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NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI METAANALIZY W SKRÓCIE
Wiedza zgromadzona w wyniku przeprowadzonej analizy raportów ze wszystkich badań ewaluacyjnych oraz projektów
o charakterze badawczym zrealizowanych w PO KL pozwala sformułować następujące wnioski:
Ocena trafności interwencji realizowanej w ramach PO KL jest pozytywna – ogólnie rzecz biorąc odpowiadała na
istniejące potrzeby w obszarach wsparcia PO KL.

•

We wszystkich obszarach odnotowano pozytywne, choć niezbyt silne oddziaływanie wsparcia. Przyczyniło się
ono do podwyższenia jakości edukacji w Polsce, podniesienia poziomu kompetencji osób dorosłych, aktywizacji zawodowej i społecznej, rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej, wdrożenia usprawnień zarządczych
w organach administracji publicznej, poprawy jakość usług publicznych.

•

Wsparcie było użyteczne dla wielu grup docelowych. Pomagało w podjęciu zatrudnienia, poprawie funkcjonowania psychospołecznego, zakładaniu własnej działalności gospodarczej, podnoszeniu kompetencji, organizacji
zajęć dodatkowych w szkołach, rozwoju organizacji pozarządowych, podnoszeniu kompetencji kadr instytucji
publicznych.

•

Ogólny sposób zaplanowania interwencji w ramach PO KL oraz jej efekty (tam, gdzie zostały one zidentyfikowane) są spójne z dokumentami strategicznymi i kierunkami rozwoju polityk publicznych. W niektórych obszarach (np. ekonomii społecznej) interwencja ta miała znaczący wkład w realizację polityk publicznych.

•

W niektórych dziedzinach – np. integracji społecznej, edukacji czy dobrego rządzenia – wsparcie było skoncentrowane na terenach lepiej rozwiniętych i nie wyrównywało istniejących dysproporcji terytorialnych. O ile więc
wsparcie służyło konwergencji Polski w odniesieniu do starych państw członkowskich UE, o tyle nie zawsze prowadziło do zwiększenia spójności wewnętrznej kraju.

•

Odnotowano problemy z trwałością efektów niektórych działań (np. projektów dotyczących poradnictwa prawnego i obywatelskiego, programów rozwojowych realizowanych w szkołach).

•

W sferze aktywizacji zawodowej i społecznej skuteczności interwencji sprzyjało nie tyle zastosowanie określonej formy wsparcia, co takie jego elementy jak: profilowanie uczestników wsparcia, monitorowanie ich udziału
w projekcie, stosowanie środków motywujących uczestników i podmiotów świadczących wsparcie. Zalecane jest
także wprowadzanie zmian idących w kierunku większej indywidualizacji wsparcia, a w przypadku niektórych
grup docelowych również jego większej kompleksowości, co wiąże się jednak z większymi kosztami i presją na
ograniczone zasoby kadrowe.

•

W wielu badaniach odnotowano efekt creamingu, czyli dobierania przez projektodawców takich uczestników
projektów, którzy dawali lepsze perspektywy na osiągnięcie założonych wartości wskaźników. Niebezpieczeństwo jego wystąpienia jest szczególnie duże przy stawianiu projektodawcom wymogów odnośnie osiąganej
efektywności zatrudnieniowej.

•

Ewaluacje dostarczają stosunkowo niewiele wiedzy o pośrednich i długofalowych efektach interwencji.

•

Do tej pory przeprowadzono bardzo niewiele ewaluacji rzeczywiście stosujących podejście ewaluacji opartej na teorii. Należy stymulować prowadzenie tego typu ewaluacji, aby uzyskać lepszy wgląd w zachodzące
mechanizmy przyczynowo-skutkowe i dzięki temu formułować oparte na dowodach propozycje usprawnień
w interwencji.
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•

STRESZCZENIE
Cele badania
Podstawowym celem etapu badania, z którego pochodzi niniejszy raport, była synteza wyników wszystkich (tj. niemal
385) raportów z badań ewaluacyjnych, zleconych przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (I i II stopnia). Przeglądowi, pod kątem postawionych pytań ewaluacyjnych, poddano również opublikowane w 2015 roku raporty dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wszystkie zidentyfikowane raporty z projektów badawczych realizowanych w ramach PO KL (ponad tysiąc opracowań), sprawozdania
z realizacji PO KL, przeglądy systematyczne dotyczące interwencji ukierunkowanych na podniesienie zatrudnialności
osób młodych oraz wybrane ewaluacje zagraniczne z tego obszaru. Tak określona baza źródłowa posłużyła do podsumowania wniosków płynących z badań przeprowadzonych w poprzednim i aktualnym okresie programowania funduszy
unijnych.
Dodatkowym modułem badania było oszacowanie wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla
perspektywy 2014–2020, dokonane dzięki połączeniu danych z systemu SL 2014, gromadzącego informacje o uczestnikach projektu, oraz pozyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych charakteryzujących sytuację zawodową
tych uczestników.

