanowiska wg priorytetu inwestycyjnego 
i osi wsparcia, w podziale na edycje badania [Dane dotyczą badanych, którzy awansowali. 
Wyniki dla kategorii o liczebnościach <30 nie są prezentowane]. 

 

Źródło: CAWI i CATI 

5.2 Oszacowanie wskaźnika rezultatu  

W tym rozdziale przedstawiono oszacowanie wartości wskaźnika: „Liczba osób znajdujących 

się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu”. Wartość 

6,2

5,3

5,1

5,1

4,7

4,7

3,6

3,4

5,6

4,8

4,6

4,4

4,8

7,5

3,4

3,1

5,1

4,4

3,7

5,3

4,3

3,8

4,7

4,9

5,2

4,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

09(i)

10(i)

09(iv)

11(i)

10(ii)

10(iii)

08(ii)

08(iv)

08(i)

10(iv)

POWR.05

POWR.02

POWR.04

POWR.03

Ogółem

Edycja 2022

Edycja 2019



 

17 

wskaźnika została obliczona zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Załączniku 6 do 

„Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020”, pt. „Sposób pomiaru wskaźników rezultatu 

długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne”. Jako 

świadczące o zmianie sytuacji na lepszą w wyniku uczestnictwa w projekcie, a co za tym idzie 

i wyliczenie wartości wskaźnika, należy interpretować następujące sytuacje dla osób: 

a. które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie pracowały dorywczo, a w pół roku 

po zakończeniu udziału w projekcie prowadziły własną działalność gospodarczą lub 

gospodarstwo rolne lub pracowały, ale nie we własnej firmie;  

b. które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie pomagały w rodzinnej działalności 

gospodarczej lub gospodarstwie rolnym, a w pół roku po zakończeniu udziału w 

projekcie prowadziły własną działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub 

pracowały, ale nie we własnej firmie;  

c. które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były na płatnym stażu lub 

praktyce, a w pół roku po zakończeniu udziału w projekcie prowadziły własną 

działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub pracowały, ale nie we własnej 

firmie;  

d. które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były zatrudnione na umowę o 

pracę na czas określony, a w pół roku po zakończeniu udziału w projekcie były 

zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony;  

e. które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były zatrudnione na umowę o 

dzieło lub zlecenie, a w pół roku po zakończeniu udziału w projekcie były zatrudnione 

na umowę o pracę na czas nieokreślony;  

f. które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były zatrudnione na podstawie 

innej umowy niż umowa o pracę, czy umowa cywilno-prawna, a w pół roku po 

zakończeniu udziału w projekcie były zatrudnione na umowę o pracę na czas 

nieokreślony;  

g. które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie pracowały bez umowy, a w pół 

roku po zakończeniu udziału w projekcie były samozatrudnione lub zatrudnione na 

umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną;  

h. które od momentu zakończenia udziału w projekcie do pół roku później zmieniły 

pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych kompetencji, 

umiejętności, kwalifikacji, albo wiążące się z większą odpowiedzialnością;  

i. które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były zatrudnione w niepełnym 

wymiarze godzin/ na część etatu, ale chciały pracować na cały etat i w pół roku po 

zakończeniu udziału w projekcie były zatrudnione w pełnym wymiarze godzin/ na 

pełen etat. 



18 

Wyniki badania pokazują, że ogółem 12,5% pracujących uczestników projektów poprawiło 

swoją sytuację zawodową w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Jest to 

wynik bardzo zbliżony do edycji 2019, gdzie wartość wskaźnika wyniosła 12,8%.  

Poniższy wykres pokazuje odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy 

(wskaźnik ogółem) oraz odsetek osób, które osiągnęły różne typy poprawy sytuacji na rynku 

pracy. 

Wykres 2. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy ogółem oraz ze 
względu na typ poprawy sytuacji na rynku pracy w podziale na edycje 2019 i 2022 [Odsetki 
podane wraz z błędami standardowymi]. 

 

Źródło: CAWI i CATI: N2019 = 7105, N2022 = 4308 

Najczęstszy rodzaj poprawy sytuacji na rynku pracy to przejście na wyższe stanowisko lub 

wymagające wyższych kompetencji, kwalifikacji lub wiążące się z wyższą odpowiedzialnością. 

Tak zdefiniowaną poprawę osiągnęło 8,2% uczestników projektów, czyli niemal tyle samo, co 

w edycji z 2019 r. (8,0%). Taka zmiana jest charakterystyczna dla grup docelowych projektów 

PO WER, realizowanych w wielu priorytetach inwestycyjnych. Jak zaznaczali uczestnicy 

wywiadów indywidualnych, wśród odbiorców wsparcia dużą część stanowili specjaliści w 

różnych dziedzinach (np. przedstawiciele zawodów medycznych, wymiaru sprawiedliwości, 

pomocy społecznej, rynku pracy, sektora edukacji). Osoby te zwykle mają ustabilizowaną 

sytuację zawodową. Jednak dzięki udziałowi w projektach nabywały one nowe kompetencje, 

co mogło przełożyć się na zwiększenie ich szans na awans, podjęcie pracy wymagającej 

wyższych kompetencji lub kwalifikacji.  
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Drugi, najczęściej wskazywany typ poprawy sytuacji to przejście z umowy o pracę na czas 

określony na umowę na czas nieokreślony. Tego typu poprawę osiągnęło 2,9% uczestników 

projektów. Bardzo podobny wynik zaobserwowano w edycji badania z 2019 r. (3,0%). Inne 

formy poprawy sytuacji na rynku pracy występowały zdecydowanie rzadziej.  

Oceniając skalę zmian w sytuacji uczestników na rynku pracy należy odnieść uzyskane wyniki 

do sytuacji na rynku pracy. Niestety, brak jest dostępnych publicznie danych, które 

pozwoliłyby na pełne odniesienie uzyskanych wyników do sytuacji na rynku pracy, z 

uwzględnieniem typu poprawy i charakterystyki badanych osób. 

Jako pewien punkt odniesienia służyć mogą wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego, dotyczące 

awansów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ostatnie dane dotyczą roku 2019. Według tego 

badania awanse były częstsze wśród osób młodszych (do 35 roku życia). W tym okresie w tej 

grupie awansowało 18% mężczyzn i kobiet. Wśród osób w wieku 36 – 54 lata awanse 

spotykały 9% kobiet i 10% mężczyzn.  

W tym kontekście uzyskany wynik (8% w ciągu pół roku od zakończenia uczestnictwa w 

projekcie) nie odbiega zasadniczo od średniej dla rynku. Jednak dokonując tego typu 

porównań, należ również pamiętać o specyfice uczestników projektów PO WER. Kwestia ta 

została omówiona szerzej w rozdziale 4.1. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wśród 

uczestników projektów, w stosunku do ogółu pracujących, nadreprezentowane były kobiety, 

osoby z wyższym wykształceniem, pracujące na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony, w średnim wieku. Takie osoby znajdują się generalnie w relatywnie dobrej 

sytuacji na rynku pracy i w ich przypadku przestrzeń do poprawy sytuacji jest stosunkowo 

niewielka. 

W trakcie badania uwzględniono również wpływ pandemii COVID-19 na sytuację 

uczestników i uczestniczek projektów. Osoby uczestniczące w programach zostały 

podzielone na 3 grupy, ze względu na moment, w którym ukończyły one udział w projekcie 

i potencjalny wpływ pandemii COVID-19 na ich sytuację 6 miesięcy po zakończeniu 

uczestnictwa w projekcie:  

a. grupa 1 – osoby, które zakończyły udział w projektach najpóźniej do końca sierpnia 

2019, czyli 6 miesięcy po zakończeniu projektu przypadało na 02.2020, czyli jeszcze 

przed pierwszym lockdownem w Polsce, 

b. grupa 2 – osoby, które zakończyły udział w projektach między 09.2019 a 02.2020, 

czyli w trakcie pandemii byli w okresie 6-miesięcznej karencji po ukończeniu projektu, 

c. grupa 3 – osoby, które brały udział w projekcie w trakcie pandemii, tj. zakończyły 

udział w projekcie w marcu 2020 r. lub później. 

Na poziomie ogólnym wskaźnik wyniósł odpowiednio 12,6% dla grupy 1, 10,9% dla grupy 2 

oraz 13,6% dla grupy 3. Choć różnice nie były bardzo duże, to można mówić tu o możliwym 

niewielkim zahamowaniu poprawy sytuacji na rynku pracy związanej z początkową fazą 



20 

pandemii, podczas której polski rynek pracy był pod wpływem wprowadzonych wówczas 

obostrzeń. Sytuacja ta, wiążąca się z dużą niepewnością, mogła przełożyć się na ograniczenie 

decyzji o ewentualnych awansach, zmianach umów lub zmianach pracy. Pewne odbicie, 

widoczne w danych dla grupy 3, może być efektem przesunięcia zmian na rynku pracy. Część 

decyzji związanych z miejscem pracy mogło być odłożonych na później, po minięciu 

pierwszego szoku związanego z pandemią COVID-19.  

Potwierdzeniem tego może być fakt, że ogólna tendencja była widoczna zarówno w 

przypadku awansu zawodowego (wskaźnik h) gdzie grupy osiągnęły wartości 8%, 7,1% oraz 

9,4%, a także przejścia z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony (wskaźnik 

d) - 3,3%, 2,2% oraz 2,5%.  

Wykres 3. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy ogółem oraz ze 
względu na czas zakończenia projektu w projekcie [Odsetki podane wraz z błędami 
standardowymi]. 

 

Nota: oznaczanie wskaźników od a do i znajdują się na stronie 7. 
Źródło: CAWI i CATI: N2022 = 4308 

Odsetek osób, których sytuacja na rynku pracy poprawiła się, jest zróżnicowany ze względu 

na kilka, wzajemnie powiązanych cech:  

• wiek i poziom wykształcenia,  

• typ interwencji (a więc i ze względu na grupę docelową). 

Na poniższych wykresach widać, że na wartość wskaźnika silnie wpływa wiek badanych osób. 

Najwyższa jest ona wśród osób najmłodszych, poniżej 25 roku życia. Osoby w wieku 30-54 

lata, które stanowiły zdecydowaną większość uczestników projektów, poprawiały swoją 

sytuację na rynku pracy wyraźnie rzadziej niż osoby młodsze. Jeszcze niższą wartość osiągał 

wskaźnik wśród osób po 54 roku życia. Taki rozkład zmian odpowiada też ogólnym zmianom 

na rynku pracy, identyfikowanym w badaniu Bilans Kapitału Ludzkiego.  
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Może to się wiązać z większą mobilnością i zmiennością sytuacji na rynku pracy osób 

młodych. Osoby te dopiero rozpoczynają swoją przygodę na rynku pracy, częściej zmieniają 

pracę i w związku z tym mają większą szansę na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy. Po 

30 roku życia następuje stopniowa stabilizacja sytuacji zawodowej.  

