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Streszczenie  
Niniejszy raport jest pierwszym z pięciu raportów wskaźnikowych zaplanowanych do realizacji 

w ramach projektu Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Pierwszą analizą przygotowaną 

w ramach projektu był raport tematyczny, przekazany w grudniu 2015 roku. Podstawowym źródłem 

danych dla analiz w niniejszym raporcie jest badanie CATI, które objęło 1458 uczestników projektów, 

którzy zakończyli w nich udział do końca czerwca 2015 roku. Do tego momentu udział we wsparciu 

zakończyło ponad 10 tys. osób, z ponad 120 tys. zakładanych uczestników projektów do końca roku 

2015 oraz prawie 750 tys. w całej perspektywie programu. Stąd wnioski dotyczą początkowego etapu 

realizacji programu i nie są uogólniane na całość realizacji wsparcia z 2015 roku ani tym bardziej na 

cały okres programowania.   

Analiza struktury osób objętych wsparciem wskazuje na występowanie efektów autoselekcji lub 

spijania śmietanki (ang. creaming) w działaniach PUP w zakresie osób lepiej wykształconych, co 

potwierdza diagnozę z I Raportu Tematycznego. Udział osób z wyższym wykształceniem jest niemal 

2 razy większy wśród uczestników projektów PUP, niż wśród wszystkich osób w wieku 18-29 lat 

zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne. Przeprowadzone badanie nie pozwala jednak 

na rozróżnienie, na ile wynika to z większego zainteresowania udziałem w projekcie osób lepiej 

wykształconych, często aktywniejszych i bardziej zmobilizowanych do podjęcia pracy lub rozpoczęcia 

prowadzenia działalności gospodarczej (autoselekcja), a na ile z kwalifikowania do Programu przez 

urzędy pracy osób rokujących większe szanse na zatrudnienie.  Dodatkowo, wpływ na wyższy udział 

osób z wyższym wykształceniem wśród uczestników wsparcia, niż wynosi on w strukturze grupy 

docelowej, mogły mieć inne czynniki , a w szczególności początkowa faza realizacji Programu oraz 

brak możliwości wyłączenia z grupy docelowej osób o przyznanym III profilu pomocy. Warto również 

zauważyć, że dzięki odpowiednio zdefiniowanym wskaźnikom produktu oraz kryteriom wyboru 

projektów, efekt autoselekcji i creamingu nie wystąpił w strukturze uczestników projektów PUP ze 

względu na status na rynku pracy (udział osób długotrwale bezrobotnych wśród uczestników jest 

identyczny z udziałem w grupie docelowej).  

Projekty OHP były w znacznie większej mierze skierowane do osób znajdujących się 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W przypadku struktury uczestników projektów OHP ze 

względu na wykształcenie lub status na rynku pracy, odnotowaliśmy występowanie tzw. efektu 

kwaszenia (ang. souring), polegającego na wybieraniu do projektów osób o niższej niż przeciętna 

szansie na znalezienie pracy. Z tego względu, wśród osób aktywizowanych przez OHP było znacznie 

więcej osób z najniższym wykształceniem (gimnazjalnym lub niższym) a także biernych zawodowo, 

niż w grupie docelowej OHP. Zjawisko autoselekcji lub creamingu wystąpiło jedynie w przypadku 

osób niepełnosprawnych, których udział w projektach był znacznie niższy niż w grupie docelowej 

(NEET w wieku 15-24 lat). Można zatem wnioskować, że wsparcie tej grupy osób wymaga specjalnych 

programów dostosowanych do potrzeb tej grupy odbiorców, co potwierdza konkluzje wypracowane 

w ramach wcześniejszego etapu badania. 

Na podstawie badania CATI (na próbie 1458 osób) obliczono wartości długoterminowych 

wskaźników rezultatu. Cztery wskaźniki dotyczyły osób biorących udział w projektach finansowanych 

ze środków YEI (mniej więcej połowa wskazanej próby), jeden zaś dotyczył efektów działań 

realizowanych tylko w ramach EFS (druga połowa próby). Wskaźniki dla YEI uzyskały następujące 

wartości: liczba osób biorących udział w kształceniu ustawicznym, programach szkoleniowych 
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prowadzących do uzyskania kwalifikacji, przygotowaniu zawodowym lub stażu sześć miesięcy po 

opuszczeniu Programu – 17,0%, liczba osób pracujących w 6 miesięcy po opuszczeniu Programu – 

76,4%, liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu 

Programu – 42,5%, liczba osób pracujących w 6 miesięcy po opuszczeniu Programu spośród osób 

w niekorzystnej sytuacji społecznej – 73,0%. Ostatni, piąty wskaźnik dotyczył jedynie działań 

finansowanych z EFS. Jego wartość - liczba osób w wieku poniżej 30 lat pracujących w sześć miesięcy 

po opuszczeniu Programu – wyniosła 80,2%.  

Cztery z pięciu osiągniętych wartości wskaźników znacznie przewyższają zakładane wartości. 

W przypadku wskaźnika mierzącego sukces edukacyjny osiągnięto wartość 2,5-krotnie niższą niż 

zakładano. Wskaźniki mierzące sukces w postaci znalezienia pracy lub założenia własnej działalności 

gospodarczej były zaś znacznie wyższe od wartości docelowych. W tym kontekście zauważyliśmy, że 

sukces edukacyjny i sukces zatrudnieniowy rzadko kiedy występują jednocześnie: na ogół osoby albo 

powracają do kształcenia albo rozpoczynają pracę. Wysoka liczba osób, które odniosły sukces na 

rynku pracy wymusza zatem mniejszą skuteczność edukacyjną. Tak więc, nierealistyczne okazało 

się oczekiwanie jednocześnie bardzo wysokich wartości docelowych (zarówno jeśli chodzi o powrót 

do kształcenia – 44%, oraz znalezienie zatrudnienia – 58%). Warto podkreślić, że struktura 

uczestników projektów może się zmieniać w kolejnych latach realizacji projektów i w konsekwencji 

osiągana wskaźniki mogą być niższe.  

Zauważono, że osiągnięte wyniki wskaźników bardzo silnie zależą od kompozycji uczestników 

wsparcia, szczególnie pod względem wykształcenia, wieku, statusu na rynku pracy w momencie 

przystąpienia do projektu oraz typu podmiotu aktywizującego.1 Przykładowo,  sukces edukacyjny 

był czterokrotnie niższy w przypadku PUP niż OHP. To oznacza, że zwiększenie liczby osób 

aktywizowanych przez OHP kosztem uczestników działań PUP powodowałoby wzrost wskaźnika dla 

całej populacji. Przeciwną zależność obserwowano w przypadku sukcesu zatrudnieniowego: w tym 

przypadku to PUP były około dwukrotnie bardziej skuteczne niż OHP. Niemniej należy pamiętać, że 

OHP i PUP różnią się pod wieloma względami: grup docelowych, sposobu działania oraz 

wykorzystywanych instrumentów wsparcia. Dlatego też nie można interpretować różnic między 

PUP a OHP jako większej efektywności jednego podmiotu niż drugiego. 

Bardzo wysoki wynik jeśli chodzi o odsetek osób pracujących w pół roku po zakończeniu udziału 

w Programie był m.in. powodowany dużym odsetkiem przyznanych dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. Gdy pytano osoby wprost o działalność gospodarczą, 99,2% osób 

odpowiadało, że prowadzi działalność w sposób aktywny, 0,7% twierdziło, że działalność choć jest 

zarejestrowana nie była aktywna, a jedynie 0,1% odpowiedziało, że zawiesiło działalność. 

Uzupełnieniem informacji o wskaźnikach rezultatu są informacje o odsetku pracujących i uczących się 

w 12 miesięcy po zakończeniu projektu. Po roku od zakończenia udziału w projekcie pracowało 

(łącznie z prowadzącymi własną działalność gospodarczą) 56% jego beneficjentów, uczyło się zaś 

18%. Zaobserwowano, że skuteczność zatrudnieniowa i edukacyjna projektów z czasem maleje. 

                                                           
1
 Uzyskane wyniki są silnie skorelowane z etapem realizacji projektów PUP i nadreprezentacją dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej wśród osób, które zakończyły udział w projekcie. Tym samym wyciąganie 
wniosków na bazie dostępnego operatu powinno być bardzo ostrożne i należy przewidzieć możliwość uzyskania 
niższych wskaźników w kolejnej edycji badania. Analogicznie, prawdopodobnie wyższy poziom wskaźników dot. 
efektów edukacyjnych zostanie osiągnięty w kolejnej edycji badania ze względu na spodziewany wzrost 
zakończonych projektów OHP. 
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Niemniej otrzymane wyniki należy traktować z dużą dozą ostrożności ze względu na ciągle niewielką 

liczbę uczestników, dla których minął co najmniej rok od opuszczenia Programu. 

Pogłębiona analiza sytuacji osób, które podjęły pracę lub naukę po projekcie, dostarcza kolejnych 

wniosków. Zidentyfikowano, że wśród osób które zostały zatrudnione najemnie, ponad połowa 

pracowała w oparciu o umowę o pracę na czas określony (58%). Wysoki jest również odsetek osób 

pracujących w oparciu o umowę zlecenie – 19% – wyższy niż udział tej formy zatrudnienia 

w analogicznej grupie wieku w całej populacji osób pracujących. Pozytywny jest zaś fakt, że niewiele 

osób pracowało bez formalnej umowy o pracę – do pracy na czarno przyznało się jedynie 3,6% osób 

pracujących najemnie. Praca najemna dawała przeciętnie 1 758 zł netto zarobku miesięcznie. 

Zauważono jednakże wyraźną różnicę miedzy zarobkami mężczyzn a kobiet: godzinowa stawka 

netto dla kobiet wynosiła 10zł 60 gr i była 2zł 70gr niższa od stawki dla mężczyzn. Jeszcze większe 

różnice zaobserwowano w przypadku deklarowanych dochodów z działalności gospodarczej. 

Przeciętny miesięczny dochód netto według wskazań mężczyzn wyniósł 2 696 zł, a dla kobiet 1 677 zł.   

W przypadku osób, które podjęły naukę, 42% rozpoczęło studia wyższe. Niemniej zauważono, iż 

w tej grupie aż 86% uczyło się w trybie zaocznym. Dla porównania, w całej populacji odsetek 

studentów zaocznych wynosi jedynie 39%. 

Jedynie 13,5% uczestników projektów nie podjęło pracy ani nie wróciło do nauki, pozostając 

w kategorii NEET 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia. Należy to uznać za bardzo dobry wynik. 

Zdecydowana większość spośród nich jako powód braku zatrudnienia podawała brak możliwości 

znalezienia jakiejkolwiek pracy lub brak odpowiadającej im oferty pracy. Tylko 16% z nich nie szukało 

zatrudnienia, jako najczęstszą przyczynę wskazując potrzeby pełnienia stałej opieki nad dzieckiem lub 

inną osobą zależną. Pozytywnym rezultatem jest bardzo wysoka skuteczność Programu wśród 

najmłodszych jego uczestników (w wieku 15-17 lat), z których tylko 1,9% nie podjęło pracy ani 

nauki. Wysoka jest również skuteczność wsparcia kierowanego do biernych zawodowo w ramach 

projektów OHP (w NEET pozostało jedynie 9,7% uczestników projektów). 

Deklaracje osób uczestniczących w projektach wskazują na potencjalnie szeroki zakres zjawiska 

jałowej straty, choć nie odbiegający od przeciętnej dla tego typu interwencji. Szacunki zostały oparte 

na założeniu, że osoby wskazujące na niski wpływ udziału w projekcie na znalezienie pracy lub 

podjęcie działalności gospodarczej, w podobnym zakresie poradziłyby sobie bez wsparcia. 

W przypadku osób pracujących (z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą) szacujemy, że 

od 44% do 79% znalazłoby pracę również bez udziału w projekcie. Szczególnie wysoki poziom jałowej 

straty może występować wśród uczestników praktyk i staży, a istotnie niższy – programów 

szkoleniowych (w tym bonów) oraz bonu na zasiedlenie, które relatywnie wysoko oceniły wpływ 

udziału w projekcie na znalezienie pracy. Jest to częściowo skutek doboru uczestników do bonów na 

zasiedlenie oraz bonów szkoleniowych. Potencjalnie mniejsza jest również skala tego efektu 

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – szacujemy, że bez uzyskanego wsparcia 

założyłoby ją między 12% a 53% osób. Poziom tego zjawiska nie odbiega od przeciętnej dla tego typu 

programów. Dokładniejsza analiza tego zjawiska będzie jednak możliwa po przeprowadzeniu badania 

kontrfaktycznego. 

Stopień wykorzystywania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w projekcie jest umiarkowany. 

Wśród osób pracujących, pozytywnie wyróżniają się w tym zakresie osoby korzystające z bonów 

szkoleniowych, a także w nieco mniejszym stopniu uczestnicy szkoleń lub kursów. W nieco większym 

stopniu zdobyte w programie kompetencje wykorzystują osoby prowadzące działalność gospodarczą, 

szczególnie osoby, które oprócz uzyskanej dotacji, uczestniczyły dodatkowo w szkoleniu lub kursie. 
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Summary  
 

This report is the first of five Reports reporting on indicators values and results of support 

implemented on behalf of young people under the Operational Programme Knowledge Education 

Development (OP KED). The first analysis prepared within the project was the First Thematic Report, 

issued in December 2015, containing thematic and qualitative evaluation of support. 

The primary source of data for the analysis in this report is CATI survey, which covered 1,458 project 

participants who completed activation until the end of June 2015. Up to that time, 10 thousand 

people completed their participation in the project, compared to 120 thousand individuals who had 

been assumed to participate in the project in whole 2015. 750 thousand individuals are to participate 

activation in the programme timespan. Thus the results presented in this report cannot be 

generalized to the whole implementation of support in 2015 or to whole programming period. 

Overall, the analysis of the structure of persons covered by the support indicates the presence of the 

effects of self-selection or creaming in the activities of PLOs in terms of better educated, which 

confirms the diagnosis of the thematic report. The share of people with higher education is almost 

twice higher among project participants of PLOs, than among all persons aged 18-29 registered in 

PLOs as unemployed. The analysis did not allow, however, to distinguish how much is due to the 

greater interest in participating in the project: better educated are often more active and more 

mobilized to work or start doing business (self-selection), and how much of enrolling to the 

programme of people promising greater employment prospects and higher efficiency of activation. In 

addition, the higher proportion of people with tertiary education in the project than it is in the 

structure of the target group, could be explained by other factors, in particular the initial phase of 

implementation of the Programme. It should also be noted that, thanks to a carefully defined 

indicators of the product and the criteria for project selection, the effect of self-selection and 

creaming does not occur in the structure of PLO project participants in respect to the status of the 

labour market (the share of long-term unemployed among the participants is the same as in the 

target group). 

The projects of VLCs were in greater extent directed to people in the most difficult situation on the 

labour market. We identified the presence of the so-called souring effect, consisting of enrolling to 

the project people with lower than average chances of finding a job, in the case of the educational 

and labour market status structure of VLC project participants. Among participants of the VLCs’ 

projects there were significantly more people with the lowest education (lower secondary) as well 

as economically inactive than in the target group. The effects of self-selection or creaming occurred 

only in the case of disabled persons whose participation in the project was significantly lower 

compared to the target group. It can be concluded that the support of this group of people requires 

special programs tailored to the needs of this group, which confirms the similar conclusions reached 

in the thematic report. 

Based on CATI interviews, consisting of a sample of 1,458, we calculated the long-term outcome 

indicators. The four indicators referred to people involved in projects funded by the YEI (circa half of 

the sample), whilst one concerned the effects of measures implemented under the EFS (the another 

half). The values of the indicators for the YEI reached the following values: the number of people 

participating in education, training programs leading to a qualification, professional background or 
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training six months after leaving the program: 17.0%, the number of people working in the 6 months 

after leaving the program: 76.4%, the number of self-employed six months after leaving the 

program: 42.5%, the number of people working in the 6 months after leaving the program from the 

socially disadvantaged groups: 73.0%. The fifth indicator concerned only activities funded from the 

EFS. Its value, the number of people under the age of 30 years working in the six months after leaving 

the program, was 80.2%. 

Four out of five indicators significantly exceeded the target values. Indicators measuring labour 

market success , i.e. finding a job or starting own business, were much higher than the target 

values. On the other hand, the indicator measuring educational success was 2.5 times lower than 

targeted. We noticed that educational success and the labour market success rarely occur 

simultaneously: people either return to education or start work, do not do those two things at once. 

Thus, the high number of people who are successful in the labour market implies lower number of 

education successes. So, it was unrealistic to set very high target values for both returning to 

education - 44%, and for finding employment - 58%. It should be stressed that the structure of the 

project participants may change in the subsequent years and consequently it might affect indicator 

values. 

It was noted that the results of indicators strongly depend on the composition of the participants in 

the support, particularly in terms of education, age, status in the labour market at the beginning of 

the project and activating institution (VLCs or PLOs). For example, the educational success was four 

times lower in the case of PLOs than VLCs. It means that an increase of projects’ participants of VLCs 

at the expense of PLOs would result in an increase in the share of educational successes among all 

participants. The opposite relationship was observed for the labour market successes: PLOs were 

about two times more successful than VLCs. However, the VLCs and PLOs differ in many terms: the 

target groups, mode of action and instruments used for activation, so one cannot interpret  those 

differences as greater efficiency of one institution type over the another. 

The observed high rate of people working in six months after leaving activation was partly caused 

by high percentage of grants awarded to start a business. When asked directly about their 

businesses, 99.2% people said they operated their firms in an active way, 0.7% claimed that although 

the firm is formally registered it was not operating, and only 0.1% answered that they formally 

suspended their businesses. 

We supplemented those results with information on situation of project participants in 12 months 

after the completion of the project. After one year from the termination of participation in the 

project, the employment rate, including those who established their own business, was 56%. 18% 

of the project participants returned to education. It was observed that the effectiveness in terms of 

employment and educational success decreased over time. However, the results should be treated 

with great caution because of the small number of participants for whom at least a year has passed 

since leaving the program. 

An in-depth analysis of the situation of people who have taken work or education sheds more light 

on the project results. We identified that people who found job worked often under temporary 

contracts. The percentage of people working on the basis of civil-law contracts is also relatively high. 

This share is higher than the share of this type of employment in a comparable age group in the 

entire working population. The positive result was that few people worked without a formal contract, 

only 3.6% of employees. Wage given to employees was on average 1 758 PLN per month. It was 
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noted, however, a clear difference between the earnings of men and women: the net hourly rate 

for women was 10.60 PLN and it was 2.70 PLN lower than the rate for men. Even greater 

differences were observed in the case of declared income from business activity. The average 

monthly net income as declared by the men amounted to 2 696 PLN, compared 1 677 PLN for 

women. 