Metodyka badania
W badaniu zastosowano technikę przeglądu systematycznego, bazującą na wcześniejszych raportach i opracowaniach,
potraktowanych jako materiał źródłowy. Prowadzono również analizę danych pochodzących z urzędowych rejestrów
i baz danych. Ze względu na syntetyzujący charakter badania, niewielki był zakres własnych badań terenowych – ograniczyły się one do zogniskowanych wywiadów grupowych, wykorzystanych do konsultacji z interesariuszami na etapie
opracowywania niniejszego raportu, oraz studiów przypadku polityk ewaluacyjnych.
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Wnioski – trafność i zakres interwencji
W badaniu zastosowano podejście znane jako ewaluacja oparta na teorii. Odtworzono teorie zmiany, czyli założenia co
do tego, w jaki sposób interwencje wdrażane w ramach PO KL miały przynieść pożądane efekty społeczno-gospodarcze.
Następnie, bazując na wynikach przeprowadzonych ewaluacji źródłowych, podjęto próbę weryfikacji teorii zmiany, czyli
sprawdzenia, czy rzeczywiście zadziałały mechanizmy przyczynowo-skutkowe opisywane przez te teorie. Jak się okazało,
przeprowadzone ewaluacje PO KL zawierały bardzo niewiele informacji pozwalających na taką weryfikację. W badaniach
ewaluacyjnych zgromadzono więc niewiele wiedzy na temat tego, jak rzeczywiście działa dana interwencja, czy odpowiada to założeniom przyjętym w jej programowaniu, czy założenia te należałoby zmodyfikować i w jaki sposób. Tam,
gdzie pewne informacje na ten temat zostały zebrane, z reguły potwierdzają one (albo przynajmniej nie podważają)
przyjętej teorii zmiany, niekiedy uzupełniając ją przez wskazanie dodatkowych warunków, które muszę być spełnione,
aby uzyskać pożądany efekt.
Wsparcie świadczone w ramach PO KL, było na ogół oceniane jako trafnie odpowiadające na istniejące potrzeby. W badaniach ewaluacyjnych często pojawiał się wniosek, że wsparcie (np. z zakresu ochrony zdrowia, poradnictwa prawnego
i obywatelskiego) było trafne i użyteczne, ale niewspółmiernie małe w stosunku do istniejących potrzeb. Świadczy to
zazwyczaj nie tyle o skromnych nakładach przeznaczonych na interwencję, co o ogromnej skali występujących potrzeb.
W niektórych obszarach – np. integracji społecznej, edukacji czy dobrego rządzenia – zauważano problem polegający
na tym, że ze wsparcia w mniejszym stopniu korzystano na obszarach wiejskich i cechujących się niższym poziomem
dochodu. Można na tej podstawie wnioskować, że wsparcie nie przyczyniało się do wyrównywania wewnątrzkrajowych
różnic rozwojowych, co jest jednym z celów polityki spójności. Sposobem przeciwdziałania takiemu zagrożeniu może
być wprowadzanie odpowiednich zapisów w dokumentach programowych, planach działań, dokumentacji konkursowej
i projektowej, tak aby ukierunkowywać środki na obszary doświadczające większych deficytów. W przypadkach, gdy
przyczyna leży w świadomości lub motywacji projektodawców z tych obszarów, ważne są również działania informacyjno-promocyjne. Gdy zaś barierą jest np. wymóg wkładu własnego, pomocne może być uelastycznienie wymagań go
dotyczących.
Jeśli chodzi o grupy docelowe wsparcia, to z reguły były one przez ewaluatorów uznawane za trafnie dobrane. Również jeżeli chodzi o charakter i formy wsparcia, ocena ich adekwatności też często była pozytywna. Pojawiały się jed-
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nak również krytyczne opinie dotyczące poszczególnych interwencji oraz towarzyszące im propozycje zmiany podejścia.
Przykładowo, niektórzy ewaluatorzy podważali koncepcję zamawianych kierunków studiów (a argumentu przeciw niej
dostarczyły również analizy kontrfaktyczne, w których nie stwierdzono, by jej realizacja zwiększała liczbę absolwentów kierunków uznanych za kluczowe), uważając, że przedmiotem wsparcia powinny być nie tyle kierunki studiów, co
poszczególne kompetencje nabywane przez ich absolwentów. W sferze aktywizacji zawodowej i społecznej powszechne
jest postulowanie większej indywidualizacji i kompleksowości wsparcia (przy czym przeglądy systematyczne potwierdzają ogólny pozytywny wpływ na efekty zatrudnieniowe tylko pierwszej z tych cech, podczas gdy kompleksowość nie
wydaje się adekwatna w odniesieniu do każdej grupy docelowej). Tego typu kierunki działań, choć sprzyjające wyższej
skuteczności interwencji, wiążą się jednak z większymi kosztami i presją na ograniczone zasoby kadrowe. Wnioski dotyczące skuteczności poszczególnych form wsparcia wyciągane z poszczególnych badań ewaluacyjnych są często sprzeczne,
a w niedawnych przeglądach systematycznych dotyczących wsparcia zatrudnialności osób młodych stwierdzono, że
w krajach rozwiniętych znaczenie ma nie tyle określona forma wsparcia, co takie jego elementy, jak: profilowanie uczestników wsparcia, monitorowanie ich udziału w projekcie (np. system ostrzegania w sytuacji przedłużającej się nieaktywności uczestnika), a także stosowanie środków motywujących uczestników i podmiotów świadczących wsparcie.