Warto wspomnieć o tym, że ta sama tendencja była widoczna w poprzedniej edycji badania z 

2019 r., przy czym zaobserwowano wyraźny spadek wskaźnika w przypadku najmłodszej 

grupy badanych (45% w 2019 vs 33% w 2022). Wyjaśnieniem tej zmiany może być wpływ 

pandemii COVID-19 na rynek pracy. Wpływ ten był najbardziej widoczny właśnie w 

odniesieniu do osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy. W przypadku tej grupy 

stabilizacja zatrudnienia mogła być przesunięta w czasie.  

Wykres 4. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy ogółem ze względu 
na wiek w podziale na edycje badania [Odsetki podane wraz z błędami standardowymi]. 

 

Źródło: CAWI i CATI: N2019 = 7105, N2022 = 4308 

Różnice są również widoczne, jeśli spojrzymy na poziom wykształcenia. Osoby z wyższym 

poziomem wykształceniem rzadziej doświadczały poprawy swojej sytuacji na rynku pracy w 

porównaniu z osobami z niższym poziomem wykształcenia. Należy to raczej wiązać ze 

względnie stabilną sytuacją tych osób na rynku pracy. Prawdopodobnie interwencja miała 

mniejszy wpływ na zróżnicowanie sytuacji osób ze względu na wiek czy też poziom 

wykształcenia.  

W porównaniu z edycją badania z 2019 r. zauważono pogorszenie się sytuacji osób z 

wykształceniem ponadgimnazjalnym (22% w 2019 r. vs 13% w 2022 r.) oraz poprawę sytuacji 

osób z wykształceniem policealnym (13% w 2019 r. vs 18% w 2022 r.). Relatywne 

pogorszenie sytuacji osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym można wiązać z trudniejszą 

sytuacją młodzieży na rynku pracy w związku z pandemią COVID-19, o czym była mowa 

wyżej.  
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Wykres 5. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy ogółem ze względu 
na poziom wykształcenia w podziale na edycje badania [Odsetki podane wraz z błędami 
standardowymi]. 

 

Nota: Na wykresie pominięto kategorie o liczebnościach < 30 obserwacji 
Źródło: CAWI i CATI: N2019 = 7105, N2022 = 4308 

Wyniki badania pokazują niewielkie zróżnicowanie oszacowanych wskaźników ze względu na 

płeć oraz kategorię regionu – czyli główne zmienne, które zgodnie z wytycznymi KE powinny 

być brane pod uwagę przy doborze próby do badania. Jednocześnie zaobserwowano 

niewielki spadek wartości wskaźnika dla mężczyzn w porównaniu z edycją z 2019 r. (13% w 

2019 r. vs 11% w 2022 r.). Co szczególnie interesujące, efekt ten był widoczny głównie w 

grupie mężczyzn, którzy ukończyli program w czasie co najmniej 6 miesięcy przed 

wprowadzeniem w Polsce obostrzeń sanitarnych. Możliwych przyczyn tego stanu rzeczy 

należy upatrywać raczej w specyfice wykonywanej pracy niż w efektach samej interwencji. 

Wykres 6. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy ogółem w podziale 
na płeć i edycje badania [Odsetki podane wraz z błędami standardowymi]. 

 

Źródło: CAWI i CATI: N2019 = 7105, N2022 = 4308 
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Wykres 7. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy ogółem w podziale 
na płeć oraz ze względu na czas zakończenia udziału w projekcie [Odsetki podane wraz z 
błędami standardowymi]. 

 

Źródło: CAWI i CATI: N2022 = 4308 

Wykres 8. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy ogółem w podziale 
na kategorię regionu i edycję badania [Odsetki podane wraz z błędami standardowymi]. 

 

Źródło: CAWI i CATI: N2019 = 7105, N2022 = 4308 

W przypadku osób z niepełnosprawnością wartość osiągniętego wskaźnika była wyższa niż 

dla ogółu uczestników projektu i wyniosła 17,9% (przy błędzie standardowym 3,8%).  

Analizując uzyskaną wartość wskaźnika należy wziąć pod uwagę również specyfikę 

interwencji i grupę docelową. W dalszej części rozdziału przedstawiono oszacowania 

wartości wskaźnika ogółem w grupach / subkwotach wyodrębnionych wg wybranych 

priorytetów inwestycyjnych (PI), a także w podziale na osie priorytetowe i priorytety 

inwestycyjne. Najbardziej szczegółowych informacji dostarcza informacja o uzyskanym 
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wyniku w podziale na oś i priorytet inwestycyjny (choć w tym przypadku liczebności w 

niektórych warstwach są zbyt małe, aby na tej podstawie formułować wnioski). 

Wykres 9. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy w podziale na 
priorytet inwestycyjny i edycje badania. 

 

Nota: Na wykresie pominięto kategorie o liczebnościach < 30 obserwacji 
Źródło: CAWI i CATI: N2019 = 7105, N2022 = 4308 

Wykres 10. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy w podziale na oś 
priorytetową i edycję badania [Odsetki podane wraz z błędami standardowymi]. 

 

Nota: Na wykresie pominięto kategorie o liczebnościach < 30 obserwacji 
Źródło: CAWI i CATI: N2019 = 7105, N2022 = 4308 
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Wykres 11. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy w podziale na oś 
priorytetową i moment ukończenia programu [Odsetki podane wraz z błędami 
standardowymi]. 

 

Nota: Na wykresie pominięto kategorie o liczebnościach < 30 obserwacji  
Źródło: CAWI i CATI: N2022 = 4308 

Tabela 4. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy w podziale na oś 
priorytetową i priorytet inwestycyjny oraz edycję badania. 

PI Oś prior. Edycja Odsetek Błąd Std. Dolne 

95% CI 

Górne 

95% CI 

n 

08(i) POWR.04 2019 15,1% n/d 11,0% 20,5% 218 
  

2022 0,0% n/d 0,0% 0,0% 20 

08(ii) POWR.01 2019 - n/d - - - 
  

2022 7,4% n/d 0,0% 0,2% 27 

08(ii) POWR.04 2019 25,3% n/d 17,4% 35,2% 91 
  

2022 12,4% n/d 0,1% 0,2% 225 

08(iv) POWR.02 2019 6,9% n/d 5,0% 9,3% 540 
  

2022 12,1% n/d 0,1% 0,2% 390 

08(iv) POWR.04 2019 66,7% n/d 9,6% 97,4% 3 
  

2022 - n/d - - - 
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PI Oś prior. Edycja Odsetek Błąd Std. Dolne 

95% CI 

Górne 

95% CI 

n 

08(v) POWR.02 2019 9,8% n/d 7,0% 13,4% 338 
  

2022 5,7% n/d 0,0% 0,1% 174 

08(v) POWR.04 2019 0,0% n/d - - 1 
  

2022 11,1% n/d 0,0% 0,2% 54 

08(vi) POWR.05 2019 3,6% n/d 1,6% 7,7% 168 
  

2022 5,3% n/d 0,0% 0,1% 38 

08(vii) POWR.02 2019 6,5% n/d 4,4% 9,5% 372 
  

2022 7,0% n/d 0,0% 0,1% 285 

08(vii) POWR.0 2019 50,0% n/d 1,9% 98,1% 2 
  

2022 - n/d - - - 

09(i) POWR.02 2019 19,6% n/d 15,9% 23,8% 388 
  

2022 14,1% n/d 0,1% 0,2% 263 

09(i) POWR.04 2019 0,0% n/d - - 1 
  

2022 - n/d - - - 

09(iv) POWR.02 2019 10,3% n/d 6,9% 15,2% 213 
  

2022 12,9% n/d 0,1% 0,2% 264 

09(iv) POWR.04 2019 0,0% n/d - - 2 
  

2022 22,1% n/d 0,1% 0,3% 86 

09(iv) POWR.05 2019 9,1% n/d 6,8% 12,0% 473 
  

2022 13,5% n/d 0,1% 0,2% 148 

09(v) POWR.02 2019 16,3% n/d 9,6% 26,1% 80 
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PI Oś prior. Edycja Odsetek Błąd Std. Dolne 

95% CI 

Górne 

95% CI 

n 

  

2022 27,2% n/d 0,2% 0,4% 92 

10(i) POWR.02 2019 6,0% n/d 4,3% 8,5% 497 
  

2022 9,3% n/d 0,1% 0,1% 343 

10(ii) POWR.03 2019 36,5% n/d 33,0% 40,3% 665 
  

2022 20,2% n/d 0,2% 0,2% 520 

10(ii) POWR.05 2019 13,9% n/d 8,4% 22,1% 101 
  

2022 38,9% n/d 0,2% 0,6% 36 

10(iii) POWR.02 2019 10,8% 1,5% 8,2% 14,2% 416 
  

2022 11,3% 1,9% 0,1% 0,2% 283 

10(iii) POWR.04 2019 15,4% 2,1% 11,6% 20,1% 286 
  

2022 5,8% 1,4% 0,0% 0,1% 274 

10(iii) POWR.05 2019 13,6% 1,7% 10,6% 17,3% 411 
  

2022 14,5% 3,9% 0,1% 0,2% 83 

10(iv) POWR.02 2019 7,8% n/d 4,0% 15,0% 102 
  

2022 0,0% n/d 0,0% 0,0% 7 

10(iv) POWR.04 2019 8,4% n/d 6,8% 10,3% 942 
  

2022 10,6% n/d 0,0% 0,2% 113 

11(i) POWR.02 2019 9,5% 1,1% 7,5% 12,0% 660 
  

2022 10,9% 1,4% 0,1% 0,1% 479 

11(i) POWR.04 2019 12,6% 2,9% 8,0% 19,4% 135 
  

2022 12,5% 3,3% 0,1% 0,2% 104 
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Nota: n – podstawa procentowania; odradza się interpretowanie wartości wskaźnika dla 
n<30 i dla błędu standardowego > 5%). Błąd standardowy wystąpił w priorytetach 10(iii) i 
11(i), gdzie były losowane próby.  
Źródło: CAWI i CATI 

Zdecydowanie wyróżnia się oś piąta (priorytet inwestycyjny 10ii). 39% uczestników tych 

projektów poprawiło swoją sytuację na rynku pracy (w edycji z 2019 było ich tylko 14.0%). W 

projektach wspierane są przede wszystkim podmioty lecznicze oraz pracownicy sektora 

ochrony zdrowia. Projekty te kierowane są do lekarzy, pielęgniarek, a także przedstawicieli 

zawodów około medycznych. Służą one przede wszystkim nabyciu nowych kompetencji 

zawodowych, a w niektórych przypadkach również nowych kwalifikacji (np. specjalizacji w 

przypadku lekarzy). Nabycie nowych kompetencji lub kwalifikacji przez uczestników 

projektów może przyczyniać się do ich awansu zawodowego lub zwiększenia opcji 

zatrudnieniowych w dodatkowych miejscach pracy. Poprawa wartości wskaźnika może 

wiązać się też z sytuacją na rynku pracy w sektorze zdrowia. W szczególności odnotowywany 

od wielu lat deficyt pracowników w zawodach medycznych może mieć wpływ na poprawę 

sytuacji zawodowej uczestników projektów. W ostatnim raporcie z Barometru Zawodów 

stwierdza się, że w skali kraju najwięcej niedoborów pojawi się w zawodach budowlanych i 

medycznych3. Na sytuację w sektorze medycznym może mieć też wpływ pandemia COVID-

19, która dodatkowo zwiększyła zapotrzebowanie na pracowników. Wskazywać na to mogą 

dane zaprezentowane na wykresie 11, zgodnie z którymi poprawiała się sytuacja 

uczestników projektów realizowanych w osi 5, dla których okres 6 miesięcy po zakończeniu 

projektu przypadał na pierwszą fazę pandemii, podczas gdy w tym samym czasie sytuacja 

uczestników projektów realizowanych w innych osiach priorytetowych pogorszyła się.  