42% of persons who returned to education started higher education. However, it was noticed that 

in this group, 86% were studying externally, when in the entire population the percentage of external 

students was only 39%.  

Only 13.5% of project participants did find job, start business or return to education, staying in the 

NEET category in 6 months after the end of activation period. This should be considered as a very 

good result. The vast majority of them recognize the lack of possibility of finding any kind of work or 

lack of corresponding jobs as a reason for failure. Only 16% of them found care of a child or another 

person dependent as the most important barrier to employment. A positive result is very high 

efficiency of the programme among the youngest participants (aged 15-17 years), of which only 

1.9% did not start working or learning. Also the effectiveness of support provided to economically 

inactive people in VLCs is high (only 9.7% stayed in NEET category). 

On the basis of a subjective assessment of program participants we found a potentially large level 

of deadweight loss. Those estimates were based on the assumption that individuals who declared 

the low impact of participation in the project on their job finding or starting a business would find job 

also without support. 

 In the case of employed persons (with the exception of conducting economic activity), we estimate 

that 44% to 79% would find a job even without participation in the project. Particularly high levels of 

deadweight loss may be among the participants of internships, and significantly lower among the 

participants of training programs (including bills) and those who obtained voucher for settlement. 

The scale of the deadweight loss is probably lower in the case of people running a business – 

according to the survey results between 12% and 53% would start a business. However, a more 

detailed analysis of this phenomenon will be possible after the counterfactual study. 

The degree of at work exploitation of knowledge and skills gained in the project is moderate. The 

better than average scores were identified among people who were given training vouchers, or, but 

to smaller extent, training or courses. The use of knowledge was greater among those who 

established their own businesses especially those who also participated in training or course. 
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1. Wprowadzenie  
 

Niniejszy raport jest pierwszym z pięciu raportów wskaźnikowych zaplanowanych do realizacji 

w ramach Badania efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowanego przez konsorcjum IBS, Imapp i IQS 

na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Przedstawione analizy są rozwinięciem i aktualizacją analiz 

prowadzonych w ramach Raportu Tematycznego przygotowanego dla MR w grudniu 2015 roku.  

Głównym celem monitoringu wartości wskaźników rezultatu długoterminowego jest ocena tego, 

w jakim zakresie przeprowadzone działania przekładają się na rzeczywistą sytuacją osób młodych 

z grup docelowych. Badanie obejmuje osoby, które zakończyły udział w projektach do końca czerwca 

2015 roku. Do tego momentu udział we wsparciu zakończyło ponad 10 tys. osób, z ponad 120 tys. 

zakładanych uczestników do końca roku 2015 oraz prawie 750 tys. w całej perspektywie programu. 

Stąd wnioski dotyczą początkowego etapu realizacji programu. 

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie wyników badania efektów wsparcia osób młodych 

w ramach I Osi Priorytetowej PO WER, którzy zakończyli udział w projektach między połową 2014 r. 

a połową 2015 r. W szczególności, raport zawiera wartości pięciu wskaźników rezultatu 

długoterminowego, mierzących efekty udziału w Programie 6 miesięcy po jego opuszczeniu przez 

uczestnika. Cztery z analizowanych wskaźników dotyczą Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych, a jeden interwencji wdrażanej z EFS. Tym samym raport stanowi źródło danych 

pozwalających na wypełnienie wymagań informacyjnych wynikających z Rozporządzeń i Wytycznych 

Komisji Europejskiej, dotyczących monitorowania ewaluacji wsparcia na rzecz osób młodych oraz 

zobowiązań wpisanych do treści Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Raport bazuje na 2  źródłach  danych pierwotnych: 

• bazie danych uczestników projektów PUP oraz OHP, którzy zakończyli udział we wsparciu do 

końca czerwca 2015 roku (10 078 osób), operat jest dwukrotnie mniejszy niż w przypadku 

badania tematycznego, ze względu na 6-miesięczny okres po zakończeniu udziału 

w projekcie, 

• wynikach badania CATI wśród uczestników projektów (1 458). 

W analizie wykorzystujemy również dane wtórne z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz 

dane GUS o bezrobotnych zarejestrowanych. Ponadto korzystamy z raportów i opracowań nt. 

skuteczności i efektywności aktywnych polityk rynku pracy (ang. active labour market policies - 

ALMP) w Polsce i innych krajach.  Kontekst instytucjonalny wyznaczają dokumenty programowe 

i strategiczne, roczna plany działania oraz raporty ze stanu wdrażania PO WER.  

Analizę rozpoczynamy od poszerzenia oceny zjawiska spijania śmietanki (ang. creaming) w stosunku 

do pierwszego raportu tematycznego. Kolejny rozdział zawiera szczegółowy opis realizacji badania, 

w tym metodyki, wielkości próby, wartości błędów oszacowania, jak również definicji wskaźników 

oraz ich operacjonalizację w odniesieniu do wykonywanej w badaniu CATI ankiety. Rozdział czwarty 

zawiera obliczone wartości długoterminowych wskaźników rezultatu, wraz z odniesieniem ich do 

wartości zakładanych. W kolejnym rozdziale pogłębiamy analizę sukcesów i porażek wsparcia oraz 

dostarczamy przybliżonej oceny zjawiska jałowej straty. Najważniejsze wnioski z badania zebrane 

zostały w posumowaniu. Dodatkowe definicje pojęć oraz analiza czasu trwania projektów znajdują się 

w załącznikach.  
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2. Struktura uczestników projektów 
 

Niniejszy rozdział oparty jest na analizach struktury całej populacji osób objętych wsparciem 

w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, które zakończyły udział w projektach między połową 2014 r.  

(czyli od początku wdrażania Programu) a połową 2015 r. (10 078 osób). Do tego momentu udział we 

wsparciu zakończyło ponad 10 tys. osób, z ponad 120 tys. zakładanych uczestników do końca roku 

2015 oraz prawie 750 tys. w całej perspektywie programu. Stąd wnioski dotyczą początkowego etapu 

realizacji programu. Celem rozdziału jest szczegółowe przedstawienie struktury uczestników wg płci, 

wieku, wykształcenia, statusu na rynku pracy oraz występowania niepełnosprawności w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie a także porównanie uczestników projektów do struktury grupy 

docelowej PO WER oraz potencjalnych grup docelowych obejmowanych wspraciem przez PUP oraz 

OHP. Dzięki temu możliwa była analiza występowania efektów autoselekcji oraz creamingu. Oba te 

zjawiska mogą wpływać na efektywność wsparcia.  

Precyzyjne wyznaczenie struktury grupy docelowej uczestników projektów wymaga uwzględnienia 

ograniczeń dostępnych danych statystycznych oraz szeregu procesów zawężających uczestników 

wsparcia. Grafika 2.1 w modelowo prezentuje wpływ, jaki miały poszczególne etapy realizacji osi I PO 

WER na ostateczną strukturę osób, które zakończyły udział w projekcie okresie między połową 2014 

a połową 2015 roku. W ramach przyjętej metodologii analizujemy występowanie efektów 

autoselekcji, creamingu i souringu poprzez porównanie grupy docelowej określonej w SZOOP PO 

WER (2. etap na poniższej grafice) ze strukturą osób kończących udział w projekcie (4. etap na 

grafice). Oznacza to, że etapy 3 i 4, czyli ukierunkowanie wsparcia do poszczególnych grup, poprzez 

przyjęte kryteria wyboru projektów oraz selekcję uczestników w ramach projektów, traktujemy 

łącznie. W rezultacie, wnioski dotyczące występowania efektów creamingu, souringu i autoselekcji 

dotyczą obu tych etapów. 

Na potrzeby niniejszej analizy grupy docelowe PO WER zostały określone na podstawie danych 

o BAEL za rok 2014. Grupy docelowe, będące podstawą porównań w tym rozdziale, zostały określone 

następująco2: 

• Grupa docelowa projektów PUP - osoby z kat. NEET w wieku 18-29 lat zarejestrowane jako 

bezrobotne w PUP; 

• Grupa docelowa projektów OHP – osoby z kat. NEET w wieku 15-24 lata, zarówno 

bezrobotne jak i bierne zawodowo3; 

• Grupa docelowa ogółem (PUP+OHP) – suma grup docelowych projektów PUP i OHP; 

• NEET 15-29 – grupa docelowa całej Osi I PO WER, którą stanowią osoby z kat. NEET w wieku 

15-29 lat. 

                                                           
2
 Grupy docelowe określone na podstawie zapisów dokumentu: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z ograniczeniami wyszczególnionymi w dalszych przypisach 

3
 Zgodnie z zapisami SZOOP PO WER, projekty OHP są skierowane w szczególności do osób niezarejestrowanych 

w PUP, nie wyklucza to jednak osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z udziału w projektach OHP 
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Grafika 2.1. Model procesów wpływających na strukturę grupy docelowej uczestników projektów.  

 

Źródło. Opracowanie własne.  

 

Główną przyczyną różnicy między grupą NEET 15-29 a sumą grup docelowych OHP i PUP są osoby 

bierne, niezarejestrowane w PUP w wieku 25-29 lat, które nie były objęte żadnymi działaniami 

w analizowanym okresie. 

Warto również podkreślić dodatkowe czynniki, poza efektami autoselekcji i creamingu, mogące mieć 

wpływ na różnice między strukturą uczestników wsparcia a strukturą grup docelowych określonych 

w SZOOP POWER. Należą do nich: 

• Ograniczenie zakresu danych BAEL. Na podstawie danych BAEL nie istnieje możliwość 

wyłączenia z analiz osób, którym przyznano III profil pomocy (najbardziej oddalonych od 

rynku pracy), a które nie mogą być objęte wsparciem w ramach PO WER. W rezultacie, 

struktura rzeczywistej grupy docelowej projektów PUP w PO WER może się w pewnym 

stopniu różnić od struktury obliczonej na podstawie danych BAEL.  

• Wpływ fazy realizacji projektu na strukturę uczestników. Operat uwzględnia jedynie osoby, 

które zdążyły zakończyć uczestnictwo w programie do połowy 2015 roku, co powoduje 

zaburzenia w strukturze uczestników związane z sezonowością rejestrowania się w PUP oraz 

potencjalną nadreprezentacją osób przedwcześnie kończących udział w projekcie. 

Wpływ różnic między strukturą napływu do bezrobocia w 2015 roku a stanem zarejestrowanych 

bezrobotnych w 2014 r. wg BAEL. 
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Efekt autoselekcji występuje, gdy do Programu zgłaszają się osoby o indywidualnych cechach różnych 

(korzystniejszych) od średniej dla całej grupy docelowej, np. o dotację na założenie działalności 

gospodarczej aplikuje (i ją otrzymuje) więcej osób z wyższym wykształceniem niż rzeczywiście 

występuje w grupie docelowej NEET 15-29. W przyjętej metodologii, może on wystąpić jedynie 

w 4 etapie – selekcji uczestników do projektów. Creaming (inaczej efekt spijania śmietanki) - polega 

na wybieraniu do udziału w projektach aktywizacyjnych tych bezrobotnych, których szanse na 

znalezienie pracy są największe nawet bez uczestnictwa w Programie (zamiast uczestników, którzy 

najbardziej skorzystają z udziału w projektach). Taka sytuacja występuje najczęściej wtedy, gdy 

jedynym kryterium oceny skuteczności danego programu jest odsetek osób, które po jego 

ukończeniu znalazły pracę. W przyjętej metodologii, creaming może wystąpić zarówno na etapie 3 - 

przyjętych kryteriów wyboru projektów, jak i etapie 4 – rekrutacji uczestników do programu. Efekt 

kwaszenia (ang. souring), jako przeciwieństwa efektu spijania śmietanki (ang. creamingu), polega na 

wybieraniu do projektów osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, 

z najmniejszymi szansami na jej znalezienie. Taka grupa docelowa powoduje, że obserwowane po 

programie efekty mogą być niższe niż przeciętnie oczekiwane dla grupy docelowej.  

Zjawiska creamingu i autoselekcji zakłócają strukturę uczestników projektów w stosunku do grup 

docelowych. Istotnym rozróżnieniem między nimi jest to, że autoselekcja wynika z decyzji 

potencjalnych uczestników projektów, a creaming jest świadomym działaniem podmiotów 

realizujących projekty w celu uzyskania wyższej efektywności. Niestety to rozróżnienie nie jest 

widoczne w dostępnych danych i dlatego nie możemy jednoznacznie rozgraniczyć, które efekty są 

skutkiem działań podmiotów realizujących projekty, a które naturalnej selekcji uczestników. 

W niektórych opracowaniach przez creaming określa się wszystkie procesy, a więc również 

autoselekcję, które prowadzą do zmiany struktury uczestników programów w stosunku do grup 

odniesienia.  

 

Struktura uczestników wg płci 

Wśród odbiorców wsparcia w ramach Osi I PO WER, którzy zakończyli udział w projekcie do końca 

I poł. 2015 roku, większość stanowili mężczyźni (60%). Przeważali oni we wszystkich grupach wieku: 

15-17 lat (59% mężczyzn), 18-24 lata (62%) oraz 25-29 lat (58%).  

Takie proporcje wynikają przede wszystkim ze znacznego udziału mężczyzn w projektach 

prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy,4 w których stanowili oni nawet ponad 60% 

uczestników. Jest to wyraźnie wyższy odsetek, niż ogółem w grupie docelowej dla projektów PUP5 

(czyli osób młodych w wieku 18-29 lat z kategorii NEET, zarejestrowanych w PUP6), w której udział 

mężczyzn i kobiet jest prawie równy. Większy odsetek mężczyzn widoczny jest w obu grupach wieku 

objętych wsparciem ze strony PUP (64% uczestników w wieku 18-24 lata oraz 58% w wieku 25-29 lat 

stanowili mężczyźni). 

                                                           
4
 Wsparciem ze strony PUP zostało objętych 88% uczestników projektów, zaś OHP - 12%. Dlatego dominujący 

wpływ na strukturę uczestników miały projekty prowadzone przez powiatowe urzędy pracy. 

5
 Dane o strukturze grup docelowych opierają się na badaniu BAEL 2014, obliczenia własne. 

6
 Należy jednak pamiętać, że wsparciem ze strony PUP w ramach PO WER nie mogą być objęte osoby, dla 

których ustalono III profil pomocy (osoby najbardziej oddalone od rynku pracy), których wg szacunków może 
wynieść ok. 24%.  
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W przypadku OHP, struktura uczestników projektów wg płci niemal dokładnie odpowiada 

strukturze grupy docelowej. 54% odbiorców wsparcia stanowili mężczyźni, podczas gdy ich udział 

w grupie docelowej OHP (osoby z kat. NEET w wieku 15-24 lata) wynosi 53%. Udział mężczyzn był 

większy w obu kategoriach wiekowych: 15-17 lat (59% vs. 66% w grupie docelowej) oraz 18-24 lata 

(51% vs. 52% w grupie docelowej).  

Wykres 2.1. Struktura uczestników projektów wg płci 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy uczestników projektów oraz danych BAEL 2014 

Główną przyczyną różnicy między grupą NEET 15-29 a sumą grup docelowych OHP i PUP są osoby bierne, 
niezarejestrowane w PUP w wieku 25-29 lat, które nie były objęte żadnymi działaniami w analizowanym 

okresie. 

 

Struktura uczestników wg wieku 

Wsparcie w ramach Osi I PO WER skierowane jest do osób młodych, w wieku 15-29 lat. Grupy 

docelowe różnią się jednak w ramach poszczególnych instytucji udzielających wsparcie - projekty PUP 

skierowane są jedynie do osób pełnoletnich (18-29 lat), natomiast projekty OHP skierowane są do 

młodszych odbiorców (15-24 lata). Wspólną kategorię wiekową dla PUP i OHP stanowią więc jedynie 

osoby w wieku 18-24 lata zarejestrowane jako bezrobotne. 

Ogółem, najwięcej osób objętych wsparciem (50%) stanowiły osoby w wieku 18-24 lata. 

Nieznacznie mniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-29 lat (46%), najmniej (4%) było 

uczestników nieletnich, w wieku 15-17 lat. 

W ramach projektów PUP, struktura wieku była zbliżona do struktury grupy docelowej objętej 

wsparciem powiatowych urzędów pracy, z lekką przewagą osób w wieku 25-29 lat (52% wśród 

uczestników, 48% w grupie docelowej). 

Struktura uczestników w ramach projektów OHP wskazuje, że w znacznie większym stopniu, niż 

wynikałoby to jedynie ze struktury grupy docelowej, działania hufców pracy były kierowane do 

osób niepełnoletnich. Z tej grupy pochodziło aż 36% wszystkich osób objętych wsparciem OHP, 

natomiast stanowią one jedynie 1,5% grupy docelowej OHP. Wskazuje to na szczególną koncentrację 
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tej instytucji na osobach niepełnoletnich, które z różnych względów nie kontynuują nauki, co wynika 

z zadań przypisanych tej instytucji. Jest to zgodne z zapisami Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży.  

Dodatkowo, nadreprezentacja osób w wieku 15-17 lat wynika z relatywnie większego odsetka osób 

w tej kategorii wiekowej, które zostały objęte wsparciem w pierwszej fazie projektu i zdążyły 

zakończyć udział w projekcie do połowy 2015 r. 

Wykres 2.2. Struktura uczestników projektów wg wieku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy uczestników projektów oraz danych BAEL 2014 

 

Struktura uczestników wg wykształcenia 

Struktura uczestników ze względu na poziom wykształcenia wyraźnie różni się od struktury 

obserwowanej w grupie docelowej ogółem (PUP+OHP). Wynika to przede wszystkim z prawie 

2-krotnie większego udziału osób z wykształceniem wyższym wśród odbiorców wsparcia 

w porównaniu do grupy docelowej (28% vs. 14%). Wyższy był również udział osób z wykształceniem 

policealnym, a wyraźnie niższy - ze średnim (50% vs. 64% w grupie docelowej) oraz gimnazjalnym lub 

niższym (17% vs. 19%). 

Relatywnie wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem wynika ze struktury wykształcenia 

odbiorców projektów PUP. Aż 32% osób wspartych przez powiatowe urzędy pracy posiadało dyplom 

szkoły wyższej, a 5% - ukończoną szkołę policealną. W grupie docelowej projektów PUP udziały te 

wynosiły odpowiednio 18% i 4%. Taka struktura uczestników projektów PUP może świadczyć 

o nieoptymalnej selekcji uczestników i potencjalnym występowaniu przynajmniej jednego 

z efektów: autoselekcji lub creamingu.7 

Odwrotna sytuacja występuje w przypadku projektów OHP, które w znacznie większym stopniu 

kierowane są do osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym (62%), niż wynikałoby to z ich 

grupy docelowej (22%). Potwierdza to rzeczywiste ukierunkowanie wsparcia na osoby znajdujące się 

                                                           
7
 Szczególnie wysoki udział osób z wyższym wykształceniem odnotowano wśród uczestników projektów PUP 

w wieku 25-29 lat – aż 48%.  
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w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, często ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, które zakończyły edukację na relatywnie niskim poziomie. 

Wykres 2.3. Struktura uczestników projektów wg wykształcenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy uczestników projektów oraz danych BAEL 2014 

 

 

Osoby z niepełnosprawnościami 

Osoby z niepełnosprawnościami stanowiły jedynie 2% uczestników projektów ogółem, mimo że 

w całej grupie docelowej (PUP+OHP) jest ich prawie 8%, a wśród wszystkich młodych z kat. NEET 

w wieku 15-29 lat - aż 10,7%.8. Nieco większy udział stanowią osoby z niepełnosprawnościami wśród 

uczestników projektów OHP (3%) niż PUP (1,9%). Jednocześnie, niepełnosprawni stanowią znacznie 

większą cześć grupy docelowej OHP (10%) niż PUP (2,3%). Wynika to z faktu, że zdecydowaną 

większość osób niepełnosprawnych kategorii NEET w wieku 15-29 lat stanowią osoby bierne 

zawodowo, niezarejestrowane w urzędach pracy, które w rezultacie nie mieszczą się w grupie osób, 

do której kierowane są projekty PUP.9 

                                                           
8
 Należy jednak zauważyć, że definicja osoby niepełnosprawnej wg BAEL i wg POWER nie jest identyczna, ale 

oczekujemy , że różnice definicyjne nie  powinny istotnie wpływać na przedstawione wartości. W projektach 
POWER za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 
nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem 
lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.  W przypadku BAEL zbiorowość osób 
niepełnosprawnych wg BAEL jest wyodrębniona na postawie kryterium prawnego (posiadanie orzeczenia o 
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

9
 Zarejestrowanych w UP jako osoby bezrobotne jest jedynie 10,8% spośród wszystkich osób 

z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET 
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W przypadku osób niepełnosprawnych, ich udział w przyjętej do analiz grupie docelowej projektów 

PUP może być istotnie zawyżony przez sygnalizowany wcześniej brak możliwości wydzielenia 

z danych BAEL osób, którym przyznano III profil pomocy. Wiąże się to z faktem, że 

niepełnosprawność może wpływać na częstsze niż w całej populacji przypisanie do III profilu pomocy. 

Dodatkowo, w przyjętych kryteriach dostępu dla PUP określono minimalny udział osób 

z niepełnosprawnościami proporcjonalnie do ich udziału wśród zarejestrowanych bezrobotnych 

z I lub II profilem wsparcia, co powinno wyeliminować możliwość występowania creamingu ze 

względu na niepełnosprawność.  

Minimalny udział osób z niepełnosprawnościami został również przyjęty w kryteriach dostępu dla 

projektów OHP. Został on jednak odniesiony do udziału osób niepełnosprawnych wśród 

zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 15-24 lat w danym województwie, nie do ich udziału wśród 

wszystkich NEET w tym wieku (a więc i biernych zawodowo). W rezultacie, odsetek 

niepełnosprawnych wśród uczestników projektów OHP jest znacząco niższy (3%) niż ich udział w całej 

grupie NEET w wieku 18-24 lata (10%). Należy jednak uwzględnić fakt, że wśród tych 10% prawie 

połowę stanowią osoby ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności, co wielu 

przypadkach może uniemożliwić skuteczną aktywizację zawodową. 

Niski udział osób niepełnosprawnych może również wskazywać na efekt autoselekcji lub creamingu, 

gdyż stanowią oni grupę o relatywnie mniejszych szansach na znalezienie trwałego zatrudnienia, 

a występowanie niepełnosprawności może uniemożliwiać im pracę w wielu zawodach, zniechęcając 

do udziału w programach aktywizacyjnych. W odniesieniu do grupy osób niepełnosprawnych 

skuteczniejsze może się okazać jednak wsparcie udzielone w ramach projektów konkursowych, które 

nie były objęte niniejszym badaniem. Warto również podkreślić, że niepełnosprawni mogli brać udział 

w bardziej czasochłonnych formach wsparcia i na dalszych etapach realizacji projektów ich udział 

będzie wzrastał.  

Wykres 2.4. Odsetek osób niepełnosprawnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy uczestników projektów oraz danych BAEL 2014 
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Struktura uczestników wg statusu na rynku pracy 

Zdecydowaną większość uczestników projektów w ramach wsparcia PO WER na rzecz osób 

młodych stanowiły osoby bezrobotne10 (92%), w tym 34% stanowiły osoby bezrobotne 

długotrwale.11. Jedynie 8% uczestników to osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP. Taka 

struktura wskazuje na wyraźne niedoreprezentowanie osób biernych zawodowo, które w całej grupie 

docelowej PUP i OHP stanowią aż 22% - co wynika przede wszystkim z faktu, że nie mogą być one 

objęte wsparciem powiatowych urzędów pracy. Wynika ona również z prawie 90% dominacji 

uczestników projektów PUP w próbie. 

Struktura uczestników wg statusu na rynku pracy, podobnie jak w poprzednich przypadkach, 

wyraźnie różni się w zależności od instytucji oferującej wsparcie. Wśród odbiorców wsparcia 

w ramach projektów PUP 38% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, co niemal idealnie 

odzwierciedla ich udział w grupie docelowej PUP. Natomiast wśród uczestników projektów OHP 

zdecydowanie dominowały osoby bierne zawodowo, które stanowiły 68% ogółu odbiorców 

wsparcia. Pozostałą część stanowiły osoby krótkotrwale bezrobotne (31%). Praktycznie brak było 

natomiast osób długotrwale bezrobotnych wśród uczestników projektów OHP (niecały 1%). 

W porównaniu do grupy docelowej ochotniczych hufców pracy, widoczna jest specjalizacja tej 

instytucji w docieraniu do osób biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, co 

dobrze uzupełnia wsparcie oferowane przez PUP. Potwierdza to wnioski płynące z poprzedniej 

edycji niniejszego badania. 

Wykres 2.5. Struktura uczestników projektów wg statusu na rynku pracy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy uczestników projektów oraz danych BAEL 2014 

 

                                                           
10

 Wg PO WER, do bezrobotnych zalicza się zarówno osoby zarejestrowane w UP, jak i osoby bezrobotne wg 
BAEL. 

11
 Wg definicji obowiązującej w PO WER, obejmującej osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 

6 miesięcy - w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat, oraz osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 
12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej 
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Podsumowanie 

Ogółem, porównanie struktury uczestników projektów w pierwszym okresie wdrożenia PO WER ze 

strukturą grup docelowych wskazuje na występowanie efektów autoselekcji lub creamingu 

w działaniach powiatowych urzędów pracy w zakresie osób lepiej wykształconych. Tym samym 

potwierdzenie znalazł wynik z I Raportu Tematycznego. Udział osób z wyższym wykształceniem jest 

niemal 2 razy większy wśród uczestników projektów PUP, niż wśród wszystkich osób w wieku 18-29 

lat zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne. Przeprowadzone analizy nie pozwalają 

jednak odpowiedzieć na pytanie, czy wynika to z większego zainteresowania udziałem 

w projektach osób lepiej wykształconych, często aktywniejszych i bardziej zmobilizowanych do 

podjęcia pracy lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (autoselekcja), czy też 

preferowania kwalifikowania do Programu przez urzędy pracy osób bardziej „zatrudnialnych”, 

dających nadzieję na wyższą efektywność Programu liczoną odsetkiem osób, które znalazły pracę 

(creaming). Dodatkowo, wpływ na wyższy udział osób z wyższym wykształceniem wśród uczestników 

wsparcia, niż wynosi on w strukturze grupy docelowej, mogły mieć inne czynniki sygnalizowane 

w niniejszym rozdziale, w tym wpływ początkowej fazy realizacji Programu oraz brak możliwości 

wyłączenia z grupy docelowej osób o przyznanym III profilu pomocy. Warto również zauważyć, że 

dzięki odpowiednio zdefiniowanym wskaźnikom produktu oraz kryteriom wyboru projektów, efekt 

autoselekcji i creamingu nie wystąpił w strukturze uczestników projektów PUP ze względu na status 

na rynku pracy (udział osób długotrwale bezrobotnych wśród uczestników jest identyczny z udziałem 

w grupie docelowej).  

Natomiast w ramach projektów OHP, w przypadku struktury ze względu na wykształcenie oraz 

status na rynku pracy, możemy mówić wręcz o efekcie kwaszenia (souring), polegającym na 

dedykowaniu wsparcia uczestnikom znajdującym się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy 

w większym stopniu niż skala występowania osób o takich charakterystykach w całej populacji. Z tego 

powodu wśród uczestników dominują osoby najsłabiej wykształcone (na poziomie gimnazjum lub 

niższym), a także bierne zawodowo, które z różnych powodów nie poszukują pracy. Natomiast 

zjawisko autoselekcji lub creamingu wystąpiło jedynie w przypadku osób niepełnosprawnych, 

których udział w projektach OHP był znacznie niższy niż w grupie docelowej (NEET w wieku 15-24 lat). 

Może to wskazywać na potrzebę sprofilowanych działań / projektów, dostosowanych do 

specyficznych potrzeb tej grupy odbiorców. Jest to również potwierdzenie wniosku z badań 

realizowanych w tym zakresie w poprzednim etapie ewaluacji.  
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3. Metody i definicje 
 

Niniejszy rozdział ma charakter metodologiczny. Przedstawiamy w nim w jaki sposób zrealizowane 

zostało badania oraz w jaki sposób zdefiniowano długoterminowe wskaźniki rezultatu. 

W szczególności prezentujemy błędy maksymalne dla wybranych przekrojów próby. W dalszej części 

definiujemy wskaźniki rezultatu długoterminowego w oparciu o dokumenty programowe. W końcu 

operacjonalizujemy te teoretyczne definicje w kontekście przeprowadzonego badania CATI. Wartości 

wskaźników oraz ich interpretacja znajdują się w kolejnym rozdziale.  

 

3.1. Struktura próby i reprezentatywność badania 

Badanie wskaźnikowe zostało zrealizowane na przełomie stycznia i lutego 2016 roku na podstawie 

operatu, zawierającego informacje o 10 078 uczestnikach projektów, którzy zakończyli udział 

w projektach do końca czerwca 2015 roku. Z tej grupy przeprowadzono wywiady z losową próbą 

1 458 osób. Próbę skonstruowano z uwzględnieniem warstw w następujących wymiarach: źródło 

finansowania (EFS, YEI), płeć, wykształcenie, kategoria wieku (16-17, 18-24, 25-29), status na rynku 

pracy oraz występowanie szczególnej sytuacji w gospodarstwie domowym.12 W poszczególnych 

przecięciach założono minimalne liczebności w celu uzyskania zakładanego błędu maksymalnego 

w rozbiciu na źródło finansowania i płeć oraz wybranych subpopulacjach. Liczebności oraz błędy 

maksymalne w poszczególnych przecięciach przedstawia tabela 3.1.  

W całej próbie błąd maksymalny wyniósł 2,4%, a w kluczowych dla wyznaczenia wskaźników 

przekrojach dla źródła finansowania 3,3% (zarówno dla YEI jak i EFS), natomiast z podziałem na płeć 

nie przekroczył 3,4%. W łącznym przekroju ze względu na źródło finansowania oraz płeć błąd 

statystyczny nie przekracza 4,8%, jest to błąd wyznaczonych wskaźników z podziałem na płeć.  

Większy błąd w niektórych przekrojach wykształcenia, podmiotu oraz sytuacji na rynku pracy (<8%) 

wynika z niskiej liczebności tych grup oraz konieczności zachowania reprezentatywności próby 

w stosunku do populacji w zakresie możliwym do korekty wagami.   

Tabela 3.1 Struktura próby oraz błędy maksymalne dla frakcji w wybranych przekrojach 

Subpopulacja 
Liczebność 

próby 
Liczebność 

operatu 

Wielkość 
błędu 

maksymalnego 
źródło finansowania    

 EFS                      702                            3 857    3.3% 

 YEI                      756                            6 220    3.3% 

płeć     

 kobiety                      733                            6 085    3.4% 

 mężczyźni                      725                            3 992    3.3% 

źródło finansowania, płeć    

 EFS, kobiety                      348                            1 554    4.6% 

 YEI, kobiety                      377                            2 438    4.6% 

 EFS, mężczyźni                      354                            2 303    4.8% 

 YEI, mężczyźni                      379                            3 782    4.8% 

                                                           
12

 Szczegółowa definicja tej grupy znajduje się z Załączniku 1.  
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wykształcenie    

 ISCED 0-1                       121                               614    8.0% 

 ISCED 0-2                      254                            1 691    5.7% 

 ISCED 0-3                      784                            6 767    3.3% 

 ISCED 3                      530                            5 076    4.0% 

 ISCED 4                      156                               500    6.5% 

 ISCED 5                      518                            2 810    3.9% 

degurba    

 gęsto zaludnione (1)                      351                            2 338    4.8% 

 średnio zaludnione (2)                      417                            2 756    4.4% 

 słabo zaludnione (3)                      690                            4 983    3.5% 

status na rynku pracy    

 bierni                      134                               830    7.8% 

 długotrwale bezrobotni                      456                            3 398    4.3% 

 niedługotrwale bezrobotni                      868                            5 849    3.1% 

podmiot    

 PUP                   1 293                            8 856    2.5% 

 OHP                      165                            1 221    7.1% 

cała próba                   1 458                          10 078    2.4% 

Źródło: Obliczenia własne. 

W celu skorygowania reprezentatywności badania ze względu na warstwową konstrukcję próby,  

braki odpowiedzi (ang. non-response error) oraz niedziałające numery telefonów w bazie (ang. 

coverage error) skalibrowano wagi analityczne w taki sposób, żeby rozkłady brzegowe próby 

odpowiadały rozkładom brzegowym operatu. Dzięki temu zapewniona jest reprezentatywność 

obliczanych statystyk dla całej populacji zawartej w operacie.  

Do obliczenia wag wzięto pod uwagę następujące zmienne (osobno dla źródła finansowania YEI 

i EFS): 

• płeć, 

• status na rynku pracy, 

• wykształcenie, 

• wielkość miejsca zamieszkania (degurba), 

• gospodarstwa domowe w niekorzystnej sytuacji.  

Do kalibracji wykorzystano numeryczny algorytm optymalizacyjny Deville and Sarndal (1992), zgodnie 

z implementacją Creedy (2003) w wersji Pacifico (2010).13 W rezultacie uzyskano pełną zgodność 

rozkładów brzegowych w próbie i w operacie, przy niewielkiej wariancji wag. Oznacza to, że po 

przeważeniu struktura próby odpowiada dokładnie strukturze populacji ze względu na wyróżnione 

cechy. Waga minimalna wyniosła 1 a maksymalna 39,2. Oznacza to, że jednostka w próbie 

reprezentuje między 1 a 40 jednostek w operacie,  a średnio 7 osób.  

                                                           
13

 Creedy, J., 2003.  Survey Reweighting for Tax Microsimulation Modelling, Treasury Working Paper Series 
03/17, New Zealand Treasury. 

Deville, J.C. and Sarndal, C.E., 1992.  Calibration estimators in survey sampling, Journal of the American 
Statistical Association 87 (418) 376-382, American Statistical Association. 

Pacifico 2010.  reweight: A Stata module to reweight survey data to external totals, CAPPaper N.79. 



22 
 

Błędy wynikające z niejednoznacznej definicji pojęć, niezrozumienia pytań oraz rezygnacji z wywiadu 

w trakcie badania zostały zminimalizowane przez wielokrotną analizę kwestionariusza i jego 

konsultację z przedstawicielami MR. Badanie właściwe było poprzedzone badaniem pilotażowym na 

42 uczestnikach wsparcia. Wywiady były słuchane na żywo przez 2 osoby, w tym przedstawiciela MR, 

i na tej podstawie wprowadzono poprawki w sformułowaniu pytań i proponowanych odpowiedzi.  

3.2. Definicje wskaźników rezultatu 

Głównym obszarem analiz przedstawionych w niniejszym badaniu jest określenie stopnia realizacji 

5 wskaźników rezultatu długoterminowego dla osi I PO WER.14 Wskaźniki  1-4 dotyczą osób objętych 

wsparciem w ramach YEI, wskaźnik nr 5 – dotyczy osób objętych interwencją EFS (z wykluczeniem 

YEI). Definicje wskaźników nr 1-3 oraz 5 przedstawione są na podstawie Załącznika 2b do 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, natomiast definicja wskaźnika nr 4 – na podstawie Załącznika 2 - Wspólna Lista Wskaźników 

Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe definicje 

analizowanych wskaźników:. 

Tabela 3.2. Definicje wskaźników objętych niniejszym badaniem
15

 

Nr Priorytet 

inwestyc

yjny Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 

YEI-1 8ii – YEI Liczba osób 

uczestniczących w 

kształceniu ustawicznym, 

programach 

szkoleniowych 

prowadzących do 

uzyskania kwalifikacji, 

przygotowaniu 

zawodowym lub stażu 

sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które uczestniczyły 

w kształceniu ustawicznym, szkoleniach prowadzących do 

uzyskania kwalifikacji, przygotowaniu zawodowym lub stażu 

w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w operacji realizowanej 

w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Definicja kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego 

oraz stażu jak we wskaźniku dot. liczby osób bezrobotnych, które 

otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania 

zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu. 

Definicja kwalifikacji zgodnie z definicją wskaźnika wspólnego liczba 

osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 

Przez szkolenia należy rozumieć wyłącznie te szkolenia, które 

prowadzą do uzyskania kwalifikacji zgodnie z definicją wskaźnika 

wspólnego liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu. 

YEI-2 8ii – YEI Liczba osób pracujących 6 

miesięcy po opuszczeniu 

programu 

Osoby, które otrzymały wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych i pracowały w ciągu sześciu po 

zakończeniu udziału w operacji realizowanej w ramach Inicjatywy 

(w tym pracujące na własny rachunek). 