Drugim obszarem, dla którego wskaźnik osiągnął wartość zdecydowanie powyżej średniej 

jest PI 9v w drugiej osi priorytetowej. W ramach tego PI realizowano projekty służące 

wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej. Projekty te były kierowane do podmiotów 

ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), w tym przede wszystkim 

doradztwo związane z korzystaniem z instrumentów finansowych. Projekty były też 

kierowane do podmiotów świadczących usługi na rzecz PES i PS, czyli ośrodków wsparcia 

ekonomii społecznej, a także instytucji krajowych i regionalnych, działających na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej. Większość osób korzystających ze wsparcia to zapewne 

przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, którzy korzystali z instrumentów zwrotnych. 

Ważnym elementem uzupełniającym pożyczki oferowane przez operatorów było doradztwo, 

które odbiorcy oceniali pozytywnie. Pożyczki połączone z doradztwem stanowią silny impuls 

 

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (2021), Barometr zawodów 2022; Raport podsumowujący badanie w 

Polsce, Kraków. 

https://barometrzawodow.pl/forecast-card-zip/2022/report_pl/raport_ogolnopolski_2022.pdf
https://barometrzawodow.pl/forecast-card-zip/2022/report_pl/raport_ogolnopolski_2022.pdf
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rozwojowy dla przedsiębiorstw społecznych, a tym samym służą poprawie sytuacji 

zawodowej pracowników tych przedsiębiorstw. 

Wśród priorytetów inwestycyjnych o wyraźnie wyższej niż przeciętna wartości wskaźnika 

znalazły się również 10ii z trzeciej osi priorytetowej oraz 9iv z czwartej osi priorytetowej. W 

projektach realizowanych w PI 10ii w III osi priorytetowej wspierani byli przede wszystkim 

studenci ostatnich lat studiów. Wielu z nich już na tym etapie nauki stara się łączyć naukę z 

pracą, dlatego też zostali zakwalifikowani do kategorii pracujących. Sześć miesięcy po 

zakończeniu udziału w projektach część z nich mogła już zakończyć edukację formalną. 

Zakończenie studiów i wejście na rynek pracy wiąże się zwykle z poprawą ich sytuacji (np. 

większą szansą na pracę na podstawie umowy o pracę). Należy jednak zauważyć pogorszenie 

wskaźnika dla PI 10iii w IIII osi priorytetowej pomiędzy 2019 r. Może to wynikać z dwóch 

czynników. Po pierwsze, jak zaznaczono wcześniej, pandemia COVID-19 szczególnie mocno 

wpłynęła na sytuację osób młodych na rynku pracy, co mogło opóźnić stabilizację sytuacji 

zawodowej absolwentów. Po drugie, na co zwracali uwagę rozmówcy w trakcie wywiadów 

indywidualnych, w trzeciej osi priorytetowej uruchomiono nowe projekty, wspierające tzw. 

trzecią misję uczelni, skierowanych do niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, 

takich jak dzieci, osoby starsze, osoby dorosłe. W przypadku tych uczestników projektów 

można zakładać mniejszy niż w przypadku studentów odsetek osób, które poprawiły swoją 

sytuację na rynku pracy.  

W projektach realizowanych w PI 9iv w czwartej osi priorytetowej realizowane były projekty 

innowacyjne oraz ponadnarodowe, w tym mobilności ponadnarodowej dla kadr pomocy i 

integracji społecznej. Uczestnictwo w tych projektach mogło przyczynić się do poprawy 

sytuacji zawodowej kadr pomocy i integracji społecznej.  

W trakcie wywiadów indywidualnych przedstawiciele IP oraz projektodawcy dla OP 4 

podkreślali, że projekty w PO WER w dużej części skierowane są do specjalistów i służą 

podniesieniu lub nabyciu nowych kompetencji. Dlatego też jednym z efektów uczestnictwa 

może być właśnie awans lub zmiana pracy. Rozmówcy w trakcie wywiadów indywidualnych 

wskazywali, że tego typu poprawa sytuacji na rynku pracy faktycznie zachodzi. Zwykle 

zwracali uwagę, że o takich sytuacjach słyszeli lub się z nimi zetknęli i trudno im było ocenić 

skalę takiego zjawiska. Przy czym niektórzy z nich zwracali też uwagę, że zmiana na poziomie 

indywidualnym, np. zmiana pracy, nie zawsze była pozytywnie postrzegana przez 

pracodawcę, dla którego mogła oznaczać utratę pracownika. Jednak z punktu widzenia 

pracownika taka zmiana często oznaczała rozwój i poprawę na rynku pracy. W takich 

przypadkach można mówić o rozłączności pewnych celów. Działania służące wzmacnianiu 

potencjału wspieranych instytucji, poprzez podnoszenie kompetencji pracowników, mogą 

paradoksalnie prowadzić do osłabienia potencjału danej instytucji przez odejście pracownika 

z nowymi kompetencjami do nowej pracy. Jednak w dłuższej i szerszej perspektywie takie 

zmiany powinny być postrzegane pozytywnie: zmiany te mogą prowadzić do wzrostu 
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produktywności pracy, lepszego wykorzystania zasobów kapitału ludzkiego w gospodarce i 

do poprawy sytuacji pracownika (finansowej, zawodowej). Należy jednak podkreślić, na 

podstawie badań ilościowych, że tego typu zjawiska występowały stosunkowo rzadko i 

mogły wystąpić trochę częściej w niektórych obszarach. Ponadto na podstawie wyników 

badania trudno wskazać, jaki był faktyczny wpływ uczestnictwa w projektach, a jaki innych 

czynników.  

W osi piątej, w PI 8vi odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację jest stosunkowo niski 

(5,3%). Jednak w tym priorytecie uczestnicy projektów korzystali głównie z programów 

profilaktycznych. Uczestnictwo w tych programach ma na celu poprawę w długim okresie 

sytuacji na rynku pracy osób biorących w nich udział i ograniczyć ryzyko zbyt wczesnej 

dezaktywizacji zawodowej. Jednak, jak pokazują wyniki badania, nie przekłada się na 

krótkoterminowe korzyści na rynku pracy, mierzone w niniejszym badaniu.  

W PO WER można wskazać również interwencje, które były nakierowane na poprawę 

sytuacji na rynku pracy osób pracujących. Dotyczy to w szczególności PI 8ii. W tym przypadku 

projekty były kierowane do osób młodych, w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, przede 

wszystkim pozostających bez pracy, ale również pracujących. Jednak osiągnięta wartość 

wskaźnika dla tego PI w 2022 r. była porównywalna ze średnią dla całego Programu. 

Pomiędzy 2019 r. a 2022 r. odnotowano znaczący spadek wartości wskaźnika dla tego PI. 

Wynikać to może jednak z negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na sytuację grupy 

docelowej na rynku pracy. Należy zaznaczyć, że w tym priorytecie inwestycyjnym w badanym 

okresie uruchomiono wsparcie dla młodych pracowników, zorientowane na utrzymanie 

miejsc pracy w okresie pandemii COVID-19. Wsparcie to raczej nie przekładało się na 

poprawę sytuacji na rynku pracy uczestników projektów.  

W przypadku dwóch PI realizowanych w drugiej osi priorytetowej (8v – 6%, 8vii – 7%) skala 

poprawy sytuacji uczestników projektów jest mniejsza niż średnia dla całego programu. 

Może to wynikać przede wszystkim ze specyfiki interwencji. W przypadku PI 8v wsparcie było 

kierowane przede wszystkim do pracowników MŚP, odpowiedzialnych za zamówienia 

publiczne. Jak podkreślali uczestnicy wywiadów indywidualnych, w tym przypadku głównymi 

odbiorcami wsparcia byli właściciele i współwłaściciele firm, a także pracownicy zajmujący 

się zamówieniami publicznymi w firmach. Przy czym pracownicy, aby wziąć udział w 

projekcie, musieli być zatrudnieni na umowie o pracę. W praktyce oznacza to, że wsparcie 

było kierowane do przedsiębiorców i specjalistów, czyli osób o stosunkowo ustabilizowanej 

pozycji zawodowej, w przypadku których przestrzeń do poprawy pod wpływem interwencji 

jest ograniczona. Dodać też należy, że celem projektów realizowanych w PI 8v było nabycie 

kompetencji w zakresie zamówień publicznych, a nie zmiana sytuacji zawodowej 

pracowników.  

W przypadku PI 8vii wsparcie było kierowane przede wszystkim do pracowników instytucji 

rynku pracy. W tym przypadku celem interwencji było przede wszystkim wzmocnienie 
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potencjału tych instytucji, a w mniejszym stopniu poprawa sytuacji na rynku pracy 

indywidualnych osób. W grupie tej dominują osoby znajdujące się w relatywnie dobrej 

sytuacji na rynku pracy, w związku z czym pole do poprawy ich sytuacji zawodowej było 

ograniczone. 

Podsumowując, najwyższa wartość wskaźnika została osiągnięta w przypadku interwencji 

kierowanej do osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia, w którym od kilku lat widać 

duże zapotrzebowanie na pracowników, a które mogło jeszcze ulec wzmocnieniu w związku 

z pandemią COVID-19. Relatywnie wysoką wartość wskaźnika w przypadku tej grupy należy 

w większym stopniu rozpatrywać jako efekt tych szczególnych okoliczności. Drugą grupą, w 

przypadku której odnotowano wysoką wartość wskaźnika, są uczestnicy projektów 

realizowanych w PI 10ii, czyli przede wszystkim studenci wchodzący na rynek pracy. W tym 

przypadku pandemia COVID-19 mogła wpłynąć negatywnie na wartość wskaźnika. Wydaje 

się również, że wyższa wartość wskaźnika może być obserwowana u pewnej grupy 

specjalistów, którzy dzięki podniesionym kompetencjom mogli awansować lub zmienić 

pracę. Jednak wyniki badania nie pozwalają określić, na ile był to faktycznie wpływ 

projektów, a na ile innych czynników.  