Definicja osób pracujących 6 miesięcy po zakończeniu udziału 

w programie zgodnie z definicją wskaźnika wspólnego liczba osób 

pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z  

                                                           
14

 Lista wskaźników na podstawie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Badanie efektów wsparcia 
zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

15
 Pozostałe definicje, do których odwołują się definicje wskaźników objętych niniejszym badaniem, zostały 

zamieszczone w załączniku 1 
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pracującymi na własny rachunek) 

YEI-3 8ii – YEI Liczba osób prowadzących 

działalność na własny 

rachunek sześć miesięcy 

po opuszczeniu programu 

Wskaźnik stanowi podkategorię wskaźnika pt. liczba osób 

pracujących 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie 

mierzonego w ramach Inicjatywy za rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych. 

Definicja osób pracujących na własny rachunek 6 miesięcy po 

zakończeniu udziału w programie zgodnie z definicją wskaźnika 

wspólnego liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

Definicja pracy na własny rachunek zgodnie z definicją wskaźnika 

wspólnego liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

YEI-4 8ii – YEI Liczba osób, w 

niekorzystnej sytuacji 

społecznej, pracujących, 

łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy 

po opuszczeniu programu 

Osoby w niekorzystnej sytuacji, które pracują (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek) sześć miesięcy po opuszczeniu projektu. 

Osoby w niekorzystnej sytuacji definiowane są jak we wskaźnikach: 

• liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez 

osób pracujących 

• liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych 

składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 

• liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości 

(w tym społeczności marginalizowane takie jak Romowie) 

• liczba osób z niepełnosprawnościami 

• liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji 

społecznej. 

Definicja osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny 

rachunek jak we wskaźniku: liczba osób pracujących sześć miesięcy 

po opuszczeniu programu (łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek). 

Wskaźnik ten należy rozumieć, jako zmianę statusu zatrudnienia 

w ciągu sześciu miesięcy po opuszczeniu programu w stosunku do 

sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji (uczestnik 

bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu) 

EFS-5 8ii – EFS Liczba osób poniżej 30 lat, 

pracujących sześć miesięcy 

po opuszczeniu programu, 

w tym prowadzących 

działalność na własny 

rachunek 

Definicja osób pracujących na własny rachunek 6 miesięcy po 

zakończeniu udziału w programie zgodnie z definicją wskaźnika 

wspólnego pn. liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

Definicja pracy na własny rachunek zgodnie z definicją wskaźnika 

wspólnego liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia 

i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Źródło: Załącznik 2b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 oraz Załącznik 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 
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3.3. Operacjonalizacja długoterminowych wskaźników rezultatu  

 

Wskaźnik 1. Liczba osób biorących udział w kształceniu ustawicznym, programach szkoleniowych 

prowadzących do uzyskania kwalifikacji, przygotowaniu zawodowym lub stażu sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Do wyliczenia pierwszego wskaźnika posłużyły pozytywne odpowiedzi na następujące pytania: 

Pytanie 23. Czy w dniu [data zakończenia projektu + 6 miesięcy] uczył(a) się Pan(i) lub szkolił(a) 

w następującej formie? 

a) nauka w systemie szkolnym, 

b) studia wyższe, 

c) kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

d) szkolenia zawodowe. 

 

Pytanie 10. W poprzednim pytaniu powiedział/a Pan/i, że w tym okresie nie posiadał/a Pan/i pracy (czyli w 

dniu [data zakończenia projektu + 6 miesięcy])?. Czy był/a Pan/i:  

c) na stażu/praktyce organizowanym przez PUP. 

 

Wskaźnik obliczono wyłącznie na próbie osób uczestniczących w projektach finansowanych z YEI.  

Wskaźniki 2, 4 i 5. Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu 

Wskaźniki 2, 4 oraz 5 zostały obliczone na podstawie pozytywnych odpowiedzi na te same pytania.  

Pytanie 8. Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację zawodową w dniu [data zakończenia 

projektu + 6 miesięcy] (czyli w sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie). Kolejne pytania będą 

dotyczyły właśnie tego okresu. Czy wtedy:  

a) pracował(a) Pan(i)  

e) prowadził(a) Pani(i) działalność gospodarczą 

f) prowadził/a Pan/i lub pomagała w gospodarstwie rolnym 

 

Pytanie 10. W poprzednim pytaniu powiedział/a Pan/i, że w tym okresie nie posiadał/a Pan/i pracy,  czyli 

w dniu [data zakończenia projektu + 6 miesięcy]? Czy był/a Pan/i:  

d) był/a Pan/i w trakcie przygotowania do podjęcia pracy/działalności gospodarczej 

 

Pytanie 11. Czasowo nie wykonywał(a) Pan(i) pracy z powodu: 

a) urlopu wypoczynkowego, 

b) urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego/rodzicielskiego,  

d) choroby tj. przebywał(a) Pan(i) na zwolnieniu lekarskim 

e) podjęcia nauki (studia, i inne formy doszkalania)  

f) był(a) Pan(i) w trakcie zakładania działalności gospodarczej 

 

Wyłączono osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą (pytanie 13 b): 

 

Pytanie 13. Powiedział/a Pan/Pani, że w dniu [data zakończenia projektu + 6 miesięcy] posiadał/a Pan/Pani 

zarejestrowaną działalność gospodarczą. Czy w tamtym czasie była ona: 

b) działalność była zawieszona 

 

Wyłączono również osoby pracujące na czarno (pytanie 9 f): 

 

Pytanie 9. W oparciu o jaki rodzaj umowy był Pan/Pani zatrudniony/na w dniu [data zakończenia projektu + 



25 
 

6 miesięcy]? Jeżeli był/a Pan/i zatrudniony/na na więcej niż jeden rodzaj umowy, np. zlecenie i etat, proszę 

wskazać wszystkie. 

f) Pracował(a) Pan(i) zarobkowo, ale bez umowy  

 

Wskaźniki 2 i 4 wyliczono na próbie osób uczestniczących w projektach finansowanych z YEI, wskaźnik 5 na 

grupie osób w projektach EFS. Ponadto wskaźnik 4 obliczono wyłącznie w podgrupie uczestników projektów 

YEI, którzy zostali zaklasyfikowani do osób w niekorzystnej sytuacji społecznej (informacje uzyskane z bazy 

uczestników wsparcia). Ponieważ badanie objęło wyłącznie osoby młode, poniżej 30 roku życia, nie trzeba 

było nakładać dodatkowego ograniczenia na wiek uczestników podczas obliczania wskaźnika 5. 

 

Wskaźnik 3. Liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu 

Wskaźnik 3 obliczono na podstawie  pozytywnych wskazań: 

 

Pytanie 8. Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację zawodową w dniu [data zakończenia 

projektu + 6 miesięcy] (czyli w sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie). Kolejne pytania będą 

dotyczyły właśnie tego okresu. Czy wtedy:  

e) prowadził(a) Pani(i) działalność gospodarczą 

 

Pytanie 9. W oparciu o jaki rodzaj umowy był Pan/Pani zatrudniony/na w tym okresie, czyli w dniu [data 

zakończenia projektu + 6 miesięcy]? Jeżeli był/a Pan/i zatrudniony/na na więcej niż jeden rodzaj umowy, np. 

zlecenie i etat, proszę wskazać wszystkie.  

e) samozatrudnienie/działalność gospodarcza 

 

Pytanie 11. Czasowo nie wykonywał(a) Pan(i) pracy z powodu: 

f) był(a) Pan(i) w trakcie zakładania działalności gospodarczej 

 

Wyłączono zaś osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą (pytanie 13 b): 

 

Pytanie 13. Powiedział/a Pan/Pani, że w dniu [data zakończenia projektu + 6 miesięcy] posiadał/a Pan/Pani 

zarejestrowaną działalność gospodarczą. Czy w tamtym czasie była ona: 

b) działalność była zawieszona 

 

Wskaźnik obliczono wyłącznie na próbie osób uczestniczących w projektach finansowanych z YEI.  
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4. Wartości długoterminowych wskaźników rezultatu  
 

W tabeli 4.1 przedstawiono wartości wskaźników służących do monitorowania efektów wsparcia 

w ramach PO WER dla I Osi Priorytetowej. Zrealizowane wartości wskaźników zestawiono 

z wartościami zakładanymi.  

Pierwszy wskaźnik, czyli odsetek osób biorących udział w kształceniu ustawicznym, projektach 

szkoleniowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji, przygotowaniu zawodowym lub stażu sześć 

miesięcy po opuszczeniu Programu spośród wszystkich osób biorących udział w projektach YEI, 

wyniósł 17,0%. Drugi wskaźnik, odsetek pracujących w 6 miesięcy po opuszczeniu Programu wyniósł 

76,4% w przypadku projektów sfinansowanych z YEI. Odsetek osób prowadzących działalność na 

własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu Programu to 42,5%. W przypadku osób 

w niekorzystnej sytuacji społecznej, które uczestniczyły w projektach finansowanych z YEI, w 6 

miesięcy po opuszczeniu Programu pracowało 73,0% – wskaźnik czwarty. Wartość ostatniego 

wskaźnika – odsetek osób w wieku poniżej 30 lat pracujących w sześć miesięcy po opuszczeniu 

Programu, w przypadku gdy projekt był finansowany z EFS – wyniosła 80,2%. 

 

Tabela 4.1. Wartości wskaźników objętych niniejszym badaniem 

Nr 

Priorytet 

inwestycyj

ny 

Nazwa wskaźnika 

Zrealizowane 

wartości 

wskaźników 

Zakładane wartości 

docelowe 

wskaźników 

YEI-1 8ii – YEI Liczba osób biorących udział w kształceniu 
ustawicznym, programach szkoleniowych 
prowadzących do uzyskania kwalifikacji, 
przygotowaniu zawodowym lub stażu sześć miesięcy 
po opuszczeniu programu 

17,0% 44% 

YEI-2 8ii – YEI Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu 

programu 
76,4% 58% 

YEI-3 8ii – YEI Liczba osób prowadzących działalność na własny 

rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu programu 
42,5% 23% 

YEI-4 8ii – YEI Liczba osób, w niekorzystnej sytuacji społecznej, 

pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu 

73,0% brak wartości docelowej 

– wskaźnik podlega 

monitorowaniu 

EFS-5 8ii – EFS Liczba osób poniżej 30 lat, pracujących sześć miesięcy 

po opuszczeniu programu, w tym prowadzących 

działalność na własny rachunek 

80,2% 58% 

Uwagi: Wartości docelowe na podstawie zestawienia wskaźników rezultatu Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Źródło: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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Osoby kształcące się w sześć miesięcy po opuszczeniu Programu (YEI) 

Wartości referencyjne wskaźników są wyznaczane tylko dla wszystkich uczestników projektów, 

w szczególności nie ma oddzielnych wartości dla PUP i OHP. Wartości wskaźników wyliczone na 

podstawie badania CATI uczestników projektów mocno odbiegają od wartości docelowych. 

Pierwszy wskaźnik – odsetek kształcących się – okazał się być znacznie niższy od wartości 

zakładanych. Zrealizowana wartość 17,0% jest aż o 27 pp. niższa od wartości docelowej. Niemniej, 

należy zauważyć, że wskaźnik został zrealizowany w przypadku osób, które wzięły udział 

w projektach OHP – 52,3%. Niski wynik dla całej próby był zaś skutkiem słabego wyniku dla 

uczestników projektów PUP – 12,6%. Różnica między OHP i PUP wynika z kilku faktów. Bezpośrednie 

porównywanie efektywności OHP i PUP jest nieuzasadnione ze względu na odmienną 

charakterystykę funkcjonowania obu instytucji oraz kryteria doboru uczestników projektów. Po 

pierwsze, Ochotnicze Hufce Pracy docierają do osób młodszych, również tych poniżej 18 roku życia, 

które nie mogą być objęte wsparciem PUP. W grupie wieku poniżej 18 lat odsetek osób, które 

powróciły do kształcenia wyniósł aż 86%. Po drugie, osoby z projektów Powiatowych Urzędów Pracy 

przeciętnie posiadają relatywnie wyższy poziom wykształcenia niż osoby z projektów OHP, przez co są 

mniej skłonne do dalszego kształcenia. Ponadto PUP jako instytucja nie są przygotowane do 

aktywizowania osób pod względem dalszej nauki. OHP posiadają w tym obszarze znacznie większe 

kompetencje. W efekcie wskaźnik silnie zależy od liczby osób aktywizowanych w ramach projektów 

OHP i PUP. W przyszłości, gdy liczba osób aktywizowanych przez OHP wzrośnie względem liczby 

uczestników projektów PUP, należy spodziewać się wzrostu wartości pierwszego wskaźnika 

w ograniczonym zakresie. 

Wykres 4.1. Osoby kształcące się w sześć miesięcy po opuszczeniu Programu (YEI) 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie badania CATI uczestników projektów. 

 

 

Niski odsetek uczących się wynikał również z faktu, że osoby, które podjęły pracę w niewielkim 

stopniu równocześnie podejmowały kształcenie. Wartość analizowanego wskaźnika w podgrupie 

osób pracujących w sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie wyniosła zaledwie 10,6%. 

Wśród osób nie pracujących odsetek kształcących się był bardzo blisko wartości docelowej, gdyż 

wyniósł 39,8%. Oznacza to, że sukcesy w postaci podjęcia pracy oraz powrotu do kształcenia rzadko 

współwystępują. Wysoka liczba osób, które odniosły sukces na rynku pracy wymusza mniejszą 

skuteczność edukacyjną. W tym kontekście zakładane wartości wskaźników docelowych należy 
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ocenić jako nierealistyczne. Przyjęcie, że odsetek uczących się powinien osiągnąć w grupie osób 

aktywizowanych ze środków YEI wartość 44% oraz, że w tym samym czasie i w tej samej grupie 

docelowej odsetek pracujących wyniesie 58% oznaczałoby, iż: bądź wszyscy uczestnicy projektów 

odnieśliby jakiś sukces – suma obu wartości docelowych przekracza 100% – bądź byłaby duża grupa 

osób jednocześnie kształcących się i pracujących. Obie sytuacje są mało prawdopodobne. 

 

Osoby pracujące w sześć miesięcy po opuszczeniu Programu (YEI i EFS) 

W przypadku wskaźników w których sukcesem jest liczba osób pracujących w sześć miesięcy po 

opuszczeniu Programu (wskaźniki drugi i piąty) osiągnięto wartości znacznie powyżej oczekiwań. 

Zarówno dla osób uczestniczących w projektach finansowanych z YEI jak i EFS odsetek pracujących 

był aż o 20 pp. wyższy niż zakładano. Szczególnie wysoka wartość wskaźników obserwowana była dla 

osób w wieku powyżej 25 lat oraz osób z wyższym wykształceniem. Dla osób legitymujących się 

wyższym wykształceniem odsetek pracujących wyniósł odpowiednio 93,8% w przypadku projektów 

sfinansowanych z YEI oraz nieznacznie mniej dla projektów sfinansowanych z EFS, 88,1%. Dla osób 

w grupie wieku 25-29 lat było to odpowiednio 88,4% oraz 83,6%. Wysoki odsetek pracujących 

zidentyfikowano również w przypadku osób młodszych, w wieku 18-25 lat, oraz o wykształceniu 

średnim. 

Znaczne różnice w odsetku pracujących zidentyfikowano między projektami PUP oraz OHP. 

Powiatowe Urzędy Pracy z racji ukierunkowania swojej działalności na pomoc w znalezieniu pracy 

oraz obsługiwania osób o innych charakterystykach – starszych i lepiej wykształconych – niż OHP 

zanotowały skuteczność zatrudnieniową w sześć miesięcy po opuszczeniu Programu na poziomie 

81,3% dla działań finansowanych z YEI i 82,7% dla EFS. W przypadku OHP ten wskaźnik wyniósł 

40,6% dla projektów finansowanych z YEI oraz 54,3% z EFS. Wskaźniki zatrudnienia jakie 

zidentyfikowano w raporcie tematycznym były nieco wyższe dla PUP (87%) oraz nieco niższe dla OHP 

(35%).  

Wykres 4.2. Osoby pracujące w sześć miesięcy po opuszczeniu Programu (YEI i EFS) 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie badania CATI uczestników projektów. 

 

Kobiety rzadziej niż mężczyźni podejmowały zatrudnienie, choć różnice były stosunkowo niewielkie, 

na granicy błędu. Odsetek pracujących kobiet wyniósł 74,8% dla projektów YEI oraz 75,8% dla 
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projektów EFS, odsetek pracujących mężczyzn odpowiednio 78,1% oraz 83,1%. Niższe wskaźniki 

zatrudnienia dla kobiet są generalną prawidłowością obserwowaną w całej populacji. 

Nadreprezentacja mężczyzn wśród uczestników aktywizacji (por. rozdział 2) może sugerować 

występowanie creamingu. 

Odsetek osób, które rozpoczęły pracę w okresie pół roku od zakończenia udziału w projekcie był 

znacznie wyższy dla osób, które już kiedyś pracowały. Wyniósł on bowiem 86,7% (YEI) i 87,1% (EFS). 

Wśród osób bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego odsetek pracujących był o około 20 pp. 

niższy: 63,6% dla YEI oraz 66,8% dla EFS. Sugeruje to, że wcześniejsze doświadczenie pomaga znaleźć 

kolejną pracę. 

Podobnie jak w poprzednim podrozdziale, zauważamy pewną wymienność między osiągnięciem 

sukcesu w postaci rozpoczęcia pracy a podjęciem kształcenia. Wśród osób nie kształcących się 

w sześć miesięcy po zakończeniu udziału w Programie, odsetek pracujących wyniósł dla YEI aż 82,5%. 

Osoby kształcące się znacznie rzadziej podejmowały pracę: wskaźnik wyniósł 49,0%. 

W pierwszym raporcie tematycznym16 zwrócono uwagę, że liczbę osób pracujących silnie zawyżały 

przyznane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponieważ osoba, która dostała dotację 

na założenie własnej firmy, jest zobowiązana do prowadzenia działalności przez okres minimum 12 

miesięcy, gdyż w przeciwnym przypadku musiałaby zwrócić otrzymane środki, ta forma aktywizacji 

wymusza prawie stuprocentowe wskaźniki zatrudnienia. Zgodnie z ustaleniami raportu tematycznego 

dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowiła najpopularniejszą formę wsparcia 

w projektach PUP – skorzystało z niej 55% osób aktywizowanych. Po wyłączeniu z badanej grupy 

osób, które otrzymały dotację, wskaźnik zatrudnienia wśród uczestników projektów znacząco 

maleje.17 W oparciu o wyniki niniejszego badania zauważamy, że odsetek pracujących wśród osób, 

które uzyskały dotację na działalność gospodarczą, wyniósł 97,4% dla YEI oraz 94,8% dla EFS.18 

W podgrupie osób, które nie uzyskały dotacji na rozpoczęcie działalności analizowane wskaźniki były 

znacząco niższe, wynosząc odpowiednio 60,5% oraz 64,8%. Niemniej nawet bez dotacji na 

rozpoczęcie działalności wskaźniki zatrudnienia osiągnęły wartości wyraźnie powyżej zakładanych 

wartości docelowych, co należy uznać za sukces Programu. 

 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek w sześć miesięcy po opuszczeniu Programu (YEI) 

W trzecim wskaźniku sukcesem jest prowadzenie działalności na własny rachunek sześć miesięcy po 

opuszczeniu Programu. Jak wspomnieliśmy wartość tego wskaźnika wyniosła przeciętnie 42,5% dla 

wszystkich osób aktywizowanych w ramach środków z YEI. Odsetek prowadzących działalność 

gospodarczą jest bardzo zbliżony dla kobiet i mężczyzn: różnica dwóch punktów procentowych jest 

mniejsza niż w przypadku odsetków pracujących. Ponadto zauważamy, że szanse rozpoczęcia 

działalności na własny rachunek rosną wraz z wykształceniem. Działalności gospodarcze zakładały 

                                                           
16

 IBS/IMAPP/IQS 2015, Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, I raport tematyczny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.  

17
 Według wyników raportu tematycznego wskaźnik zatrudnienia wyniósł 87% w projektach PUP oraz 35% 

w projektach OHP. Wyłączenie osób, którym przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
skutkowało spadkiem wskaźnika zatrudnienia dla PUP do 70%. Wskaźnik zatrudnienia dla projektów OHP nie 
zmienił się ze względu, że dotacje nie są przyznawane w ramach działań OHP. 

18
 Jest to wskaźnik na podstawie odpowiedzi na pytania czy dana osoba pracuje. Przy pytaniu wprost czy 

zawiesiły działalność wartość wskaźnika wynosi 99%, por. przypis na następnej stronie.  
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częściej osoby, które posiadały już pewne doświadczenie na rynku pracy – firmę założyło 54,3% 

uczestników aktywizacji, którzy wskazali, że pracowali przez przystąpieniem do projektu. Niemniej, 

również wśród osób z zerowym stażem zawodowym odsetek osób, które założyły działalność był 

znaczny (26,8%).   

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby, które były aktywizowane przez OHP, jest 

wyjątkowo rzadkie. Wartość wskaźnika trzeciego dla tej podgrupy osób aktywizowanych wyniosła 

zaledwie 1,9%. Wynika to z faktu, że dotacje na założenie działalności gospodarczej były przyznawane 

wyłącznie przez PUP, a Ochotnicze Hufce Pracy nie mają w swoim instrumentarium tej formy 

wsparcia. Wśród uczestników projektów, którzy nie uzyskali wsparcia finansowego w postaci 

dotacji, odsetek prowadzących własną firmę wyniósł zaledwie 1,4%. Oznacza to, że prawie 

wszystkie działalności gospodarcze zostały założone przez uczestników projektów PUP i były 

w większości powiązane z przyznaną wcześniej dotacją na ich założenie. 

Odsetek osób prowadzących działalność gospodarczą pod warunkiem, że osoba otrzymała dotację 

wyniósł 94,4%. Reszta, 5,6%, nie zadeklarowała, że prowadzi działalność gospodarczą, mimo że 

z danych wynika, że osoby te uzyskały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tej grupie 

są osoby, które przestały prowadzić działalność gospodarczą, lecz również mogą znaleźć się osoby, 

które choć formalnie miały zarejestrowaną działalność gospodarczą, to z jakichś powodów nie 

zadeklarowały tego w rozmowie z ankieterem. Najprawdopodobniej do tej grupy wpadają, 

przynajmniej częściowo, fikcyjne działalności gospodarcze – czyli firmy formalnie zarejestrowane, aby 

spełnić wymogi dotacji, lecz faktycznie nieaktywne. Niestety w oparciu o ankietę wykorzystaną 

w niniejszym badaniu nie można tych dwóch grup rozdzielić. Problem ten będzie przedmiotem 

dalszych analiz w następnym badaniu wskaźnikowym w 2017 roku. Wśród osób, które zadeklarowały, 

że prowadzą własną działalność gospodarczą, 99,2% osób odpowiedziało, że prowadzi działalność 

w sposób aktywny, 0,7% twierdziło, że działalność choć jest zarejestrowana nie była aktywna, 

a jedynie 0,1% odpowiedziało, że zawiesiło działalność. 

 

Osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej pracujące sześć miesięcy po opuszczeniu Programu (YEI) 

Czwarty wskaźnik odnosi się wprost do osób w trudnej sytuacji społecznej. W przypadku tego 

wskaźnika nie ustalono wartości docelowej. Niemniej, należało się spodziewać, że częstość sukcesów 

rozumianych jako podjęcie pracy w sześć miesięcy po zakończeniu udziału w Programie będzie 

znacząco niższa niż wartość analogicznego wskaźnika, ale wyliczonego dla całej próby uczestników 

projektów finansowanych z YEI. Wyniki ewaluacji wskazują jednak, że wartość wskaźnika wśród osób 

w niekorzystnej sytuacji społecznej19 jest jedynie nieznacznie niższa od wartości jego wskaźnika 

wśród wszystkich uczestników projektów (73,0% wobec 76,4%). Również niewielkie różnice są 

obserwowane w większości przecięć.  Trochę większą różnicę zidentyfikowano między kobietami 

w trudnej sytuacji, a kobietami ogółem (66,6% wobec 74,8%). 

                                                           
19

 Osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej są to osoby żyjące w gospodarstwach domowych bez osób 
pracujących, osoby żyjące w gospodarstwach domowych z jedną osobą dorosłą i dziećmi na utrzymaniu, 
migranci, osoby należące do mniejszości, osoby niepełnosprawne, oraz osoby w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (por. tabela 3.2).   
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Tabela 4.2. Wartości wskaźników według przekrojów, % 

  

Y
E

I-
1

 

Y
E

I-
2

 

Y
E

I-
3

 

Y
E

I-
4

 

E
F

S
-5

 

 ogółem 17,0 76,4 42,5 73,0 80,2 

 cechy społeczno-demograficzne  

płeć mężczyzna 15,4 78,1 43,4 77,3 83,1 

kobieta 19,3 74,8 41,2 66,6 75,8 

wiek 15-17 86,0 14,9 0,0 13,3 19,0 

18-24 18,8 73,4 32,4 72,0 79,9 

25-29 6,3 88,4 59,2 87,3 83,6 

wykształcenie isced 0-2 31,5 47,5 19,0 40,0 60,7 

isced 3-4 16,0 78,1 43,8 79,5 81,2 

isced 5-8 9,2 93,8 55,6 92,8 88,1 

cechy ekonomiczne 

osoba już pracowała nie 22,2 63,6 26,8 55,4 66,8 

tak 13,0 86,7 54,3 86,8 87,1 

status na rynku pracy 

na wejściu do projektu 

bezrobotna 12,8 80,8 46,9 79,9 82,0 

bezrobotna długotrwale 13,7 73,9 44,9 71,2 80,8 

bierna 57,9 37,6 0,0 39,8 53,5 

podmiot aktywizujący i obszar 

podmiot PUP 12,6 81,3 47,5 80,5 82,7 

OHP 52,3 40,6 1,9 43,6 54,3 

obszar miejski 18,6 78,6 46,0 63,0 80,6 

wiejski 15,5 75,3 39,5 77,7 79,6 

sytuacja rodzinna na wejściu do projektu 

osoba w niekorzystnej 

sytuacji społecznej 

nie 15,4 79,3 44,1 - 82,7 

tak 19,4 73,0 40,1 73,0 77,0 

niepełnosprawność nie 17,0 76,9 42,8 72,9 80,7 

tak 15,5 74,8 31,8 74,8 52,5 

gospodarstwo bez 

pracujących 

nie 16,7 77,8 43,9 73,9 80,9 

tak 18,6 71,6 35,1 71,6 75,8 

charakterystyka wsparcia 

dotacja na dz. gosp. nie 24,0 60,5 1,4 55,3 64,8 

tak 8,0 97,4 94,4 97,4 94,8 

zakończenie udziału w 

programie zgodnie ze 

ścieżką 

nie 21,1 56,3 1,9 56,3 59,2 

tak 16,0 81,9 52,7 79,8 85,6 

sytuacja w sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

uczy się nie - 82,5 47,4 80,1 84,7 

tak - 49,0 18,7 43,5 51,5 

pracuje nie 39,8 - 0,0 - - 

tak 10,6 - 54,3 - - 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie badania CATI uczestników projektów. 
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Gdy porównamy osoby w niekorzystnej sytuacji z osobami niebędącymi w niekorzystnej sytuacji 

wskaźniki kształtowałyby się na poziomie (73,0% wobec 79,3%). Niewielka różnica w skuteczności 

wsparcia dla obu tych grup uczestników jest pozytywnym zjawiskiem. Niemniej zidentyfikowaliśmy, 

iż kategoria osób w niekorzystnej sytuacji społecznej jest bardzo szeroka: zaklasyfikowano do niej aż 

41% uczestników w ewaluowanych projektach. Najwięcej osób zostało zaś uznanych za osoby 

w trudnej sytuacji ze względu na inną trudną sytuację – 26% wszystkich uczestników projektów. 

Ponieważ kryteria określania innej trudnej sytuacji społecznej nie są sprecyzowane, przydział do tej 

kategorii jest uznaniowy. Tym samym, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy te osoby 

obiektywnie były w gorszej sytuacji na rynku pracy niż reszta uczestników projektów.  

 

Sytuacja osób w 12 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

Ponieważ w momencie przeprowadzania badania CATI dla części osób upłynął rok czasu od 

zakończenia ich udziału w projekcie, byliśmy w stanie uzupełnić analizę o sytuację uczestników 

aktywizacji w 12 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Grupa osób, które ukończyły udział 

w projektach powyżej 12 miesięcy przed badaniem, stanowiła 2% operatu i udało się zrealizować 

wywiady z 55 takimi osobami. Należy mieć na uwadze, że mała liczebność tej próby stanowi 

ograniczenie dla wnioskowania, przez co wyniki są obarczone dużym błędem. Ponadto próba ta nie 

jest reprezentatywna dla całej populacji osób aktywizowanych, gdyż wśród osób, które były 12 

miesięcy po zakończeniu projektu jest zdecydowanie więcej uczestników projektów OHP (w tej 

podpróbie stanowią oni ponad 60% osób, gdy w całym operacie badania jest ich zaledwie 10%). 

Wynika to z faktu, że projekty OHP rozpoczęły się wcześniej niż projekty PUP. Rozbieżności dotyczą 

również struktury wieku - 86% osób, które były ankietowane 12 miesięcy po zakończeniu projektu, 

było w wieku 18-24 lata, czyli znacznie więcej niż analogiczny odsetek wśród wszystkich uczestników 

(50%). Jedynie 7% osób było w wieku 25-29 lat, zaś w całej populacji aktywizowanych ten odsetek 

wyniósł 46%. Ponieważ wykazano, że wartości wskaźników znacząco różnią się między podmiotami 

aktywizującymi oraz grupami wieku, nadreprezentacja osób aktywizowanych przez OHP oraz 

względnie młodszych będzie rzutowała na przedstawione wyniki w 12 miesięcy po zakończeniu 

udziału w Programie. W kolejnych edycjach badania, gdy liczba osób obserwowanych w 12 miesięcy 

po zakończeniu udziału w aktywizacji znacząco  wzrośnie, będzie możliwe przedstawienie bardziej 

rzetelnych wyników.  

Wykres 4.3. Odsetek pracujących i uczących się w 12 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI uczestników wsparcia, n = 55 osób.  

 

Wskaźniki zatrudnienia, odsetek prowadzących działalność gospodarczą oraz odsetek uczących się 

w 12 miesięcy po zakończeniu udziału w aktywizacji zostały przedstawione na wykresie 4.1. 
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dodatkowo wyniki te zestawiono z analogicznymi wskaźnikami dla tych osób obserwowanymi w pół 

roku po zakończeniu aktywizacji. Tak więc odsetek pracujących, w tym prowadzących działalność 

gospodarczą, w 12 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie wyniósł 56%. Był on o 4 pp. niższy 

od wskaźnika zatrudnienia dla tej samej grupy osób, lecz pół roku wcześniej. Choć różnica między 

oboma wskaźnikami jest niewielka, zaobserwowano rotację między stanami na rynku pracy. Spośród 

osób, które pracowały pół roku po zakończeniu projektu, po kolejnych sześciu miesiącach 

w zatrudnieniu pozostawało 79% osób. Reszta, 21%, odpłynęła z powrotem do bierności lub 

bezrobocia. Zaś wśród pracujących w 12 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, 16% stanowiły 

osoby, które nie pracowały. Działalność gospodarczą prowadziło 4% wszystkich tj. zaledwie 2 osoby. 

Były to te same osoby, które zadeklarowały, że prowadziły działalność pół roku wcześniej. Niewielki 

odsetek prowadzących działalność gospodarczą – znacznie niższy niż wartość wskaźnika trzeciego 

zaprezentowanego w tabeli 4.1 – wynika z faktu, że większość ankietowanych osób stanowili 

uczestnicy projektów OHP. Odsetek uczących się w 12 miesięcy po opuszczeniu projektu wyniósł 

18%. Był on widocznie niższy niż odsetek pół roku wcześniej: 27%. W ciągu tego półrocza z nauki 

odpłynęła prawie połowa uczących się. Przy jednocześnie niewielkim napływie do nauki. 
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5. Pogłębiona analiza wyników 
 

5.1. Sytuacja pracujących lub uczących się 

W tym podrozdziale pogłębiamy analizę osób, które osiągnęły sukces: rozpoczęły pracę, działalność 

gospodarczą lub podjęły kształcenie. W kolejnym podrozdziale analizujemy zaś sytuację osób, które 

w sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie pozostały w kategorii NEET. W obu przypadkach 

analizę przeprowadzamy łącznie dla wsparcia finansowego  ze środków YEI i EFS. Tym samym 

pogłębiamy i poszerzamy analizy przeprowadzone w poprzednim etapie badania. 

Większość osób (57,5%), które pracowały najemnie w sześć miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie, pracowały w oparciu o umowę o pracę na czas określony lub umowę próbną (por. 

wykres 5.1). Umowę na czas nieokreślony wskazało jedynie 8,1% osób pracujących najemnie. Co 

piąta osoba wskazała umowy cywilno-prawne, spośród których zdecydowanie dominowała umowa 

zlecenie. Umowa zlecenie dotyczyła aż 18,7% respondentów. Umowę o dzieło wskazało zaś 3,3% 

respondentów. Stosunkowo niewielki był również odsetek wskazań dla pracy „na czarno”: do pracy 

bez formalnej umowy o pracę przyznało się 3,6% respondentów.20. Ponieważ osoba nie była 

ograniczona do podania tylko jednego rodzaju umowy, z badania dowiadujemy się, że praca 

w oparciu o kilka rodzajów umów dotyczyła 3,5% pracujących najemnie. Z tej grupy największą część 

stanowiły osoby łączące umowę o pracę z umową-zleceniem (2,2%). Wskazana struktura rodzajów 

umów odpowiada strukturze umów zidentyfikowanej w raporcie tematycznym: 66% - umowa o pracę 

na czas określony lub umowa próbna, 10% - umowa na czas nieokreślony, 15% - umowa zlecenie, 3% 

- umowa o dzieło, 1% - praca „na czarno”. 

Należy zauważyć, że odsetek osób pracujących na umowy zlecenie w badanej próbie jest znacznie 

wyższy zarówno w porównaniu do udziału w całej populacji ogółem jak i w analogicznej grupie 

wieku. Zgodnie z opracowaniem GUS „Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia”21 osoby 

pracujące w oparciu o umowę zlecenie w ramach pracy głównej stanowią 3% wszystkich pracujących, 

a w grupie wieku 15-24 lat 11% pracujących. Nadreprezentacja dotyczy również pracujących na 

umowę o dzieło – z raportu GUS wynika, że wśród najmłodszych pracujących (15-24 lata) odsetek 

umów o dzieło wśród wszystkich pracujących to niespełna 2%. Widzimy więc, że uczestnicy 

projektów są bardziej ,,narażeni” na podjęcie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Zauważalne są wyraźne różnice między płciami jeśli chodzi o typy podejmowanych umów o pracę, 

jednak trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która z płci jest w korzystniejszej sytuacji. W przypadku 

mężczyzn widzimy znacznie wyższy odsetek mężczyzn pracujących na umowę na czas nieokreślony 

niż w przypadku kobiet: 9,7% wobec 5,7%. Z drugiej strony, to mężczyźni znacznie częściej 

podejmują pracę „na czarno”: 5,2% dla mężczyzn i jedynie 1,0% dla kobiet. 

                                                           
20

 Osób tych nie wliczano przy wyliczaniu wartości wskaźników drugiego, czwartego i piątego. 

21
 Raport dostępny na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-

wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-nietypowych-formach-zatrudnienia,11,1.html  
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Wykres 5.1. Rodzaj umowy w przypadku osób pracujących najemnie 

 

Uwagi: Ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną formę zatrudnienia, suma wartości może 
przekraczać 100%. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI uczestników projektów. 

 

Wśród osób pracujących najemnie dominowała praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracę 

w wymiarze dokładnie 40 godzin tygodniowo zadeklarowało 86,4% mężczyzn oraz 82,6% kobiet 

pracujących najemnie. Mężczyźni dwukrotnie częściej niż kobiety wskazywali, że pracowali ponad 

40 godzin tygodniowo, choć odsetki te były stosunkowo niewielkie: 2,7% mężczyzn, oraz 1,3% wśród 

kobiet. Kobiety zaś częściej od mężczyzn pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy. Odsetek 

respondentów, którzy wskazali, że pracowali mniej niż 40 godzin tygodniowo wyniósł 10,9% wśród 

mężczyzn oraz 16,2% wśród kobiet. Choć czasem praca w niepełnym wymiarze utożsamiana jest jako 

praca gorszej jakości, m.in. gdyż daje mniejsze wynagrodzenie, to jednak ocena tego stanu rzeczy 

byłaby możliwa dopiero mając informacje o indywidualnych preferencjach respondentów, tych 

jednak nie posiadamy. Wskazuje się, że praca w niepełnym wymiarze może być szczególnie pożądana 

przez osoby równolegle uczące się lub opiekujące się dziećmi. Tę hipotezę może częściowo 

potwierdzać fakt nadreprezentacji kobiet wśród osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu. 