Należy podkreślić, że wartość wskaźnika jest podobna dla kobiet i mężczyzn oraz dla osób 

pochodzących z Mazowsza i z pozostałych regionów. Pokazuje to, że główną zmienną 

wpływającą na sytuację uczestników projektów jest specyfika wsparcia i grupy docelowej. 

Tabela 5. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy w podziale na 
priorytet inwestycyjny, płeć oraz edycję badania. 

PI Płeć Edycja Odsetek Błąd 

Std. 

Dolne 

95% CI 

Górne 

95% 

CI 

n 

08(i) kobieta 2019 13,5% n/d 8,9% 20,0% 148 
 

mężczyzna 2019 18,6% n/d 11,1% 29,5% 70 
 

kobieta 2022 15,1% n/d 11,0% 20,5% 16 
 

mężczyzna 2022 0,0% n/d 0,0% 0,0% 4 

08(ii) kobieta 2019 27,1% n/d 18,0% 38,8% 70 
 

mężczyzna 2019 19,0% n/d 7,2% 41,8% 21 
 

kobieta 2022 13,3% n/d 0,1% 0,2% 188 
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PI Płeć Edycja Odsetek Błąd 

Std. 

Dolne 

95% CI 

Górne 

95% 

CI 

n 

 

mężczyzna 2022 7,8% n/d 0,0% 0,1% 64 

08(iv) kobieta 2019 8,4% n/d 6,1% 11,4% 429 
 

mężczyzna 2019 2,6% n/d 0,8% 7,9% 114 
 

kobieta 2022 13,3% n/d 0,1% 0,2% 315 
 

mężczyzna 2022 6,7% n/d 0,0% 0,1% 75 

08(v) kobieta 2019 13,9% n/d 9,5% 19,9% 173 
 

mężczyzna 2019 5,4% n/d 2,8% 10,1% 166 
 

kobieta 2022 6,7% n/d 0,0% 0,1% 120 
 

mężczyzna 2022 7,4% n/d 0,0% 0,1% 108 

08(vi) kobieta 2019 3,6% n/d 1,5% 8,4% 139 
 

mężczyzna 2019 3,4% n/d 0,5% 21,4% 29 
 

kobieta 2022 3,8% n/d 0,0% 0,1% 26 
 

mężczyzna 2022 8,3% n/d -0,1% 0,3% 12 

08(vii) kobieta 2019 6,3% n/d 4,1% 9,4% 335 
 

mężczyzna 2019 10,3% n/d 3,9% 24,6% 39 
 

kobieta 2022 7,0% n/d 0,0% 0,1% 243 
 

mężczyzna 2022 7,1% n/d 0,0% 0,2% 42 

09(i) kobieta 2019 18,9% n/d 15,2% 23,4% 354 
 

mężczyzna 2019 25,7% n/d 13,8% 42,8% 35 
 

kobieta 2022 15,4% n/d 0,1% 0,2% 221 
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PI Płeć Edycja Odsetek Błąd 

Std. 

Dolne 

95% CI 

Górne 

95% 

CI 

n 

 

mężczyzna 2022 7,1% n/d 0,0% 0,2% 42 

09(iv) kobieta 2019 10,1% n/d 7,9% 13,0% 552 
 

mężczyzna 2019 6,6% n/d 3,5% 12,3% 136 
 

kobieta 2022 14,3% n/d 0,1% 0,2% 435 
 

mężczyzna 2022 17,5% n/d 0,1% 0,3% 63 

09(v) kobieta 2019 22,2% n/d 12,3% 36,8% 45 
 

mężczyzna 2019 8,6% n/d 2,7% 23,8% 35 
 

kobieta 2022 26,9% n/d 0,2% 0,4% 67 
 

mężczyzna 2022 28,0% n/d 0,1% 0,5% 25 

10(i) kobieta 2019 6,3% n/d 4,4% 9,0% 444 
 

mężczyzna 2019 3,8% n/d 0,9% 14,0% 53 
 

kobieta 2022 10,5% n/d 0,1% 0,1% 276 
 

mężczyzna 2022 4,5% n/d 0,0% 0,1% 67 

10(ii) kobieta 2019 33,3% n/d 29,3% 37,4% 520 
 

mężczyzna 2019 34,1% n/d 28,5% 40,3% 246 
 

kobieta 2022 22,3% n/d 0,2% 0,3% 373 
 

mężczyzna 2022 19,7% n/d 0,1% 0,3% 183 

10(iii) kobieta 2019 12,6% 1,1% 10,5% 14,9% 892 
 

mężczyzna 2019 15,6% 2,4% 11,4% 20,9% 225(4) 
 

kobieta 2022 9,7% 1,3% 0,1% 0,1% 524 
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PI Płeć Edycja Odsetek Błąd 

Std. 

Dolne 

95% CI 

Górne 

95% 

CI 

n 

 

mężczyzna 2022 7,8% 2,5% 0,0% 0,1% 116 

10(iv) kobieta 2019 8,1% n/d 6,4% 10,2% 804 
 

mężczyzna 2019 9,2% n/d 6,1% 13,5% 240 
 

kobieta 2022 10,8% n/d 0,0% 0,2% 83 
 

mężczyzna 2022 8,1% n/d 0,0% 0,2% 37 

11(i) kobieta 2019 10,0% 1,3% 7,8% 12,8% 550 
 

mężczyzna 2019 9,6% 1,8% 6,6% 13,7% 272(27) 
 

kobieta 2022 12,6% 1,7% 0,1% 0,2% 364 
 

mężczyzna 2022 8,7% 1,9% 0,0% 0,1% 219 

Nota: n – podstawa procentowania; odradza się interpretowanie wartości wskaźnika dla 
n<30 i dla błędu standardowego > 5%. Błąd standardowy wystąpił w priorytetach 10(iii) i 
11(i), gdzie były losowane próby. Odradza się interpretowanie wartości wskaźnika dla n<30; 
Liczebności w nawiasach oznaczają: "w tym dodatkowe badanie w subkwocie: mężczyźni 
zamieszkali w woj. mazowieckim dla PI 10(iii) i 11(i)". 
Źródło: CAWI i CATI 

6 OCENA INTERWENCJI 

Pytania badawcze 

3. W jakim stopniu otrzymana oferta wsparcia miała charakter adekwatny i kompleksowy, 

tj. m.in. uwzględniała specyfikę indywidualnych potrzeb oraz przyczyniła się do poprawy 

sytuacji uczestnika projektu w odniesieniu do jakości posiadanego zatrudnienia? Jak 

uczestnicy projektów oceniają otrzymane wsparcie? 

4. Jakiego rodzaju umiejętności rozwinęli uczestnicy dzięki udziałowi w projektach? Co 

należałoby ewentualnie zmienić w zakresie wsparcia w PO WER, aby lepiej odpowiadało 

na potrzeby uczestników projektów? 
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Respondenci byli pytani o ich oczekiwania dotyczące zmiany ich sytuacji na rynku pracy w 

momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, na przykład przez zmianę umowy na bardziej 

stabilną, awans, zmianę pracy na lepszą, zwiększenie zarobków (Wykres 12).  

Największe oczekiwania mieli uczestnicy projektów priorytetu 8v (wspieranie adaptacyjności 

przedsiębiorstw), 64% uczestników projektów odpowiedziało „zdecydowanie tak” lub „raczej 

tak” na pytanie: „Czy rozpoczynając udział w projekcie spodziewał(a) się Pan(i), że dzięki 

niemu uda się Panu(i) zmienić swoją sytuację zawodową na lepszą?”. Mogło to wynikać z 

faktu, że uczestnicy nabywali kompetencje dotyczące zamówień publicznych, które w ich 

opinii mogły zdecydowanie poprawić ich sytuację na rynku pracy. Jak widać z wcześniej 

prezentowanych wyników badania, ich oczekiwania nie zostały spełnione.  

Stosunkowo często poprawy swojej sytuacji oczekiwali odbiorcy wsparcia PI 9(v), a więc 

przede wszystkim pracownicy podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych – 46%. Najrzadziej poprawy swojej sytuacji oczekiwali zaś uczestnicy PI 8(vi) – 

18%. Byli to głównie uczestnicy programów profilaktycznych i w tym przypadku ich opinie 

mogły być uzasadnione. 

W podziale na osie priorytetowe najczęściej poprawy oczekiwali odbiorcy wparcia 

udzielanego w ramach osi piątej PO WER – 43%, czyli sektor ochrony zdrowia. A najrzadziej 

odbiorcy osi drugiej – 36%, czyli przede wszystkim pracownicy sektora publicznego i 

administracji publicznej różnych szczebli. 
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Wykres 12. Oczekiwany wpływ wsparcia na poprawę sytuacji zawodowej w podziale na 
edycje badania [Czy rozpoczynając udział w projekcie spodziewał(a) się Pan(i), że dzięki 
niemu uda się Panu(i) zmienić swoją sytuację zawodową na lepszą?]. 
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Wykres 13. Czy uczestnictwo w projekcie wpłynęło na poprawę indywidualnej sytuacji 
zawodowej uczestnika projektu w podziale na edycję badania [Wyniki dla kategorii o 
liczebnościach <30 nie są prezentowane]. 

 

Źródło: CAWI i CATI 
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Osoby, które zmieniły pracę lub stanowisko zapytano o stopień zadowolenia z tej zmiany. 

Ponad połowa tych osób pozytywnie ocenia zmianę. 55% spośród nich zadeklarowało, że ich 

zadowolenie z nowej pracy lub stanowiska wzrosło całkiem lub bardziej. W 2019 r. odsetek 

ten był zbliżony i wynosił 53%.  

Zadowoleni z nowej pracy lub stanowiska są uczestnicy form wsparcia udzielanych w ramach 

PI 8(ii), 10(ii), 10(iv), 9(iv), 8(iv) oraz 10(iii). W tych PI było ponad 50% respondentów, których 

zadowolenie z nowej pracy lub stanowiska wzrosło całkiem lub bardzo. Najmniej zaś 

zadowolonych jest w grupie odbiorców wsparcia w PI 9(i) – 39% respondentów, których 

zadowolenie wzrosło całkiem lub bardzo i 48% respondentów, których zadowolenie 

nieznacznie wzrosło. Należy zwrócić uwagę, że w większości przypadków liczebności nie 

przekraczały 100 osób. 
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Wykres 14. Poziom zadowolenia z nowej pracy/ stanowiska wobec poprzedniej/ 
poprzedniego [Wyniki dla kategorii o liczebnościach <30 nie są prezentowane]. 

 

Źródło: CAWI i CATI 
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Wyniki prezentowane na wykresie wskazują, że oczekiwania i ich poczucie subiektywnej 

realizacji w wyniku uczestnictwa w dofinansowanych formach wsparcia nie różnią się 

znacznie. Ciekawą obserwacją płynącą z tej analizy jest PI 10(iii), w przypadku którego 

większy jest odsetek uczestników dostrzegających faktyczny wpływ projektów na ich sytuację 

zawodową, niż odsetek uczestników oczekujących poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.  