Niemniej nie obserwujemy, aby osoby uczące się częściej pracowały w niepełnym wymiarze czasu 

(10,0%) niż osoby nie uczące się (13,5%), jednakże osoby uczące się znacznie częściej w ogóle 

rezygnowały z pracy (por. tabela 5.1). 

 Tabela 5.1. Tygodniowy czas pracy osób pracujących najemnie 

  ogółem mężczyźni kobiety 

mniej niż 40 godzin tygodniowo 13,0% 10,9% 16,2% 

40 godzin tygodniowo 84,9% 86,4% 82,6% 

powyżej 40 godzin tygodniowo 2,1% 2,7% 1,3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI uczestników projektów. 

 

Zupełnie inaczej rozkładał się czas pracy wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 

Osoby te bardzo często deklarowały pracę przez więcej niż 40 godzin tygodniowo. Takiej 

odpowiedzi udzieliło aż 44% mężczyzn oraz 43% kobiet prowadzących własną firmę. Tyle samo 
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respondentów wskazywało, że prowadzenie własnej firmy zajmuje im 40 godzin tygodniowo. 

Odsetek osób wskazujących, że działalność gospodarcza wymagała od nich zaangażowania 

mniejszego niż praca na pełen etat wyniósł 11,4% dla mężczyzn oraz 13,4% dla kobiet. Osoby 

zajmujące się działalnością gospodarczą przez nie więcej niż 10 godzin tygodniowo stanowiły 4,2%. 

Ponadto jedynie 0,7% respondentów mających zarejestrowaną działalność gospodarczą 

odpowiedziało wprost, że choć działalność gospodarcza nie była zawieszona to nie podejmowali oni 

żadnych działań związanych z jej prowadzeniem. Niemniej nie można osądzić, czy tak dobre 

wskazania, nie wynikają z efektu poprawności, tj. respondenci deklarowali zawyżony czas jaki 

wymaga prowadzenie działalności, bojąc się, że w przeciwnym razie ryzykowaliby utratę dotacji. 

Z badania CATI wyłania się obraz, że działalność gospodarcza jest na ogół bardziej czasochłonna niż 

praca na etat. Liczba firm, w których zaangażowanie prowadzących jest niewielkie, nie przekracza 

5%. Stoi to w opozycji do wniosków z pierwszego raportu tematycznego, w którym sugerowano, że 

duży odsetek działalności gospodarczych założonych z dotacji z Powiatowych Urzędów Pracy są to 

firmy fikcyjne – choć formalnie zarejestrowane, to faktycznie nieaktywne. Zgodnie z bieżącymi 

wynikami, odsetek takich firm nie powinien przekraczać od 5% do 10%, gdy doliczy się do tej grupy 

również osoby, które mimo że uzyskały dotację, to nie zadeklarowały prowadzenia działalności 

gospodarczej.   

Tabela 5.2. Czas potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej 

  łącznie mężczyźni kobiety 

mniej niż 40 godzin tygodniowo 12,1% 11,4% 13,4% 

40 godzin tygodniowo 44,2% 44,6% 43,6% 

powyżej 40 godzin tygodniowo 43,7% 44,0% 43,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI uczestników projektów. 

 

Osobom, które pracowały w sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie zadano również 

pytanie o wysokość uzyskiwanych zarobków. 1/5 respondentów odmówiła odpowiedzi na to pytanie. 

Wśród osób, które zdecydowały się podać wysokość swoich zarobków, średnie miesięczne dochody 

netto wyniosły 2 004 zł. Wartość zarobków była jednakże silnie zróżnicowana między kobietami 

i mężczyźni. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, jakie otrzymywali mężczyźni wyniosło 2 251 zł, 

gdy zaś na podstawie deklaracji kobiet przeciętne miesięczne wynagrodzenie to 1 586 zł. Oznacza to, 

że mężczyźni deklarowali wynagrodzenie wyższe o 42% od wynagrodzenia kobiet. Różnica 

w dochodach między kobietami i mężczyznami jest powodowana głównie przez różnice w dochodach 

uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Mężczyźni prowadzący działalność gospodarczą 

deklarowali dochody przeciętnie o tysiąc złotych wyższe niż dochody deklarowane przez kobiety: 

odpowiednio 2 696 zł wobec 1 677 zł. Oznacza to, że w tej kategorii zarobki mężczyzn są aż o 61% 

wyższe niż zarobki kobiet. W przypadku, gdy skupimy się wyłącznie na osobach pracujących 

najemnie różnice między płciami maleją do poziomu 24%. Przeciętny poziom zarobków dla obu płci 

łącznie w przypadku pracy najemnej – 1 758 zł – był nieznacznie wyższy od wartości wskazanej 

w raporcie tematycznym.22 Co więcej w niniejszym badaniu zidentyfikowano, że przeciętne 

godzinowe wynagrodzenie za pracę najemną było prawie dwukrotnie wyższe dla umowy o pracę na 

czas nieokreślony (22zł 20gr) niż w przypadku umowy o pracę na czas określony (11zł 70gr), 

                                                           
22

 Uczestnicy wsparcia wskazywali, że proponowane przez pracodawców wynagrodzenie wynosiło przeciętnie 
1 636 zł netto miesięcznie. 
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umowy-zlecenie (12zł 20gr), oraz umowy o dzieło (12zł 70gr). Analizę wynagrodzeń uzupełnia wykres 

5.2, na którym przedstawiono rozkłady zarobków. Uwagę zwraca przesunięcie rozkładów dla kobiet 

w lewo względem rozkładów dla mężczyzn. Przesunięcie to jest szczególnie silne w przypadku 

dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczych. 51% mężczyzn prowadzących własną 

działalność gospodarczą zadeklarowało dochody netto w wysokości 2000 zł miesięcznie lub mniej. 

Wśród kobiet prowadzących działalność gospodarczą odsetek zarabiających co najwyżej 2000 zł 

miesięcznie wyniósł aż 80%. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić co jest przyczyną tak dużych różnic 

między płciami w przypadku dochodów z działalności gospodarczej.  

 

Tabela 5.3. Przeciętne miesięczne zarobki netto  

 ogółem mężczyźni kobiety 

ogółem 2 004 2 251 1 586 

praca najemna 1 758 1 900 1 530 

działalność gospodarcza 2 316 2 696 1 677 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI uczestników projektów. 

 

Różnice w wynagrodzeniach tylko do pewnego stopnia mogą być tłumaczone przez mniejszy 

przeciętny czas pracy kobiet. Godzinowe wynagrodzenie kobiet pracujących najemnie wyniosło 

10zł 60gr. Przeciętna godzinowa stawka wynagrodzenia netto dla mężczyzn wyniosła zaś 13zł 30gr. 

Różnic tych raczej nie można wytłumaczyć mniejszym stażem kobiet przed przystąpieniem do 

projektu oraz wykształceniem. Co prawda, dla 35% kobiet pracujących w 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie była to pierwsza praca. Odsetek mężczyzn dla analogicznej sytuacji wyniósł zaś 

32%. Ponadto pracujące kobiety, które już miały jakieś doświadczenie zawodowe, miały staż 

przeciętnie o 4 miesiące krótszy niż mężczyźni w analogicznej sytuacji (37 miesięcy wobec 41 

miesięcy). Jednakże z drugiej strony, wśród osób pracujących, kobiety były zdecydowanie lepiej 

wykształcone od mężczyzn: 50,8% kobiet posiadało wykształcenie wyższe, a jedynie 3,2% 

wykształcenie co najwyżej gimnazjalne. Wśród pracujących mężczyzn wykształcenie wyższe miało 

21,0%, a wykształcenie co najwyżej gimnazjalne 16,3%, tak więc należało się spodziewać, że 

wykształcenie powinno było sprzyjać wyższym zarobkom kobiet. Z drugiej strony, z teorii kapitału 

ludzkiego wynika, że zarobki absolwentów studiów wyższych mogą być tuż po ukończeniu nauki 

niższe niż zarobki osób bez wyższego wykształcenia dokładnie w tym samym wieku, co jednak jest 

rekompensowane większymi wzrostami wynagrodzenia w kolejnych latach. W tym kontekście należy 

wspomnieć, że godzinowe wynagrodzenie osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym 

ujawnione w badaniu CATI to 14zł 90gr, dla osób z wykształceniem średnim to 11zł 50gr, a z wyższym 

to 12zł 10 gr za godzinę. Ważnymi czynnikami, które również rzutują na wynagrodzenie, lecz zostały 

pominięte w badaniu CATI, są wykonywany zawód oraz branża gospodarki.  
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Wykres 5.2. Rozkład wynagrodzeń według źródła dochodu 
praca najemna działalność gospodarcza 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI uczestników projektów. 

 

Oprócz podjęcia zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej, drugim sposobem wyjścia 

z kategorii NEET był powrót do kształcenia. W przeciwieństwie do sukcesu na rynku pracy, sukces 

edukacyjny – powrót do nauki – częściej dotyczył kobiet. W 6 miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie kształciło się 18,0% kobiet oraz 14,4% mężczyzn.23 Grupa osób kształcących się składała 

się w podobnych proporcjach z osób będących w systemie szkolnym (40,7%) oraz studentów studiów 

wyższych (41,9%). Znacznie rzadziej wskazywano naukę w ramach kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych (9,5%) oraz szkoleń zawodowych (11,2%). Spośród osób, które powróciły do nauki 

szkolnej, dominowały osoby uczące się w gimnazjum (32,0%) oraz liceum (26,5%). Wśród studentów 

studiów wyższych aż 86,4% podjęło naukę w trybie zaocznym. Co ciekawe, studia zaoczne rzadziej 

podejmowały osoby zidentyfikowane jako znajdujące się w trudnej sytuacji społecznej (83%), niż 

osoby nie będące w takiej sytuacji (88%). Studia zaoczne częściej wiążą się z równoległym 

podejmowaniem pracy. Wśród studentów, którzy jednocześnie pracowali, aż 93% studiowało 

w trybie zaocznym. Jednakże również wśród studentów nie pracujących odsetek studiujących 

zaocznie był wysoki, gdyż wyniósł 68%. Dominacja studiów zaocznych, którą zidentyfikowaliśmy 

również w raporcie tematycznym, sygnalizuje, że osoby trafiające do projektów mają utrudnione 

możliwości realizacji swoich aspiracji edukacyjnych (dla porównania odsetek osób studiujących 

zaocznie w całym kraju wynosi jedynie 39%). Ponieważ studia zaoczne są na ogół słabsze jakościowo 

niż studia w trybie dziennym, może to powodować gorsze perspektywy tych osób na rynku pracy. 

 

                                                           
23

 W badaniu tematycznym sukces edukacyjny był obserwowany trochę częściej, gdyż do kształcenia wracało 
22% mężczyzn praz 18% kobiet. Niemniej różnice te można wytłumaczyć mniejszą reprezentacją uczestników 
projektów OHP w bieżącym badaniu, niż w badaniu tematycznym. 
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5.2. Przyczyny braku podjęcia pracy lub nauki 

 

Mimo relatywnie wysokiej ogólnej skuteczności Programu, część uczestników nie osiągnęła 

wyznaczonych przed interwencją celów, pozostając w kategorii NEET 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie. Są to osoby, które nie podjęły zatrudnienia, nie rozpoczęły działalności na 

własny rachunek ani nie zdecydowały się powrócić do edukacji lub rozpocząć szkolenia, mimo 

zakończenia udziału w projekcie 6 miesięcy wcześniej.  

 

Wykres 5.2. Odsetek osób, które pozostały w kategorii NEET, tj. nie pracowały (w tym nie prowadziły 
działalności na własny rachunek), nie kształciły się i nie szkoliły 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CATI 

 

Ogółem, w skali całej badanej grupy uczestników, w kategorii NEET pozostało 13,5%, co należy 

uznać wstępnie za bardzo dobry wynik.24. Istotnym czynnikiem zmniejszającym szansę na skuteczną 

aktywizację jest poziom wykształcenia. Odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, 

pozostających w kategorii NEET, wyniósł 21,4%, podczas gdy dla osób w wykształceniem wyższym 

                                                           
24

 Należy jednak pamiętać, że wpływ na tak niski odsetek osób, które pozostały w kategorii NEET, mogły mieć 
sygnalizowane w rozdziale 3 efekty autoselekcji i creamingu. Ocena wyników bez wpływu obu tych efektów 
będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu badania kontrfaktycznego. 
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jedynie 6,6%. Niższą skuteczność aktywizacji można zaobserwować w grupach uznawanych za 

bardziej oddalone od rynku pracy, w tym wśród osób bezrobotnych długotrwale (19,3%), 

niepełnosprawnych (22,5%) oraz nieposiadających doświadczenia zawodowego (17,9%). Stąd też 

wyraźnie widoczne są bodźce do kierowania wsparcia do osób z wyższym wykształceniem, gdyż 

pozwala to zwiększyć wskaźniki rezultatu. 

Wykres 5.3. Powody braku zatrudnienia 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CATI. 
Wykres 5.4. Z jakich przyczyn nie mógł/a Pan(i) znaleźć pracy 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

Respondenci, którzy jako przyczynę braku zatrudnienia podali brak jakiejkolwiek pracy lub brak 
odpowiadającej im pracy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CATI; wyniki nie sumują się do 100% z powodu 

możliwości wyboru do 3 odpowiedzi 

 

Pozytywnym wynikiem jest bardzo wysoka skuteczność realizowanego wsparcia wśród osób 

najmłodszych, w wieku 15-17 lat, w której zdecydowana większość uczestników wróciła do nauki. 

Świadczy to o dobrym dopasowaniu projektów OHP to potrzeb tej grupy. Wysoką skuteczność 
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odnotowano również w przypadku osób biernych zawodowo w chwili przystąpienia do projektu – 

tylko 9,7% z nich nie podjęło pracy ani nauki. Pozorna sprzeczność wysokiej skuteczności wśród osób 

w wieku 15-17 lat oraz niskiej wśród osób w z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym wynika 

z dużego odsetka osób o takim wykształceniu w starszych grupach wieku. 

Istotnym zagadnieniem realizowanym w ramach badania była analiza przyczyn, dla których osoby nie 

podjęły zatrudnienia ani nie wróciły do nauki w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 

Zdecydowana większość z nich albo nie mogła znaleźć żadnej pracy, albo dostępne oferty nie były 

dla nich satysfakcjonujące. Tylko 16% nie szukało w tym czasie zatrudnienia, głównie z powodu stałej 

opieki nad dzieckiem lub innej osoby zależnej.  

Na pytanie o przyczyny, dla których nie mogli znaleźć żadnej lub odpowiadającej im pracy, 

respondenci wskazywali na trzy zasadnicze kategorie powodów: brak wystarczających kwalifikacji, 

negatywna decyzja pracodawcy (brak odpowiedzi na CV lub rezygnacja z kandydata po rozmowie 

kwalifikacyjnej), a także rezygnacje samych respondentów, ze względu na konieczność dojazdu do 

innej miejscowości, niskie wynagrodzenie lub niedogodne godziny pracy. 
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5.3. Efekt jałowej straty 

Istotnym elementem niniejszego badania była odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu uczestnicy 

projektów PO WER zauważają jego wpływ na znalezienie przez nich pracy lub podjęcie działalności 

gospodarczej, a w jakim uważają, że stało się to niezależnie od otrzymanego wsparcia. Odpowiedzi 

respondentów ankiety CATI pozwalają na subiektywną ocenę wpływu udziału w projekcie na 

opuszczenie kategorii NEET i przejście z bezrobocia / bierności zawodowej do zatrudnienia / 

rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo, wyniki ankiety pozwalają oszacować, 

w jakim stopniu uczestnicy wykorzystują zdobytą w Programie wiedzę i umiejętności w obecnym 

miejscu pracy. 

Subiektywna ocena wpływu udziału w projekcie na podjęcie pracy lub rozpoczęcie prowadzenia 

działalności gospodarczej pozwala na przybliżenie skali występowania efektu jałowej straty. Efekt 

jałowej straty występuje wtedy, gdy zamierzone cele (w tym wypadku znalezienie pracy) zostałyby 

w tym samym stopniu zrealizowane również bez udziału w programie aktywizacyjnym. Najlepszym 

sposobem oceny skali występowania efektu jałowej straty jest przeprowadzenie badania 

kontrfaktycznego, które będzie elementem kolejnych etapów badania. W tej sytuacji, subiektywna 

ocena uczestników projektów w odniesieniu do wpływu wsparcia z PO WER na podjęcie pracy lub 

rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej pozwala jedynie na jej przybliżone oszacowanie.  

 

Wpływ wsparcia na znalezienie pracy / rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Aby oszacować znaczenie udziału w projekcie dla skutecznego znalezienia pracy, respondenci zostali 

poproszeni o spontaniczne podanie czynnika, który najbardziej przyczynił się do podjęcia przez nich 

zatrudnienia. Odpowiedzi można więc traktować jako wskazanie elementu, który dla danej osoby był 

w jej opinii kluczowy w skutecznym znalezieniu pracy. Należy przy tym pamiętać, że wskazane 

czynniki nie wykluczają się wzajemnie, a w przypadku większości osób przepływ do zatrudnienia mógł 

w rzeczywistości wynikać jednocześnie z kilku powodów. 

Ogółem, udział w projekcie jako kluczowy dla znalezienia pracy25 określa 21% respondentów. Co 

ciekawe, znacznie częściej respondenci wskazywali jako decydujący udział w kursach i szkoleniach 

(13%), niż doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie projektu (4%). Ponad 40% respondentów 

ocenia, że uzyskali pracę przede wszystkim dzięki jej samodzielnemu poszukiwaniu. Rzadziej 

wskazywano jako kluczowe wsparcie rodziny lub znajomych w poszukiwaniu pracy (8%), czy 

posiadane umiejętności (8%) oraz wykształcenie (7%).  

Większy wpływ udziału w projekcie na znalezienie pracy deklarują osoby z dość zróżnicowanych grup. 