Wykres 15. Porównanie oczekiwanego i faktycznego wpływu uczestnictwa w projekcie na 
sytuację na rynku pracy [Wyniki dla kategorii o liczebnościach <30 nie są prezentowane]. 

 

Źródło: CAWI i CATI 
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Uczestnicy PI 8v, 10iii, 9v, 10iv i 10i najczęściej pozytywnie oceniali wpływ swojego 

uczestnictwa w projektach na funkcjonowanie instytucji – powyżej 50% pozytywnych ocen. 

W przypadku PI 8v może to wiązać się z lepszym radzeniem sobie firm na rynku zamówień 

publicznych. W przypadku PI 9v projektodawcy mogą oceniać, że lepiej radzą sobie PES i PS 

korzystające ze wsparcia, czyli przede wszystkim z instrumentów finansowych. Należy 

również odnotować pozytywne opinie uczestników na temat wpływu uczestnictwa w 

projektach na funkcjonowanie instytucji w PI 10i, 10iii i 10iv. Generalnie, wsparcie w tych 

projektach jest adresowane do instytucji systemu edukacji, szkół i placówek edukacyjnych. 

Katalog wspartych instytucji jest bardzo szeroki. Jednak pozytywne opinie uczestników 

projektów mogą wskazywać, że uczestnictwo w projektach faktycznie poprawia jakość i 

dostępność usług edukacyjnych.  

Najsłabiej oceniany jest wspływ wsparcia na funkcjonowanie instytucji w PI 8vi i 8ii. W 

przypadku 8vi wsparcie dotyczyło przede wszystkim uczestnictwa w programach 

profilaktycznych, co faktycznie raczej nie wpływa na sytuację instytucji, w których pracują 

uczestnicy projektów. W przypadku PI 8ii wsparcie było kierowane do osób młodych 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie skoncentrowane 

było na poprawie sytuacji tych osób i zapewne w związku z tym miało niewielki wpływ na 

instytucje, w których te osoby pracowały.  
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Wykres 16. Czy uczestnictwo w projekcie wpłynęło na poprawę sytuacji instytucji, w której 
Pan(i) wtedy pracowała w podziale na edycje badania [Wyniki dla kategorii o liczebnościach 
<30 nie są prezentowane]. 

 

Źródło: CAWI i CATI 
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Warto odnotować jeszcze dwie kwestie, związane z wpływem wsparcia na sytuację osób 

indywidualnych i instytucji, w których te osoby pracują. Po pierwsze, widoczna jest 

stosunkowo wysoka korelacja opinii badanych na temat wpływu uczestnictwa w projektach 

na ich sytuację indywidualną i na sytuację instytucji, w której pracują (0,66). Pokazuje to, że 

w przypadku dobrze zaprojektowanego wsparcia możliwe jest oddziaływanie zarówno na 

sytuację osób indywidualnych, jak i potencjał instytucji. Wydaje się jednak, że nie sprawdza 

się hipoteza, że jeśli wsparcie ma na celu przede wszystkim wzmocnienie instytucji, to w 

mniejszym stopniu powinno wpływać na sytuację indywidualnych uczestników wsparcia. 

Kwestia ta wymaga jednak dalszych, pogłębionych analiz. 

Po drugie, widoczne są pozytywne opinie uczestników projektów na temat wpływu 

uczestnictwa w projektach w osi priorytetowej IV, czyli w projektach innowacyjnych i 

ponadnarodowych. Pokazuje to znaczący potencjał tych projektów we wzmacnianiu pozycji 

pracowników i potencjału instytucji. 

Respondenci oceniali również stopień indywidualizacji wsparcia. Odpowiadali na skali od 1 

do 10, gdzie 1 oznacza: „Czułem(-am) się jakby wsparcie było typowe, szablonowe, takie jak 

dla wszystkich innych”, a 10 oznacza: „Czułem(-am) się jakby było przygotowane specjalnie 

dla mnie”. Średnie oceny prezentuje wykres 17. 

Generalnie poziom indywidualizacji wsparcia w PO WER był oceniany raczej pozytywnie. 

Ogólna ocena indywidualizacji wsparcia za rok 2022 (6,30) była zbliżona, choć nieznacznie 

wyższa niż w roku 2019 (6,17). 

Najbardziej zindywidualizowane wsparcie otrzymywali uczestnicy projektów w ramach PI 8v 

oraz osi 4 PO WER. W przypadku PI 8v indywidualizację wsparcia umożliwiało przede 

wszystkim doradztwo dla MŚP w zakresie zamówień publicznych. Jak podkreślali uczestnicy 

wywiadów indywidualnych, doradztwo to koncentrowało się na wsparciu tych 

przedsiębiorstw przy konkretnych postępowaniach, w związku z tym poziom indywidualizacji 

był w tym przypadku maksymalny. Równocześnie skala doradztwa była znacząca. W jednym 

z projektów realizowanych w tym PI udzielono ponad 10 tys. godzin doradztwa. Stosunkowo 

pozytywnie oceniają poziom indywidualizacji wsparcia również odbiorcy 8iv.  

Należy również odnotować spadek indywidualizacji wsparcia dla PI 8ii. Są to przede 

wszystkim projekty kierowane do osób młodych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy. Spadek indywidualizacji wsparcia może wynikać z uruchomienia w tym 

priorytecie inwestycyjnym wsparcia dla młodych pracowników, służącego utrzymaniu miejsc 

pracy w okresie pandemii COVID-19. Tego typu wsparcie miało raczej charakter 

wystandaryzowany i w związku z tym mogło być oceniane jako mniej zindywidualizowane.  

Poziom indywidualizacji wsparcia jest pozytywnie skorelowany z oceną wpływu wsparcia na 

sytuację zawodową uczestników (współczynnik korelacji 0,82), a także wyraźnie, choć nieco 

słabiej, z oceną wpływu na sytuację instytucji, w których pracowali uczestnicy projektów 
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(0,62). Pokazuje to, że indywidualizacja wsparcia sprzyja subiektywnemu poczuciu wpływu 

projektu na sytuację uczestnika.  

Wykres 17. Ocena stopnia indywidualizacji wsparcia otrzymanego w projekcie (1-10) w 
podziale na edycje badania [Wyniki dla kategorii o liczebnościach <30 nie są prezentowane]. 

 

Źródło: CAWI i CATI: N2019 = 7105, N2022 = 4308 
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współpraca w grupie, kreatywność, komunikatywność). Najmniej respondentów wskazało 

posługiwanie się językami obcymi oraz podstawowe umiejętności obsługi komputera i 

organizację prac biurowych. Są to kompetencje podstawowe, stosunkowo rzadko rozwijane 

w projektach PO WER. 

Wykres 18. Umiejętności nabyte/ rozwinięte przez uczestnictwo w projekcie; [W pytaniu 
możliwe było udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.]. 

 

Źródło: CAWI i CATI: N2022 = 4308 
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W przypadku PI 9v nabycie kompetencji wiązało się zwykle z wykorzystaniem pożyczek przez 

PES – było zatem również zorientowane na konkretne efekty. Podobnie jak wyżej, warto 

odnotować także praktyczny aspekt projektów wspierających szkoły i placówki systemu 

oświaty. Wydaje się, że one również miały duży wymiar praktyczny i były dopasowane do 

rzeczywistych potrzeb uczestników.  
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Najsłabiej nabyte kompetencje wykorzystują uczestnicy projektów w PI 8vi, co jest 

zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że korzystali przede wszystkim z programów profilaktycznych. 

W tym przypadku ewentualne nabycie nowych umiejętności (np. dotyczących zdrowego 

stylu życia) zapewne było w ograniczonym stopniu wykorzystywane w miejscu pracy.  

Wykres 19. Proszę ocenić, w jakim stopniu wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy wiedzę i 
umiejętności nabyte przez uczestnictwo w projekcie. [W ogóle nie wykorzystuję nabytych 
umiejętności 1—10 Stale wykorzystuję nabyte umiejętności]. 

 

 

Źródło: CAWI i CATI: N2019 = 7105, N2022 = 4308 

Udział w projektach był ogólnie rzecz biorąc pozytywnie oceniany przez uczestników 

projektów. Odpowiedzi „raczej dobrze” i „bardzo dobrze” wskazało 85% uczestników 

projektów. Odsetek ten jest identyczny jak w edycji badania z 2019 r.  
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Wykres 20. Biorąc wszystko pod uwagę, jak Pan(i) ogólnie ocenia wsparcie uzyskane w 
ramach projektu? [Bez kategorii Bardzo źle i Raczej źle]. 

 

Nota: Na wykresie pominięto kategorie o liczebnościach < 30 obserwacji 
Źródło: CAWI i CATI 

8%

8%

8%

11%

9%

11%

10%

13%

11%

16%

12%

6%

13%

26%

12%

14%

15%

20%

17%

17%

20%

9%

19%

10%

25%

14%

34%

19%

12%

16%

13%

14%

12%

15%

14%

6%

13%

13%

38%

39%

46%

49%

41%

52%

48%

41%

49%

52%

33%

34%

47%

45%

42%

44%

51%

51%

52%

50%

49%

38%

41%

45%

55%

46%

45%

52%

48%

48%

42%

48%

41%

43%

41%

36%

45%

45%

53%

53%

45%

39%

49%

36%

42%

47%

39%

30%

55%

59%

39%

24%

43%

39%

33%

27%

30%

32%

30%

53%

37%

44%

20%

39%

16%

27%

39%

34%

44%

36%

44%

39%

44%

58%

41%

41%

2022 (n = 640)

2019 (n = 1113)

2022 (n = 390)

2019 (n = 542)

2022 (n = 228)

2019 (n = 339)

2022 (n = 92)

2019 (n = 79)

2022 (n = 498)

2019 (n = 687)

2022 (n = 120)

2019 (n = 1044)

2022 (n = 343)

2019 (n = 497)

2022 (n = 556)

2019 (n = 766)

2022 (n = 583)

2019 (n = 795)

2022 (n = 285)

2019 (n = 374)

2022 (n = 252)

2019 (n = 91)

2022 (n = 263)

2019 (n = 389)

2022 (n = 20)

2019 (n = 218)

2022 (n = 38)

2019 (n = 168)

2022 (n = 2580)

2019 (n = 3604)

2022 (n = 305)

2019 (n = 1152)

2022 (n = 520)

2019 (n = 665)

2022 (n = 876)

2019 (n = 1681)

2022 (n = 4308)

2019 (n = 7102)

1
0

(i
ii)

0
8

(i
v)

0
8

(v
)

0
9

(v
)

0
9

(i
v)

1
0

(i
v)

1
0

(i
)

10
(i

i)
11

(i
)

08
(v

ii)
08

(i
i)

09
(i

)
08

(i
)

08
(v

i)
P

O
W

R
. 0

2
P

O
W

R
. 0

5
P

O
W

R
. 0

3
P

O
W

R
. 0

4
Łą

cz
n

i
e

Ani dobrze, ani źle Raczej dobrze Bardzo dobrze



48 

Większość uczestników (72%) stwierdziła, że pandemia nie miała wpływu na ich 

indywidualną sytuacją zawodową. Pogorszenie swojej sytuacji deklarowała co piąta osoba 

(20%). Natomiast wpływ pandemii na poprawę sytuacji dostrzega 8% badanych. Najwięcej 

badanych, którzy zaobserwowali negatywny wpływ pandemii COVID-19 na swoją sytuację, 

odnotowano w PI 8vi (badania profilaktyczne) oraz 8v (wsparcie MŚP). W obu tych 

priorytetach inwestycyjnych odsetek ten wyniósł co najmniej 30%. Najrzadziej było to 

widoczne w przypadku PI 11i, czyli wsparcia dla administracji publicznej. 