Ogólnie można jednak zauważyć, że wsparcie bardziej doceniają osoby relatywnie starsze i bardziej 

doświadczone, z wykształceniem gimnazjalnym i niższym lub policealnym, które przez dłuższy okres 

nie mogły znaleźć pracy (w wieku 25-29 lat, długotrwale bezrobotne, z doświadczeniem zawodowym 

powyżej 2 lat). Może to wskazywać na przypisywanie większego znaczenia udziałowi w projekcie 

i następującego po nim przepływu do zatrudnienia przez osoby, które dłużej znajdują się na rynku 

pracy, ale z różnych powodów (np. braku odpowiednich kwalifikacji) od dłuższego czasu nie mogły 

znaleźć pracy. Natomiast osoby młodsze, bez doświadczenia zawodowego, krótkotrwale bezrobotne 

                                                           
25

 Bez osób prowadzących działalność gospodarczą. 
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lub bierne zawodowo, w większym stopniu uważają, że znalazły pracę głównie dzięki własnym 

poszukiwaniom. Na znacznie większy wpływ udziału w projekcie na znalezienie pracy wskazują 

uczestnicy szkoleń (w tym bonów szkoleniowych), niż osoby, które odbyły praktykę lub staż u 

pracodawcy.  

 

Tabela 5.5. Co Pana(i) zdaniem najbardziej przyczyniło się do tego, że znalazł(a) Pan(i) zatrudnienie? 
Odpowiedzi osób pracujących (bez prowadzących działalność) 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

 

ogółem 41% 8% 3% 21% 6% 7% 15%
EFS 45% 11% 2% 22% 7% 5% 9%
YEI 39% 7% 3% 20% 5% 8% 18%

podmiot PUP 38% 8% 3% 21% 6% 8% 15%
OHP 56% 11% 2% 18% 1% 0% 12%

płeć mężczyzna 39% 7% 3% 24% 2% 8% 17%
kobieta 44% 11% 3% 15% 11% 4% 12%

wiek 15-17* 46% 15% 22% 0% 7% 0% 10%
18-24 43% 11% 3% 20% 3% 7% 14%
25-29 37% 5% 3% 23% 10% 7% 16%
gimnazjalne lub niższe (ISCED 0-2) 34% 8% 5% 25% 1% 9% 18%
średnie (ISCED 3) 47% 10% 2% 18% 3% 6% 14%
policealne (ISCED 4) 47% 12% 0% 28% 0% 3% 9%
wyższe (ISCED 5-8) 31% 6% 4% 20% 15% 8% 16%
miejski 45% 9% 2% 20% 6% 7% 12%
wiejski 37% 8% 4% 22% 5% 7% 17%
bezrobotna 39% 8% 3% 21% 6% 8% 15%
bezrobotna dlugotrwale 35% 7% 5% 26% 3% 3% 20%
bierna 54% 13% 3% 16% 1% 0% 12%

niek. sytuacja niekorzystna sytuacja 43% 6% 3% 21% 5% 6% 15%
niepełnosprawni 55% 11% 0% 17% 6% 7% 4%
gospodarstwa bez pracujących 38% 4% 5% 20% 7% 6% 19%
bez doświadczenia zawodowego 45% 12% 4% 19% 3% 5% 11%
z doświadczeniem do 2 lat 38% 5% 2% 20% 6% 7% 23%
z doświadczeniem pow. 2 lat 36% 7% 2% 24% 9% 9% 13%

szkolenie/kurs 32% 11% 1% 40% 2% 9% 6%

staż/praktyka 48% 10% 8% 6% 6% 5% 17%

bon na zasiedlenie 28% 5% 2% 16% 11% 12% 25%

bon szkoleniowy 46% 0% 2% 33% 0% 6% 13%
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* oznaczona grupy osób, w przypadku których liczba obserwacji w próbie była mniejsza niż 20 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CATI uczestników projektów  

 

Znacznie istotniejszy był udział w projekcie dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności 

gospodarczej. Jako kluczowy dla podjęcia (samo) zatrudnienia określiło go 47% respondentów, co 

jest zdecydowanie najwyższym wynikiem spośród wszystkich wskazywanych czynników. Jak można 

było oczekiwać, największe znaczenie przypisywano uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie 
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działalności gospodarczej, na którą wskazało 42% osób. Dodatkowo, część osób za najważniejsze 

uznała doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie projektu (4%), a znacznie mniej – udział 

w szkoleniach lub kursach (1%). Pozostali respondenci za najważniejsze uznali m.in. posiadane 

umiejętności (14%) oraz inne czynniki (23%). 

Warto zauważyć, że wpływ Programu na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej był 

większy w przypadku osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy: 

niepełnosprawnych, mieszkających w gospodarstwach bez osób pracujących, bez doświadczenia 

zawodowego. Może to wynikać ogólnie gorszej sytuacji finansowej osób należących do w/w grup, a 

w rezultacie mniejszych możliwości zdobycia środków finansowych na rozpoczęcie działalności poza 

projektem. 

Tabela 5.6. Co Pana(i) zdaniem najbardziej przyczyniło się do tego, że znalazł(a) Pan(i) zatrudnienie? 
Odpowiedzi osób prowadzących działalność 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

 

ogółem 7% 3% 0% 47% 7% 14% 23%

EFS 6% 3% 0% 53% 7% 12% 19%

YEI 8% 4% 0% 42% 6% 15% 25%

podmiot PUP 7% 3% 0% 47% 7% 13% 22%

OHP* 0% 0% 0% 0% 0% 45% 55%

płeć mężczyzna 8% 4% 0% 44% 5% 15% 24%

kobieta 5% 2% 0% 51% 10% 11% 21%

wiek 18-24 9% 6% 0% 44% 6% 14% 21%

25-29 6% 2% 0% 48% 7% 13% 24%

gimnazjalne lub niższe (ISCED 0-2) 9% 6% 0% 47% 0% 10% 28%

średnie (ISCED 3) 8% 4% 0% 45% 5% 17% 22%

policealne (ISCED 4) 6% 3% 0% 47% 3% 15% 26%

wyższe (ISCED 5-8) 6% 2% 0% 49% 12% 10% 21%

miejski 7% 4% 0% 48% 7% 13% 21%

wiejski 7% 3% 0% 45% 6% 15% 25%

bezrobotna 7% 3% 0% 47% 7% 13% 23%

bezrobotna dlugotrwale 6% 4% 0% 45% 6% 13% 25%

bierna* 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

niek. sytuacja niekorzystna sytuacja 7% 2% 0% 47% 6% 14% 24%

niepełnosprawni 0% 0% 2% 70% 5% 12% 12%

gospodarstwa bez pracujących 5% 0% 1% 55% 2% 15% 22%

bez doświadczenia zawodowego 7% 7% 0% 52% 6% 8% 19%

z doświadczeniem do 2 lat 10% 5% 0% 43% 5% 17% 21%
z doświadczeniem pow. 2 lat 6% 1% 0% 45% 7% 15% 25%
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* oznaczona grupy osób, w przypadku których liczba obserwacji w próbie była mniejsza niż 20 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CATI uczestników projektów  
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Dodatkowo, respondenci zostali poproszeni o ocenę, na ile udział w projekcie przyczynił się do 

znalezienia przez nich pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, w skali od 1 (w ogóle się nie 

przyczynił) do 10 (bardzo się przyczynił). Wykresy 5.7 oraz 5.8 prezentują odsetek odpowiedzi 

wskazujących na relatywnie silny wpływ projektu (od 6 do 10) na przejście z kategorii NEET do 

zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.26. Należy jednak pamiętać, że 

otrzymane wyniki obrazują subiektywną ocenę skuteczności wsparcia wśród jego uczestników, która 

nie musi odzwierciedlać jego rzeczywistej skuteczności. 

 

Ogółem, 56% uczestników ocenia wpływ Programu na znalezienie pracy jako istotny. Jest to wynik 

niższy niż w analogicznym badaniu mającym na celu ocenę skuteczności wsparcia realizowanego dla 

perspektywy finansowej 2007-2013, w którym odsetek ten wyniósł 66%.27. Może to świadczyć 

o relatywnie wysokim efekcie jałowej straty występującym wśród uczestników projektów. Relatywnie 

większy odsetek osób wskazujących na istotny wpływ udziału w projekcie na podjęcie pracy 

odnotowano w kilku dość różnorodnych grupach: wśród uczestników projektów PUP, mężczyznoraz 

starszych (25-29), a także wśród osób znajdujących się w relatywnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy: pochodzących z terenów wiejskich, długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych.28 Na 

duży wpływ udziału w projekcie na znalezienie pracy wskazują również osoby, które skorzystały ze 

szkoleń (w tym bonów szkoleniowych) oraz bonu na zasiedlenie, a na szczególnie niski – uczestnicy 

staży i praktyk. Niska ocena staży i praktyk przez uczestników wynika w pewnej mierze z faktu, że 

z uwagi na relatywnie dłuższy okres udziału w tej formie wsparcia, do badania zakwalifikowała się 

nadreprezentacja osób, które przerwały udział w stażu / praktyce.29 

                                                           
26

 Należy zaznaczyć, że badane są tylko osoby, którym udało się znaleźć pracę lub rozpocząć własną działalność. 

27
 PAG Uniconsult, Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 

2007–2013, Warszawa 2014. 

28
 W opisie pominięto osoby w wieku 15-17 lat, których liczba w próbie była mniejsza niż 20. 

29
 A w rezultacie – zakończyły udział we wsparciu PO WER do połowy 2015 r. 
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Wykres 5.7. Odsetek osób wskazujących na znaczący wpływ udziału w projekcie (ocena 6-10) na znalezienie 
pracy; wśród pracujących (bez prowadzących działalność) 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

 

* oznaczono grupy osób, w przypadku których liczba obserwacji w próbie była mniejsza niż 20 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CATI uczestników projektów  

 

Znacznie silniej wpływ Programu oceniają osoby, które rozpoczęły prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej. Aż 88% z nich ocenia, że stało się to w dużej mierze (oceny 6-10) dzięki udziałowi 

w projekcie. Tak wysokie oceny wynikają przede wszystkim ze znaczenia, jakie dla decyzji 

o rozpoczęciu własnej działalności miały przyznane dotacje, które średnio wyniosły ok. 19 tys. zł. 

Wśród poszczególnych grup, większy był odsetek osób wskazujących na istotny wpływ udziału 

w projekcie w wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, w gospodarstwach bez żadnej 
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osoby pracującej, oraz ogólnie wśród osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej.30 

Może to wynikać z większych problemów z uzyskaniem środków finansowych na rozpoczęcie 

działalności z innych źródeł niż dotacja z projektu. 

Wykres 5.8. Odsetek osób wskazujących na znaczący wpływ udziału w projekcie (ocena 6-10) na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej wśród prowadzących działalność 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

 

* oznaczono grupy osób, w przypadku których liczba obserwacji w próbie była mniejsza niż 20 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CATI 

 

Na podstawie subiektywnej oceny wpływu udziału w projekcie na znalezienie pracy / rozpoczęcie 

prowadzenia działalności gospodarczej dokonanej przez uczestników Programu możemy 

stwierdzić, że istnieje możliwość występowania w Programie w istotnym stopniu efektu jałowej 

straty. W przypadku osób pracujących (bez prowadzących działalność) można szacować, że od 44% 

                                                           
30

 W opisie pominięto grupy, dla których liczba obserwacji w próbie była niższa niż 20: uczestników projektów 
OHP, oraz osoby bierne zawodowo w chwili przystąpienia do projektu 



48 
 

do 79% uczestników znalazłoby pracę również bez udziału w projekcie.31. Jest to nieznacznie więcej, 

niż w analogicznym badaniu mającym na celu ocenę skuteczności wsparcia realizowanego dla 

perspektywy finansowej 2007-2013, w którym wartość jałowej straty szacowanej tą samą metodą 

można określić między 34% a 81%.32. Natomiast w przypadku osób prowadzących działalność 

szacujemy, że również bez udziału w projekcie założyłoby ją od 12% do 53%. Należy jednak pamiętać, 

że są to jedynie oszacowania bazujące na subiektywnej ocenie uczestników. Dokładniejsza analiza 

tego zjawiska będzie jednak możliwa po przeprowadzeniu badania kontrfaktycznego 

 

Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy 

 

Respondenci zostali również zapytani, w jakim stopniu wykorzystują zdobyte w projekcie wiedzę 

i umiejętności w obecnej pracy / prowadzonej działalności gospodarczej, w skali od 1 (w ogóle nie 

wykorzystuję) do 10 (wykorzystuje je w bardzo dużym stopniu).  

Średnia ocena wśród pracujących wyniosła 5,5, co oznacza umiarkowany stopień wykorzystania 

uzyskanych kompetencji w codziennej pracy. Różnice w poszczególnych grupach nie są duże, choć 

zdobyta wiedza i umiejętności w trochę większym stopniu jest wykorzystywana przez mężczyzn, 

osoby w wieku 25-29 lat, pochodzące z terenów wiejskich oraz z gospodarstw bez osób pracujących. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że w znacznie większym stopniu wykorzystują zdobytą wiedzę 

i umiejętności osoby, które uczestniczyły w szkoleniach lub kursach (średnia ocena 6,2), 

a szczególnie korzystające z bonów szkoleniowych (ocena 7,2) przyznawanych przez PUP-y. 

Wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą, średnia ocena stopnia 

wykorzystywania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych podczas projektu jest nieco wyższa 

i wynosi 6,6. Również w tym wypadku różnice między poszczególnymi grupami nie są duże. Oprócz 

grup, których analizę pomijamy ze względu na bardzo niską liczebność obserwacji w próbie 

(uczestnicy projektów OHP i bierni zawodowo), wyróżniają się osoby z najniższym wykształceniem 

(ocena 7,2) oraz uczestniczące dodatkowo w szkoleniu lub kursie (7,0).33 

 

                                                           
31

 44% uczestników oceniło wpływ udziału w projekcie na znalezienie pracy na 1-5 w 10-stopniowej skali, 
natomiast 79% wskazało na czynniki inne niż udział w projekcie jako kluczowe dla znalezienia pracy. 
Analogicznie, w przypadku osób prowadzących działalność, otrzymano przedział między 12% i 53%. 

32
 PAG Uniconsult, Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 

2007–2013, Warszawa 2014 

33
 Wyróżniające się osoby bierne zawodowo pominięto w analizie, z powodu bardzo małej liczebności w próbie 

(poniżej 20 osób) 
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Wykres 5.9. Średnia ocena stopnia wykorzystywania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w projekcie, 
wśród pracujących (bez prowadzących działalność) 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

 

* oznaczona grupy osób, w przypadku których liczba obserwacji w próbie była mniejsza niż 20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CATI 
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Wykres 5.10. Średnia ocena stopnia wykorzystywania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w projekcie, 
wśród prowadzących działalność 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

 

* oznaczono grupy osób, w przypadku których liczba obserwacji w próbie była mniejsza niż 20 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CATI 
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6. Wnioski i rekomendacje 

Przeprowadzone analizy potwierdzają, że wsparcie osób młodych jest realizowane skutecznie 

i efektywnie. Obliczone długoterminowe wskaźniki rezultatu są w 4 na 5 przypadków wyższe niż 

wartości zakładane. W przypadku wskaźników dotyczących zatrudnienia po 6 miesiącach od 

zakończenia projektów są one o 20 pkt. proc. wyższe niż zakładano. Skłania to do wyciągnięcia dwóch 

wniosków. Po pierwsze, wsparcie jest realizowane skutecznie. Po drugie, osiągnięte wysokie wartości 

są skutkiem dużego udziału w projektach osób z wyższym wykształceniem oraz bezrobotnych, 

których łatwiej jest aktywizować niż osoby bierne zawodowo. Dodatkowo, tak wysokie wskaźniki są 

efektem formalnego wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od 

otrzymania dotacji. Takie osoby stanowią około połowy uczestników projektów i wśród nich 

otrzymujemy prawie 100% efektywność. Jednak nawet po uwzględnieniu tego efektu, otrzymane 

wartości rezultatu są wyższe od zakładanych.  W konsekwencji, jeśli w kolejnych latach będzie rósł 

udział osób biernych wśród uczestników projektów, a spadała powszechność dotacji na prowadzenie 

działalności gospodarczej, to wartości osiąganych wskaźników produktu mogą ulec istotnemu 

obniżeniu. Z punktu widzenia oceny wpływu projektów na rzeczywistość, uzasadniona jest również 

rozważenie takiej zmiany interpretacji definicji momentu zakończenia udziału w projekcie, żeby 

udział w projekcie kończył się w momencie zakończenia formalnego wymogu prowadzenia 

działalności gospodarczej lub utrzymania zatrudnienia. W szczególności, jeśli dotacja uzależnia  

wsparcie od prowadzenie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy lub utrzymania miejsca pracy 

przez 6 miesięcy, to ten właśnie moment może być traktowany jako koniec uczestnictwa w projekcie 

dla celów mierzenia efektywności. Uwaga ta odnosi się do mierzenia efektów wsparcia, a w żaden 

sposób nie podważa celowości wiązania wsparcia z wymogiem utrzymania działalności lub miejsca 

pracy.  

Wartości wskaźników wyznaczono dla uczestników, którzy zakończyli udział we wsparciu do końca 

czerwca 2015 roku, a którzy stanowią mniej niż 8% zakładanej liczebności uczestników projektów 

w 2015 roku oraz ok. 1,5% zakładanych uczestników projektów czasie trwania obecnej perspektywy. 

Stąd zarówno struktura uczestników projektów jak i wartości wskaźników mogą się w przyszłości 

istotnie zmieniać. W szczególności, obecne projekty nie objęły projektów konkursowych, a wśród 

pozakonkursowych na wczesnym etapie realizacji projektów nastąpiła koncentracja na szczególnych 

formach wsparcia (np. dotacja na rozpoczęcia działalności gospodarczej, krótkie projekty 

szkoleniowe).  

W przypadku wskaźnika YEI-1 dotyczącego odsetka osób kształcących się po zakończeniu udziału 

w programie, stwierdzono jego wartość na poziomie 17%, czyli znacząco mniej niż zakładane 44%. 

Warto jednak podkreślić, że wśród uczestników projektów OHP, dla których jest on adekwatny, 

wyniósł on 52%. Również wśród osób biernych w momencie rozpoczęcia projektu jego wartość 

wyniosła 58%. Wydaje się to być jednak skutkiem niewystraczająco precyzyjnie sformułowania tego 

wskaźnika. W szczególności, gdyby wszyscy uczestnicy projektów podjęli pracę a nie podjęli nauki, to 

jego wartość wyniosłaby 0. Co więcej, przy niewielkim natężeniu zjawiska jednoczesnego 

podejmowania pracy oraz nauki niemożliwe było spełnienie założeń wskaźnika YEI-2 (odsetek 

pracujących po 6 miesiącach od zakończenia projektu) na poziomie 58% oraz wskaźnika YEI-1 

(odsetek uczących się 6 miesięcy po zakończeniu projektu) na poziomie 44%. To, który z tych 

wskaźników będzie miał wyższą wartość, zależy silnie od struktury osób objętych wsparciem, 
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a w szczególności od liczby osób z najmłodszych kategorii wiekowych oraz biernych zawodowo wśród 

uczestników projektów. To zjawisko ilustruje poniższy przykład. Przy zachowaniu wskaźników 

efektywności, spełnienie wskaźnika YEI-1 wymagałoby, żeby uczestnicy projektów OHP stanowili 80% 

uczestników projektów lub osoby w wieku 15-17 lat musiałby stanowić 36% uczestników projektów. 

Stąd wynika rekomendacja uzależnienia wartości tego wskaźnika od struktury uczestników 

projektów oraz taka zmiana kryteriów wyboru projektów, żeby wskaźnik YEI-1 mógł być spełniony 

w większym stopniu.  

Analiza struktury uczestników projektów potwierdza wniosek z pierwszego badania tematycznego 

o odpowiednio dokonanym doborze uczestników projektów, odpowiadającemu strukturze grup 

docelowych. Jednocześnie potwierdzamy występowanie wyraźnego efektu creaming w projektach 

przeprowadzanych przez PUP na poziomie selekcji osób z wyższym wykształceniem do projektów. 

Stwierdziliśmy odwrotne zjawisko w przypadku projektów realizowanych przez OHP. Uczestniczy 

w niej mniej osób z wyższym i średnim wykształceniem, niż wynikałoby ze struktury grup docelowych. 

Nie można wykluczyć, że obserwowana selekcja osób z wyższym wykształceniem nie jest zjawiskiem 

lokalnym, ograniczonym tylko do początkowej fazy realizacji wsparcia. Kolejne raporty wskaźnikowe 

pozwolą ocenić w jakim zakresie to zjawisko zmienia się w czasie.   

Analiza czasu pracy poświęcanej na prowadzenie działalności gospodarczej wskazuje, że poziom 

„fikcyjnych” działalności gospodarczych jest niższy niż zdiagnozowany w pierwszym raporcie 

z badania i udział osób poświęcających mniej niż 10h na prowadzenie działalności gospodarczej nie 

przekracza 5-10%.  Są to wyniki pośrednie i przybliżone, ale pozwalają oczekiwać, że natężenie tego 

zjawiska nie jest tak silne, jak wynikało ze wcześniejszych badań.  

Deklaracje osób uczestniczących w projektach wskazują na potencjalnie szeroki zakres zjawiska 

jałowej straty. Tylko 21% osób, które podjęły pracę, uznaje udział w projektach za kluczowy, a 56% 

jako co najmniej istotny. Wsparcie było znacznie bardziej istotne dla osób długotrwale bezrobotnych 

i słabiej wykształconych. Potencjalne zwiększenie skuteczności netto realizowanego wsparcia jego 

koncentracji na osobach oddalonych od rynku pracy, a nie na osobach, które i bez wsparcia mogą 

poradzić sobie na rynku pracy. Wyniki dotyczące zakresu i struktury jałowej straty potwierdzają, że 

warto ograniczać zjawisko creamingu. Wśród osób z wyższym wykształceniem i stosunkowo bliskich 

rynkowi pracy przełożenie uczestnictwa w projektach na poprawę indywidualnej sytuacji jest niższe 

niż dla osób od rynku pracy bardziej odległych. Warto jednocześnie pamiętać, że całkowite 

wyeliminowanie zjawiska jałowej straty nie jest możliwe, natomiast ważne jest jej ograniczanie. 

Szczególnie promowane powinny być też formy wsparcia w mniejszym stopniu obciążone 

zjawiskiem jałowej straty, jak np. bony szkoleniowe. Badanie kontrfaktyczne oraz kolejne badania 

wskaźnikowe pozwolą ocenić odporność oceny skali zjawiska jałowej straty w poszczególnych 

formach wsparcia. 
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Tabela Rekomendacji 

lp Wniosek Rekomendacja Sposób wdro żenia adresat 

1 
Zależność wartości wskaźników od struktury 

odbiorców wsparcia ze względu na wiek oraz stan na 
rynku pracy.  

W przyszłości, zdefiniowanie wskaźników rezultatu w 
mniejszym stopniu zależnych od struktury odbiorców wsparcia, 

poprzez wyznaczenie wartości osobno dla bezrobotnych, 
biernych oraz poszczególnych grup wieku.  

W przyszłości, zdefiniowanie wskaźników rezultatu w mniejszym 
stopniu zależnych od struktury odbiorców wsparcia, poprzez 

wyznaczenie wartości osobno dla bezrobotnych, biernych oraz 
poszczególnych grup wieku. 

IZ 

2 
Brak możliwości jednoczesnego spełnienia 

wskaźników YEI-1 oraz YEI-2. Niska wartość 
wskaźnika YEI-1. 

Ustalenie niesprzecznych wartości docelowych wskaźników 
YEI-1 oraz YEI-2. Zwłaszcza wskaźnik YEI-1 powinien 

uwzględniać udział osób młodych i biernych zawodowo w 
próbie. W celu zwiększenie wartości wskaźnika YEI-1 należy 
zwiększyć udział osób z najmłodszej grupy wieku (<19 lat), 

biernych oraz projektów OHP wśród uczestników projektów.  W 
tym kierunku należy zmienić kryteria doboru projektów.  

Ustalenie niesprzecznych wartości docelowych wskaźników YEI-1 
oraz YEI-2. Zwłaszcza wskaźnik YEI-1 powinien uwzględniać 
udział osób młodych i biernych zawodowo w próbie. W celu 

zwiększenie wartości wskaźnika YEI-1 należy zwiększyć udział 
osób z najmłodszej grupy  wieku (<19 lat), biernych oraz 

projektów OHP wśród uczestników projektów. W tym kierunku 
należy zmienić kryteria doboru projektów. 

IZ 
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Załącznik 1. Definicje kluczowych pojęć  

 

1. Kształcenie ustawiczne należy rozumieć jako chęć uczestnictwa (tj. zapisanie się) w edukacji 

formalnej lub szkoleniu prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych.34 

2. Staż to oznaczony w czasie okres zdobywania praktyki zawodowej w biznesie, instytucjach 

publicznych lub instytucjach non-profit, w celu zdobycia praktycznego doświadczenia 

zawodowego przed podjęciem zatrudnienia. Staż może trwać od kilku tygodni do kilku 

miesięcy i powszechnie nie jest uznawany jako umowa o pracę, ponieważ jego głównym 

celem jest umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, a nie możliwość pracy 

zarobkowej. Wyróżnia się pięć typów staży (częściowo nakładających się): 

1) staże stanowiące obowiązkową lub nieobowiązkową część podstaw programowych i/lub 

programów nauczania (np. staże w trakcie edukacji),  

2) staże, stanowiące część obowiązkowego szkolenia zawodowego (np. prawo, medycyna, 

nauczanie, architektura, księgowość, itp.), 

3) staże w ramach aktywnej polityki rynku pracy, 

4) staże uzgodnione (co do zakresu i formy) między stażystą a organizacją (biznes, organizacje 

non-profit lub administracja publiczna) bez udziału innych stron, zazwyczaj przeprowadzane 

po zakończeniu studiów i/lub w ramach poszukiwania pracy, 

5) staże zagraniczne, które mogą obejmować staże typu 1, 2 i 4.35 

3. Zakres przygotowania zawodowego (np. zawód, czas trwania, umiejętności, które uczestnik 

nabędzie, wysokość wynagrodzenia lub zasiłku) należy określić w umowie (lub umowie 

szkoleniowej) zawartej bezpośrednio pomiędzy uczniem i pracodawcą lub za pośrednictwem 

instytucji edukacyjnych. Przygotowanie zawodowe stanowi zazwyczaj część formalnego 

kształcenia i szkolenia na poziomie ponadgimnazjalnym (ISCED 3). Przygotowanie 

zawodowe trwa średnio 3 lata, a jego ukończenie prowadzi do uzyskania kwalifikacji 

w konkretnym zawodzie.36 

4. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się 

w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się 

spełniające określone standardy.37 

5. Osoby pracujące 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 

rachunek) – tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które uzyskały wsparcie i pracowały 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu programu.38 

                                                           
34

 Definicja wskaźnika Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, 
przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu, Załącznik 2b do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

35
 Ibidem. 

36
 Ibidem. 

37 Definicja wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, Załącznik 2b, op. cit. 
38 Definicja wskaźnika Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek), Załącznik 2b, op. cit. 
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6. Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują 

wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające 

zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. 

chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, 

gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile 

spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym 

w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej 

czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług 

i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania 

swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów 

w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej 

pracować; osoby uczestniczące w konferencjach lub seminariach). 

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub 

praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie 

towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie 

pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną 

przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, 

gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną 

przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. 

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za 

„osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. 

Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali 

wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za 

"osoby pracujące".  

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako 

świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do 

momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są 

uznawane za „osoby pracujące”.  

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 

spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są 

zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). 

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako 

zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do 

zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup 
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docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe 

zwolnienie z pracy. 

Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, 

które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć 

nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być 

subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się 

również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym 

rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia 

mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi 

pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są 

przez określony czas ze środków publicznych.39 

7. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących: Gospodarstwo 

domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa 

domowego są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. Gospodarstwo domowe to jednostka 

(ekonomiczna, społeczna): 

1) - posiadająca wspólne zobowiązania 

2) - dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby 

3) - wspólnie zamieszkująca. 

Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi 

(niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca 

dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny.40 

8. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby dorosłej 

i dzieci pozostających na utrzymaniu: Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek 

uczestników liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Wskaźnik obejmuje aktualną sytuację uczestnika lub - w przypadku braku informacji - 

sytuację z roku poprzedzającego moment rozpoczęcia udziału w projekcie. Gospodarstwo 

domowe definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób żyjących w gospodarstwach 

domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem w programie. Dzieci pozostające na 

utrzymaniu definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób żyjących w gospodarstwach 

domowych bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych 

wsparciem w programie.41 

9. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności 

marginalizowane takie jak Romowie): Cudzoziemcy na stałe mieszkający w danym państwie, 

obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem 

                                                           
39 Definicja wskaźnika Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek), Załącznik 2b, op. cit. 

40
 Definicja wskaźnika Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, Załącznik 2 

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 

41
 Definicja wskaźnika Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby 

dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, Załącznik 2 Wspólna lista…, op. cit. 
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krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, 

ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, 

łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, 

która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie 

obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców 

urodził się poza terenem Polski.42 

10. Liczba osób z niepełnosprawnościami: Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych 

określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Za osoby niepełnosprawne 

uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 

1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa 

w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, 

poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym 

stan zdrowia.43 

11. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej - wskaźnik odnosi się do 

wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym. Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację 

społeczną, a nieobjętych wskaźnikami dot. osób z niepełnosprawnościami, migrantów, 

gospodarstw domowych bez osób pracujących, gospodarstw domowych bez osób 

pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych składających się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. 

Bezdomność i wykluczenie z dostępu do mieszkań oraz pochodzenie z obszarów wiejskich 

powinno zawsze być wykazywane we wskaźniku dot. innych grup w niekorzystnej sytuacji 

społecznej, jeśli te cechy uznawane są za niekorzystne na poziomie krajowym i powodują 

potrzebę specjalnej pomocy na rynku pracy. 

Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy - jak długotrwałe bezrobocie, 

wiek lub osiągnięcie wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1, objęta jest wspólnymi 

wskaźnikami i nie powinna być uwzględniana w tym wskaźniku. 

Przykładem takiego uczestnika może być osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0 

(przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) i jest poza wiekiem typowym 

dla ukończenia poziomu ISCED 1. Innym przykładem uczestników, których należy wykazać we 

wskaźniku są byli więźniowie, narkomani itp. W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana 

za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z ww. powodu wykształcenia) jest jednocześnie 

np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności 

oraz niekorzystnej sytuacji). Katalog cech włączających uczestnika do grupy znajdującej się 

w niekorzystnej sytuacji jest otwarty i przy zachowaniu powyższych wytycznych, 

w uzasadnionych przypadkach może zostać rozszerzony przez projektodawcę.44 

                                                           
42

 Definicja wskaźnika Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności 
marginalizowane takie jak Romowie), Załącznik 2 Wspólna lista…, op. cit. 

43
 Definicja wskaźnika Liczba osób z niepełnosprawnościami, Załącznik 2 Wspólna lista…, op. cit. 

44
 Definicja wskaźnika Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, Załącznik 2 Wspólna lista…, 

op. cit. 
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Załącznik 2. Czas trwania projektów 
 

Analiza w tym załączniku stanowi uzupełnienie wniosków z pierwszego raportu tematycznego. 

W raporcie tematycznym zwrócono uwagę, że OHP i PUP różniły się zdecydowanie pod względem 

liczby działań przypadających na jednego aktywizowanego: w ramach projektów PUP były to 

przeciętnie 2-3 działania, zaś w przypadku OHP 8-9 działań. Niemniej w raporcie tematycznym nie 

uwzględniono kwestii związanych z czasem trwania wsparcia. 

Na podstawie danych przekazanych przez MR i OHP na użytek badania wskaźnikowego 

zaobserwowano znaczną różnicę w długości udziału w projekcie między osobami aktywizowanymi 

przez PUP a OHP. W przypadku OHP przeciętny czas pozostawania w projekcie wyniósł 172 dni, czyli 

prawie pół roku. Niemniej często obserwowano osoby pozostające w projekcie przez okres do 8-9 

miesięcy (por wykres Z.1). Dłuższy udział w projekcie notowany był sporadycznie. W przypadku 

projektów PUP przeciętny czas trwania wyniósł zaledwie 29 dni. Co więcej obserwujemy, że czas 

udziału w projekcie silnie koncentruje się wokół wartości najmniejszych. 35% uczestników projektów 

PUP pozostawało w projekcie przez nie więcej niż dwa tygodnie. Udział w projekcie przekraczający 

ponad trzy miesiące – powszechny w przypadku OHP – w PUP dotyczył zaledwie 3% osób 

aktywizowanych. W przypadku PUP czas trwania projektu zmniejszało przyznanie dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej: z przyznaną dotacją czas w projekcie wyniósł przeciętnie 23 

dni, a bez dotacji 33 dni.  

Obserwacje te umacniają wniosek z raportu tematycznego, że wsparcie w ramach OHP jest bardziej 

kompleksowe. Z drugiej strony, pojawia się przesłanka aby twierdzić, że wsparcie przez PUP jest 

pobieżne. Udział w projekcie krótszy niż miesiąc czasu może być niewystarczający, aby osoba 

aktywizowana faktycznie została zaopatrzona w umiejętności zwiększające szanse jej trwałego 

sukcesu na rynku pracy. 

Wykres Z.1. Rozkład czasu trwania udziału w projekcie (dni) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie operatu badania. 
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Załącznik 3. Wyniki I Raportu Wskaźnikowego a rekomendacje 

z I Raportu Tematycznego 
 

Na podstawie wyników I Badania Tematycznego sformułowaliśmy dwanaście rekomendacji. Wyniki 

badania tematycznego pozwalają zaktualizować częściowo wnioski i rekomendacje sformułowane na 

podstawie poprzedniego badania. Poniżej odnosimy wyniki tego badania do każdego z poprzednich 

wniosków i rekomendacji.  

1. Występowanie zjawiska creamingu i jałowej straty. Potwierdzono występowanie tego 

zjawiska ze względu na poziom wykształcenia w projektach realizowanych przez PUP. Na 

podstawie subiektywnej oceny znaczenia projektu nie stwierdzono większego nasilenia 

zjawiska jałowej straty wśród uczestników projektów z wyższym wykształceniem. Wyniki 

badania jałowej straty na podstawie indywidualnej oceny muszą być traktowane 

z ostrożnością. Rekomendacja z raportu tematycznego, dotycząca uwzględnienia kryterium 

wykształcenia wśród uczestników projektów, nadal pozostaje uzasadniona.  

2. Zbyt niska kompleksowość wsparcia w projektach realizowanych przez PUP. Raport 

wskaźnikowy nie dostarcza nowych informacji w tym zakresie.  

3. Wysoka efektywność nowych form wsparcia. Raport wskaźnikowy potwierdza wysoki stopień 

wykorzystania wiedzy uzyskanej dzięki realizacji bonów szkoleniowych. Potwierdza to 

słuszność wcześniejszych rekomendacji.  

4. Niewystarczająca indywidualizacja wsparcia. Raport wskaźnikowy nie dostarcza nowych 

informacji w tym zakresie. 

5. Nieadekwatność wskaźników na poziomie lokalnym. Brak danych o faktycznej liczebności 

populacji osób długotrwale bezrobotnych, która powinna być objęta wsparciem. Raport 

wskaźnikowy nie dostarcza nowych informacji w tym zakresie. 

6. Pokrywanie się grup docelowych pomiędzy Działaniami i beneficjentami. Raport 

wskaźnikowy nie dostarcza nowych informacji w tym zakresie. 

7. Niska liczba pozyskiwanych ofert pracy i stażu przez PUP. 56% uczestników aktywizacji w PUP 

nie dostało na zakończenie żadnej oferty pracy ani stażu. Raport wskaźnikowy nie dostarcza 

nowych informacji w tym zakresie. 

8. Brak wystarczającej koordynacji na poziomie lokalnym na linii PUP-OHP. Raport wskaźnikowy 

nie dostarcza nowych informacji w tym zakresie. 

9. PUP oraz OHP wskazywały na problemy z funkcjonowaniem centralnego systemu 

teleinformatycznego SL2014. Raport wskaźnikowy nie dostarcza nowych informacji w tym 

zakresie. 

10. Niedostosowanie harmonogramów projektów PUP do zwyczajów absolwentów. Raport 

wskaźnikowy nie dostarcza nowych informacji w tym zakresie. 

11. Niesprawne przekazywanie informacji o zmianach zachodzących w Programie pomiędzy IP 

a PUP. Raport wskaźnikowy nie dostarcza nowych informacji w tym zakresie. 

12. Wysoki odsetek ‘martwych’ działalności gospodarczych założonych dzięki dotacji z PUP. 

W raporcie tematycznym wskazaliśmy, że potencjalnie nawet 20% działalności 

gospodarczych może mieć charakter pozorny. Odpowiedzi respondentów o czas poświęcony 

na prowadzenie działalności gospodarczej sugerują, że skala tego zjawiska jest bliższa raczej 
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5%. Potwierdzamy więc, że jest to istotne zjawisko i wdrożenie rekomendacji, obniżającej 

nasilenie pozornych działalności gospodarczych, przyczyni się do zwiększenia efektywności 

wsparcia.  