Wykres 21. Biorąc wszystko pod uwagę, czynniki finansowe i pozafinansowe, czy pandemia 
COVID wpłynęła na zmianę Pana(-i) indywidualnej sytuacji zawodowej [„Tak, na 
pogorszenie”, „Nie wpłynęła”, „Tak, na poprawę”]. 

 

Nota: Na wykresie pominięto kategorie o liczebnościach < 30 obserwacji 
Źródło: CAWI i CATI 

Uczestnicy projektów, których okres realizacji pokrywał się z czasem wprowadzenia w Polsce 

obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19, byli proszeni o ocenę, na ile udało 

się projekty zaadaptować do nowych warunków. Zdecydowana większość z nich (86%) 

oceniła adaptację jako sprawną (48% jako „raczej sprawną” i 37% jako „bardzo sprawną”). 

Najmniej pozytywnych odpowiedzi w tym zakresie (75%) padło od uczestników PI 8vii.   
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Wykres 22. Ocena adaptacja realizacji projektu do warunków pandemii COVID 
[„Niesprawnie”, „Ani sprawnie, ani niesprawnie”, „Sprawnie”]  

 

Nota: Niesprawnie = „Bardzo niesprawnie” + „Raczej niesprawnie”, Sprawnie = „Raczej 
sprawnie + „bardzo sprawnie”. Na wykresie pominięto kategorię o liczebnościach < 30 
obserwacji. 
Źródło: CAWI i CATI 
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7 PODSUMOWANIE 

Osiągnięta wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w 

lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” dla PO WER jest 

niższa niż wartość docelowa, określona w programie operacyjnym. Oba pomiary (w 2019 r. i 

2022 r.) pokazały, że średnia osiągnięta wartość tego wskaźnika wyniosła odpowiednio 

12,8% i 12,5%, podczas gdy w Programie wartość docelowa została określona na 23%.  

Na podstawie niepełnych danych można ocenić, że odsetek uczestników projektów, którzy 

poprawili swoją sytuację na rynku pracy, jest zbliżony do przeciętnego poziomu naturalnej 

zmienności sytuacji zawodowej na rynku pracy. Może to wskazywać, że osiągnięta wartość 

wskaźnika może być wiązana raczej z naturalnymi zjawiskami na rynku pracy, a nie z 

efektami interwencji.  

Niższa niż planowana osiągnięta wartość wskaźnika nie wynika z błędów w projektowaniu 

lub wdrażaniu interwencji. Jest to raczej wynik niedopasowania wskaźnika do specyfiki 

wsparcia, sytuacji grupy docelowej i celów Programu i poszczególnych priorytetów 

inwestycyjnych. Przedstawiciele wszystkich IP, z którymi prowadzono wywiady 

indywidualne, stwierdzili, że wskaźnik jest nieadekwatny do pomiaru rezultatów wdrażanych 

przez nich Działań.  

Większość interwencji w PO WER nie została ukierunkowana na poprawę sytuacji osób 

pracujących na rynku pracy, lecz na realizację innych celów, m.in.: nabycia kompetencji przez 

osoby pracujące, wzmocnienie potencjału firm i instytucji sektora publicznego, poprawę 

dostępu do usług publicznych. Dlatego też, jak podkreślali rozmówcy w trakcie wywiadów 

indywidualnych, głównymi odbiorcami wsparcia w wielu priorytetach inwestycyjnych byli też 

specjaliści, czyli osoby znajdujące się w relatywnie dobrej sytuacji na rynku pracy. W 

przypadku takich osób przestrzeń do poprawy sytuacji na rynku pracy jest zwykle niewielka i 

polega najczęściej na awansach, zmianie zakresu zadań lub zmianie pracy.  

Należy jednak zaznaczyć, że w ramach Programu widoczne są znaczące różnice w osiągniętej 

wartości wskaźnika. Różnice te wynikają ze wzajemnie powiązanych zmiennych. Część tych 

zmiennych dotyczy charakterystyki grupy docelowej, w tym przede wszystkim wieku, 

poziomu wykształcenia, sytuacji na rynku pracy. Część dotyczy zaś interwencji i obejmuje 

cele i specyfikę interwencji.  

Wskaźnik jest wyraźnie wyższy w przypadku, kiedy interwencja jest skierowana do grup, 

które doświadczają większych zmian swojej sytuacji na rynku pracy, czyli np. studentów, 

którzy wchodzą na rynek pracy i zwykle rozpoczynają swoją pracę od mniej stabilnych form 

zatrudnienia. W przypadku tej grupy istnieje naturalna przestrzeń do poprawiania sytuacji na 

rynku pracy, choć pandemia COVID-19 niewątpliwie negatywnie wpłynęła na możliwości tej 

poprawy. Te same wnioski dotyczą osób młodych i osób z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym (te grupy silnie się na siebie nakładają).  
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Innym przykładem grupy, której sytuacja na ryku pracy uległa wyraźnie większej niż 

przeciętna poprawie, to przedstawiciele zawodów medycznych (uczestnicy projektów w osi 

priorytetowej piątej). W tym przypadku duże znaczenie może mieć utrzymujący się wysoki, 

niezaspokojony popyt na pracowników w tym obszarze, wzmocniony dodatkowo pandemią 

COVID-19.  

W PO WER można wskazać również interwencje, które były nakierowane na poprawę 

sytuacji na rynku pracy osób pracujących. Dotyczy to w szczególności PI 8ii. W tym przypadku 

projekty były kierowane do osób młodych, w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, przede 

wszystkim pozostających bez pracy, ale również pracujących. Jednak osiągnięta wartość 

wskaźnika dla tego PI w 2022 r. była porównywalna ze średnią dla całego Programu. 

Pomiędzy 2019 r. a 2022 r. odnotowano znaczący spadek wartości wskaźnika dla tego PI. 

Wynikać to może jednak z negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na sytuację grupy 

docelowej na rynku pracy.  

Można jednak wskazać kryteria interwencji, które zwiększają szanse, że interwencja 

przyczyni się do poprawy sytuacji uczestników wsparcia. Kryteria te zostały określone na 

podstawie badania zrealizowanego w 2019 r. i można je tutaj powtórzyć: 

• Analiza potrzeb uczestników wsparcia – istotne jest prowadzenie analizy potrzeb 

zarówno na etapie programowania interwencji, jak i na etapie uruchamiania 

konkretnych konkursów / projektów.  

• Zorientowanie wsparcia na potrzeby indywidualnych uczestników projektów (więźniów, 

studentów, przedsiębiorców społecznych). Mniejsze korzyści dla indywidualnych osób 

wydaje się przynosić wsparcie zorientowane na wzmacnianie potencjału całych instytucji 

(co nie znaczy, że jest ono niepotrzebne). Jednak w przypadku dobrze zaprojektowanego 

wsparcia możliwa jest sytuacja win-win (poprawia się sytuacja i pracowników i 

instytucji).  

• Możliwość elastycznego dopasowania wsparcia do potrzeb uczestników – tutaj 

szczególne znaczenie ma możliwość dopasowywania wsparcia na etapie realizacji 

projektu. Wymaga to jednak bardziej elastycznego podejścia do definiowania projektów 

(bez precyzyjnego wskazywania rodzaju, zakresu i skali poszczególnych form wsparcia).  

• Istotne znaczenie ma możliwość wykorzystania nabytych kompetencji w pracy 

zawodowej. Wymaga to jednak projektowania wsparcia, które uwzględni ewentualne 

bariery w wykorzystaniu nabytych kompetencji w miejscu pracy. W tym kontekście 

istotne może być np. uzupełnienie oferty szkoleniowej doradztwem dopasowanym do 

potrzeb danej osoby.  

• Zakres, długość, skala wsparcia, jak również forma inwestycji w kompetencje, muszą być 

dopasowane do specyfiki danej interwencji, jej celów oraz potrzeb danej grupy 

zawodowej czy nawet osoby. 
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Wyniki badania nie pozwalają na sformułowanie specyficznych rekomendacji dotyczących 

zakresu lub ukierunkowania wsparcia, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia wartości 

wskaźnika rezultatu długoterminowego. W nowej perspektywie finansowej wskazane jest 

ograniczenie stosowania wskaźnika tylko do tych interwencji, które jako cel stawiają sobie 

poprawę sytuacji osób pracujących na rynku pracy.  

8 ZAŁĄCZNIK 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WARTOŚCI 

UZYSKANEGO WSKAŹNIKA  

Tabela 6. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy w podziale na 
priorytet inwestycyjny oraz kategorię regionu. 

PI Region Odsetek Błąd Std. Dolne 

95% CI 

Górne 

95% CI 

n 

08(i) pozostałe 0,0% n/d 0,0% 0,0% 18 
 

mazowieckie 0,0% n/d 0,0% 0,0% 2 

08(ii) pozostałe 12,0% n/d 8,0% 16,1% 249 
 

mazowieckie 0,0% n/d 0,0% 0,0% 3 

08(iv) pozostałe 11,7% n/d 8,4% 15,1% 366 
 

mazowieckie 16,7% n/d 0,6% 32,7% 24 

08(v) pozostałe 7,4% n/d 3,8% 11,0% 203 
 

mazowieckie 4,0% n/d -4,3% 12,3% 25 

08(vi) pozostałe 5,7% n/d -2,4% 13,8% 35 
 

mazowieckie 0,0% n/d 0,0% 0,0% 3 

08(vii) pozostałe 7,1% n/d 3,9% 10,3% 254 
 

mazowieckie 6,5% n/d -2,7% 15,6% 31 

09(i) pozostałe 13,3% n/d 8,7% 17,9% 211 
 

mazowieckie 17,3% n/d 6,7% 27,9% 52 

09(iv) pozostałe 14,6% n/d 11,1% 18,1% 398 
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PI Region Odsetek Błąd Std. Dolne 

95% CI 

Górne 

95% CI 

n 

 

mazowieckie 15,0% n/d 7,9% 22,1% 100 

09(v) pozostałe 26,7% n/d 17,4% 36,0% 90 
 

mazowieckie 50,0% n/d -585,3% 685,3% 2 

10(i) pozostałe 9,2% n/d 5,8% 12,5% 295 
 

mazowieckie 10,4% n/d 1,5% 19,4% 48 

10(ii) pozostałe 22,0% n/d 18,3% 25,8% 481 
 

mazowieckie 17,3% n/d 8,6% 26,1% 75 

10(iii) pozostałe 9,3% 1,22% 6,9% 11,7% 570 
 

mazowieckie 10,0% 3,61% 2,8% 17,2% 70 

10(iv) pozostałe 7,6% n/d 2,5% 12,8% 105 
 

mazowieckie 26,7% n/d 1,3% 52,0% 15 

11(i) pozostałe 11,0% 1,44% 8,2% 13,9% 472 
 

mazowieckie 11,7% 3,07% 5,6% 17,8% 111 

POWR.01 pozostałe 7,7% n/d -3,3% 18,7% 26 
 

mazowieckie 0,0% n/d     1 

POWR.02 pozostałe 11,0% n/d 9,7% 12,3% 2270 
 

mazowieckie 12,9% n/d 9,2% 16,7% 310 

POWR.03 pozostałe 20,7% n/d 16,9% 24,5% 449 
 

mazowieckie 16,9% n/d 8,0% 25,8% 71 

POWR.04 pozostałe 10,8% n/d 8,6% 13,0% 761 
 

mazowieckie 10,4% n/d 4,8% 16,1% 115 
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PI Region Odsetek Błąd Std. Dolne 

95% CI 

Górne 

95% CI 

n 

POWR.05 pozostałe 15,8% n/d 11,1% 20,4% 241 
 

mazowieckie 15,6% n/d 6,5% 24,8% 64 

Ogółem pozostałe 12,4% n/d 11,3% 13,4% 3747 
 

mazowieckie 13,2% n/d 10,4% 16,0% 561 

Nota: n – podstawa procentowania; odradza się interpretowanie wartości wskaźnika dla 
n<30 i dla błędu standardowego > 5%. Błąd standardowy wystąpił w priorytetach 10(iii) i 
11(i), gdzie były losowane próby. Liczebności w nawiasach oznaczają: ”w tym dodatkowe 
badanie w subkwocie: mężczyźni zamieszkali w woj. mazowieckim dla PI 10(iii) i 11(i)”.  
Źródło: CAWI i CATI 

 

Tabela 7. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy w podziale na 
priorytet inwestycyjny oraz kategorię regionu i płeć 

Oś prior. PI Region Płeć Odsetek Błąd Std.4 n 

POWR.01 08(ii) pozostałe kobieta 15,4% n/d 13 

POWR.01 08(ii) pozostałe mężczyzna 0,0% n/d 13 

POWR.01 08(ii) mazowieckie kobieta 

 

n/d 0 

POWR.01 08(ii) mazowieckie mężczyzna 0,0% n/d 1 

POWR.02 08(iv) pozostałe kobieta 12,8% n/d 296 

POWR.02 08(iv) pozostałe mężczyzna 7,1% n/d 70 

POWR.02 08(iv) mazowieckie kobieta 21,1% n/d 19 

POWR.02 08(iv) mazowieckie mężczyzna 0,0% n/d 5 

 

4 Poziom błędu statystycznego zależny jest od liczebności respondentów. W przypadku małej liczebności 

poziom błędu wzrasta. Mała liczebność respondentów wynika z braku dostatecznej liczby uczestników 

projektów w danej warstwie lub podwarstwie.  
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Oś prior. PI Region Płeć Odsetek Błąd Std.4 n 

POWR.02 08(v) pozostałe kobieta 5,0% n/d 80 

POWR.02 08(v) pozostałe mężczyzna 6,7% n/d 75 

POWR.02 08(v) mazowieckie kobieta 12,5% n/d 8 

POWR.02 08(v) mazowieckie mężczyzna 0,0% n/d 11 

POWR.02 08(vii) pozostałe kobieta 6,9% n/d 217 

POWR.02 08(vii) pozostałe mężczyzna 8,1% n/d 37 

POWR.02 08(vii) mazowieckie kobieta 7,7% n/d 26 

POWR.02 08(vii) mazowieckie mężczyzna 0,0% n/d 5 

POWR.02 09(i) pozostałe kobieta 14,1% n/d 177 

POWR.02 09(i) pozostałe mężczyzna 8,8% n/d 34 

POWR.02 09(i) mazowieckie kobieta 20,5% n/d 44 

POWR.02 09(i) mazowieckie mężczyzna 0,0% n/d 8 

POWR.02 09(iv) pozostałe kobieta 13,3% n/d 195 

POWR.02 09(iv) pozostałe mężczyzna 0,0% n/d 19 

POWR.02 09(iv) mazowieckie kobieta 16,3% n/d 49 

POWR.02 09(iv) mazowieckie mężczyzna 0,0% n/d 1 

POWR.02 09(v) pozostałe kobieta 26,2% n/d 65 

POWR.02 09(v) pozostałe mężczyzna 28,0% n/d 25 

POWR.02 09(v) mazowieckie kobieta 50,0% n/d 2 

POWR.02 09(v) mazowieckie mężczyzna   n/d 0 

POWR.02 10(i) pozostałe kobieta 10,2% n/d 235 
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Oś prior. PI Region Płeć Odsetek Błąd Std.4 n 

POWR.02 10(i) pozostałe mężczyzna 5,0% n/d 60 

POWR.02 10(i) mazowieckie kobieta 12,2% n/d 41 

POWR.02 10(i) mazowieckie mężczyzna 0,0% n/d 7 

POWR.02 10(iii) pozostałe kobieta 11,9% 2,11% 236 

POWR.02 10(iii) pozostałe mężczyzna 8,6% 4,80% 35 

POWR.02 10(iii) mazowieckie kobieta 12,5% 12,50% 8 

POWR.02 10(iii) mazowieckie mężczyzna 0,0% 0,00% 4 

POWR.02 10(iv) pozostałe kobieta 0,0% n/d 3 

POWR.02 10(iv) pozostałe mężczyzna 0,0% n/d 3 

POWR.02 10(iv) mazowieckie kobieta 0,0% n/d 1 

POWR.02 10(iv) mazowieckie mężczyzna   n/d 0 

POWR.02 11(i) pozostałe kobieta 11,4% 1,96% 264 

POWR.02 11(i) pozostałe mężczyzna 9,0% 2,40% 144 

POWR.02 11(i) mazowieckie kobieta 16,0% 5,24% 50 

POWR.02 11(i) mazowieckie mężczyzna 4,8% 4,76% 21 

POWR.03 10(ii) pozostałe kobieta 20,8% n/d 307 

POWR.03 10(ii) pozostałe mężczyzna 20,4% n/d 142 

POWR.03 10(ii) mazowieckie kobieta 18,9% n/d 37 

POWR.03 10(ii) mazowieckie mężczyzna 14,7% n/d 34 

POWR.04 08(i) pozostałe kobieta 0,0% n/d 16 

POWR.04 08(i) pozostałe mężczyzna 0,0% n/d 2 
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Oś prior. PI Region Płeć Odsetek Błąd Std.4 n 

POWR.04 08(i) mazowieckie kobieta   n/d 0 

POWR.04 08(i) mazowieckie mężczyzna 0,0% n/d 2 

POWR.04 08(ii) pozostałe kobieta 13,3% n/d 173 

POWR.04 08(ii) pozostałe mężczyzna 10,0% n/d 50 

POWR.04 08(ii) mazowieckie kobieta 0,0% n/d 2 

POWR.04 08(ii) mazowieckie mężczyzna   n/d 0 

POWR.04 08(v) pozostałe kobieta 10,3% n/d 29 

POWR.04 08(v) pozostałe mężczyzna 15,8% n/d 19 

POWR.04 08(v) mazowieckie kobieta 0,0% n/d 3 

POWR.04 08(v) mazowieckie mężczyzna 0,0% n/d 3 

POWR.04 09(iv) pozostałe kobieta 18,8% n/d 69 

POWR.04 09(iv) pozostałe mężczyzna 44,4% n/d 9 

POWR.04 09(iv) mazowieckie kobieta 25,0% n/d 8 

POWR.04 09(iv) mazowieckie mężczyzna   n/d 0 

POWR.04 10(iii) pozostałe kobieta 6,0% 1,76% 183 

POWR.04 10(iii) pozostałe mężczyzna 6,3% 3,53% 48 

POWR.04 10(iii) mazowieckie kobieta 5,6% 3,87% 36 

POWR.04 10(iii) mazowieckie mężczyzna 0,0% 0,00% 7 

POWR.04 10(iv) pozostałe kobieta 9,9% n/d 71 

POWR.04 10(iv) pozostałe mężczyzna 3,6% n/d 28 

POWR.04 10(iv) mazowieckie kobieta 25,0% n/d 8 
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Oś prior. PI Region Płeć Odsetek Błąd Std.4 n 

POWR.04 10(iv) mazowieckie mężczyzna 33,3% n/d 6 

POWR.04 11(i) pozostałe kobieta 15,4% 7,22% 26 

POWR.04 11(i) pozostałe mężczyzna 13,2% 5,56% 38 

POWR.04 11(i) mazowieckie kobieta 16,7% 7,77% 24 

POWR.04 11(i) mazowieckie mężczyzna 0,0% 0,00% 16 

POWR.05 08(vi) pozostałe kobieta 4,2% n/d 24 

POWR.05 08(vi) pozostałe mężczyzna 9,1% n/d 11 

POWR.05 08(vi) mazowieckie kobieta 0,0% n/d 2 

POWR.05 08(vi) mazowieckie mężczyzna 0,0% n/d 1 

POWR.05 09(iv) pozostałe kobieta 12,5% n/d 80 

POWR.05 09(iv) pozostałe mężczyzna 19,2% n/d 26 

POWR.05 09(iv) mazowieckie kobieta 8,8% n/d 34 

POWR.05 09(iv) mazowieckie mężczyzna 25,0% n/d 8 

POWR.05 10(ii) pozostałe kobieta 44,0% n/d 25 

POWR.05 10(ii) pozostałe mężczyzna 28,6% n/d 7 

POWR.05 10(ii) mazowieckie kobieta 25,0% n/d 4 

POWR.05 10(ii) mazowieckie mężczyzna   n/d 0 

POWR.05 10(iii) pozostałe kobieta 10,4% 4,46% 48 

POWR.05 10(iii) pozostałe mężczyzna 15,0% 8,19% 20 

POWR.05 10(iii) mazowieckie kobieta 30,8% 13,32% 13 

POWR.05 10(iii) mazowieckie mężczyzna 0,0% 0,00% 2 

Nota: n – podstawa procentowania; odradza się interpretowanie wartości wskaźnika dla 
n<30 i dla błędu standardowego > 5%. Błąd standardowy wystąpił w priorytetach 10(iii) i 
11(i), gdzie były losowane próby.  
Źródło: CAWI i CATI 
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Tabela 8. Rozkład wybranych cech w badanej populacji oraz w przebadanej grupie  

Operat po 

przeczyszczeniu  

(N 193 931) 

 Zrealizowane 

wywiady  

(N= 4308) 

 Ocena 

reprezentatywn

ości 

 n % n % Różnica % 

Płeć      

kobieta 130 309 67,19% 3 251 75,46% -8,27% 

mężczyzna 63 618 32,80% 1 057 24,54% 8,26% 

Region      

dolnośląskie 15 069 7,77% 278 6,45% 1,32% 

kujawsko-pomorskie 9 046 4,66% 170 3,95% 0,71% 

łódzkie 9 965 5,14% 194 4,50% 0,64% 

lubelskie 14 049 7,24% 415 9,63% -2,39% 

lubuskie 4 277 2,21% 133 3,09% -0,88% 

małopolskie 16 828 8,68% 393 9,12% -0,44% 

mazowieckie 30 748 15,86% 561 13,02% 2,84% 

opolskie 4 885 2,52% 142 3,30% -0,78% 

podkarpackie 11 143 5,75% 352 8,17% -2,42% 

podlaskie 6 634 3,42% 254 5,90% -2,48% 

pomorskie 12 648 6,52% 169 3,92% 2,60% 

śląskie 21 969 11,33% 478 11,10% 0,23% 

świętokrzyskie 6 245 3,22% 199 4,62% -1,40% 

warmińsko-mazurskie 5 292 2,73% 144 3,34% -0,61% 

wielkopolskie 16 855 8,69% 252 5,85% 2,84% 

zachodniopomorskie 8 267 4,26% 174 4,04% 0,22% 

Wiek      

poniżej 25 27 439 14,15% 154 3,57% 10,58% 
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Operat po 

przeczyszczeniu  

(N 193 931) 

 Zrealizowane 

wywiady  

(N= 4308) 

 Ocena 

reprezentatywn

ości 

 n % n % Różnica % 

25-29 40 267 20,76% 341 7,92% 12,84% 

30-54 108 495 55,95% 3 366 78,13% -22,18% 

powyżej 54 17 720 9,14% 447 10,38% -1,24% 

Wykształcenie      

niższe niż podstawowe 

(ISCED 0)  

59 0,03% 0 0,00% 0,03% 

podstawowe (ISCED 1)  717 0,37% 2 0,05% 0,32% 

gimnazjalne (ISCED 2)  1 267 0,65% 2 0,05% 0,60% 

policealne (ISCED 4)  10 376 5,35% 136 3,16% 2,19% 

ponadgimnazjalne 

(ISCED 3)  

39 948 20,60% 231 5,36% 15,24% 

wyższe (ISCED 5-8)  141 560 73,00% 3 937 91,39% -18,39% 

Niepełnosprawność      

Osoby z 

niepełnosprawnością 

4790 

 

2,47% 134 3,11% -0,64% 

Osoby bez 

niepełnosprawności 

189 141 97,53% 4174 96,89% 0,64% 

Nota: n – podstawa procentowania; odradza się interpretowanie wartości wskaźnika dla 
n<30 i dla błędu standardowego > 5%.  

Źródło: CAWI i CATI 
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Tabela 9. Rozkład wybranych cech w badanej populacji oraz w przebadanej grupie   

Operat po 

przeczyszczeniu  

(N 193 931) 

 Zrealizowane 

wywiady  

(N= 4308) 

 Ocena 

reprezentatywności 

PI Zmienna n % n % Różnica % 

Płeć       

08(i) kobieta 342 0,18% 16 0,37% -0,19% 
 

mężczyzna 155 0,08% 4 0,09% -0,01% 

08(ii) kobieta 14 646 7,57% 188 4,36% 3,21% 
 

mężczyzna 17 394 8,99% 64 1,49% 7,50% 

08(iv) kobieta 1 670 0,86% 315 7,31% -6,45% 
 

mężczyzna 472 0,24% 75 1,74% -1,50% 

08(v) kobieta 3 053 1,58% 120 2,79% -1,21% 
 

mężczyzna 2 624 1,36% 108 2,51% -1,15% 

08(vi) kobieta 3 859 1,99% 26 0,60% 1,39% 
 

mężczyzna 1 653 0,85% 12 0,28% 0,57% 

08(vii) kobieta 2 175 1,12% 243 5,64% -4,52% 
 

mężczyzna 339 0,18% 42 0,97% -0,79% 

09(i) kobieta 4 337 2,24% 221 5,13% -2,89% 
 

mężczyzna 747 0,39% 42 0,97% -0,58% 

09(iv) kobieta 15 973 8,25% 435 10,10% -1,85% 
 

mężczyzna 2 800 1,45% 63 1,46% -0,01% 

09(v) kobieta 454 0,23% 67 1,56% -1,33% 
 

mężczyzna 192 0,10% 25 0,58% -0,48% 

10(i) kobieta 5 832 3,01% 276 6,41% -3,40% 
 

mężczyzna 1 043 0,54% 67 1,56% -1,02% 
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Operat po 

przeczyszczeniu  

(N 193 931) 

 Zrealizowane 

wywiady  

(N= 4308) 

 Ocena 

reprezentatywności 

PI Zmienna n % n % Różnica % 

10(ii) kobieta 31 924 16,49% 373 8,66% 7,83% 
 

mężczyzna 17 428 9,00% 183 4,25% 4,75% 

10(iii) kobieta 18 319 9,46% 524 12,16% -2,70% 
 

mężczyzna 5 476 2,83% 116 2,69% 0,14% 

10(iv) kobieta 1 516 0,78% 83 1,93% -1,15% 
 

mężczyzna 1 053 0,54% 37 0,86% -0,32% 

11(i) kobieta 26 052 13,46% 364 8,45% 5,01% 
 

mężczyzna 12 045 6,22% 219 5,08% 1,14% 

Region       

08(i) pozostałe 450 0,23% 18 0,42% -0,19% 
 

mazowieckie 47 0,02% 2 0,05% -0,03% 

08(ii) pozostałe 26 581 13,75% 249 5,78% 7,97% 
 

mazowieckie 5 459 2,82% 3 0,07% 2,75% 

08(iv) pozostałe 1 875 0,97% 366 8,50% -7,53% 
 

mazowieckie 267 0,14% 24 0,56% -0,42% 

08(v) pozostałe 4 847 2,51% 203 4,71% -2,20% 
 

mazowieckie 830 0,43% 25 0,58% -0,15% 

08(vi) pozostałe 4 656 2,41% 35 0,81% 1,60% 
 

mazowieckie 856 0,44% 3 0,07% 0,37% 

08(vii) pozostałe 2 120 1,10% 254 5,90% -4,80% 
 

mazowieckie 374 0,19% 31 0,72% -0,53% 

09(i) pozostałe 3 940 2,04% 211 4,90% -2,86% 



 

63 

  

Operat po 

przeczyszczeniu  

(N 193 931) 

 Zrealizowane 

wywiady  

(N= 4308) 

 Ocena 

reprezentatywności 

PI Zmienna n % n % Różnica % 
 

mazowieckie 945 0,49% 52 1,21% -0,72% 

09(iv) pozostałe 15 348 7,94% 398 9,24% -1,30% 
 

mazowieckie 3 356 1,74% 100 2,32% -0,58% 

09(v) pozostałe 627 0,32% 90 2,09% -1,77% 
 

mazowieckie 19 0,01% 2 0,05% -0,04% 

10(i) pozostałe 5 692 2,94% 295 6,85% -3,91% 
 

mazowieckie 1183 0,61% 48 1,11% -0,50% 

10(ii) pozostałe 42 032 21,75% 481 11,17% 10,58% 
 

mazowieckie 7 320 3,79% 75 1,74% 2,05% 

10(iii) pozostałe 20 704 10,71% 570 13,23% -2,52% 
 

mazowieckie 3 091 1,60% 70 1,62% -0,02% 

10(iv) pozostałe 2 130 1,10% 105 2,44% -1,34% 
 

mazowieckie 439 0,23% 15 0,35% -0,12% 

11(i) pozostałe 31 615 16,36% 472 10,96% 5,40% 
 

mazowieckie 6 482 3,35% 111 2,58% 0,77% 

Nota: n – podstawa procentowania; odradza się interpretowanie wartości wskaźnika dla 
n<30 i dla błędu standardowego > 5%.  

Źródło: CAWI i CATI 
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Tabela 10. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy w podziale na 
wykształcenie, grupę wiekową oraz płeć 

Wykształcenie Grupa 
wiekowa 

 
kobieta  

 
mężc
zyzn

a 

  Ogółem  

  
Odsetek Bd std. n Ods

etek 
Bd 
std. 

n Ods
etek 

Bd std. n 

Gimnazjalne  poniżej 25 - - 0 - - 0 - - 0 

(ISCED 2) 25-29 - - 0 - - 0 - - 0  
30-54 1,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,67 0,33 3  

powyżej 54 - - 0 0 0,00 1 0 0,00 1 

Ponadgimn. poniżej 25 0,36 0,08 36 0,30 0,08 33 0,33 0,06 69 

(ISCED 3) 25-29 0,00 0,00 9 0,20 0,11 15 0,13 0,07 24  
30-54 0,11 0,04 62 0,15 0,05 48 0,13 0,03 110  

powyżej 54 0,07 0,07 15 0,08 0,08 13 0,07 0,05 28 

Policealne  poniżej 25 0,50 0,29 4 0,50 0,29 4 0,50 0,19 8 

(ISCED 4) 25-29 0,00 0,00 4 0,13 0,12 8 0,08 0,08 12  
30-54 0,11 0,04 66 0,22 0,10 18 0,13 0,04 84  

powyżej 54 0,04 0,04 26 0,00 0,00 6 0,03 0,03 32 

Wyższe  poniżej 25 0,36 0,06 62 0,13 0,09 15 0,31 0,05 77 

(ISCED 5-8) 25-29 0,25 0,03 230 0,15 0,04
3 

75 0,23 0,02 305 

 
30-54 0,12 0,01 2467 0,09 0,01 702 0,11 0,01 3169  

powyżej 54 0,04 0,01 268 0,10 0,03 118 0,06 0,01 386 

Ogółem poniżej 25 0,36 0,05 102 0,27 0,06 52 0,33 0,04 154  
25-29 0,24 0,03 243 0,15 0,04 98 0,21 0,02 341  
30-54 0,12 0,01 2597 0,09 0,00 769 0,12 0,01 3366  

powyżej 54 0,04 0,01 309 0,09 0,02 138 0,06 0,01 447 

Nota: n – podstawa procentowania; odradza się interpretowanie wartości wskaźnika dla 
n<30 i dla błędu standardowego > 5%.  

Źródło: CAWI i CATI 
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9 Spis wykresów 
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i osi wsparcia, w podziale na edycje badania [Dane dotyczą badanych, którzy awansowali. 

Wyniki dla kategorii o liczebnościach <30 nie są prezentowane]...........................................16 
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Wykres 5. Odsetek osób, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy ogółem ze względu 

na poziom wykształcenia w podziale na edycje badania [Odsetki podane wraz z błędami 

standardowymi]. ..................................................................................................................22 
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