Wnioski – bariery dla interwencji

Wnioski – efekty wsparcia
Obserwowane efekty interwencji zależą od dziedziny tematycznej, dlatego dziedziny te zostaną kolejno omówione.
Wyniki ewaluacji sugerują, że interwencje finansowane ze środków EFS miały istotne znaczenie dla poprawy ogólnego
stanu edukacji w Polsce. Rosnącej efektywności polskiego systemu oświaty nie towarzyszy jednak ani wystarczająco
silne niwelowanie różnic w szansach edukacyjnych, ani wypracowanie skutecznego podejścia do pracy z uczniem zdolnym. Nadal występuje też potrzeba działań mających na celu odpowiednie przygotowanie uczniów do uczestnictwa
w rynku pracy (mimo że Działanie 9.2 przyczyniło się do zwiększenia skali kooperacji szkół zawodowych z przedsiębiorcami, w większości przypadków dzięki poszerzeniu zakresu już wcześniej nawiązanej i prowadzonej współpracy), a także
do uczenia się przez całe życie.
Nie stwierdzono, by wprowadzenie kierunków zamawianych przyczyniało się do wzrostu liczby studentów na kierunkach
kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy. Wystąpił za to efekt jałowej straty (obserwowany wzrost liczby studentów
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Każda z dziedzin tematycznych ma swoją specyfikę, jeśli chodzi o występujące bariery dla wdrażania interwencji. Można
jednak wyróżnić kilka uniwersalnych i często pojawiających się typów barier:
1. Brak spójnej wizji i strategii w prowadzeniu polityk publicznych. Przełamanie tej bariery wymaga wytyczenia odpowiedniej wizji i strategii przez decydentów i towarzyszących im ekspertów.
2. Bariery wynikające z pewnej inercji instytucji publicznych, biurokracji, ograniczeń prawnych, sztywnych procedur
i utrwalonych zasad funkcjonowania. Niwelować tę barierę mogą zmiany regulacji prawnych, reforma zarządzania
publicznego, ale również działania informacyjno-komunikacyjne, ukierunkowane na zmianę nawyków myślowych.
3. Niska skłonność do współpracy międzyinstytucjonalnej, wynikająca z niedostrzegania własnego interesu w jej nawiązywaniu, niedostatecznej umiejętności komunikacji i braku zwyczaju współdziałania z innymi podmiotami. Przeciwdziałać tej barierze można przez stwarzanie bodźców do nawiązywania współpracy (np. wymóg partnerstwa) oraz
działania informacyjno-promocyjne. Ponieważ problem tkwi w dużej mierze w sferze mentalności, nie należy się
tu spodziewać szybkich i widocznych efektów podejmowanych działań, co nie znaczy, że działania te nie mogą być
ważne i pożyteczne w dłuższej perspektywie.
4. Ograniczone zasoby kadrowe i finansowe po stronie IP/IP2, ale przede wszystkim po stronie beneficjentów lub
potencjalnych beneficjentów (np. jednostek samorządu terytorialnego). W tym drugim przypadku skutkiem barier
była niekiedy rezygnacja z aplikowania o środki lub z realizacji zatwierdzonego projektu. Środkiem zaradczym może
być albo zmniejszanie wymogów i obciążeń (np. upraszczanie procedur) lub budowanie systemu wdrażania opartego
o połączenie pośredników (np. liderów partnerstw), odpowiedzialnych za kwestie finansowo-organizacyjne, i zaangażowanych merytorycznie realizatorów projektów, którzy, znając tematykę wsparcia, niekoniecznie są ekspertami
od realizacji projektów EFS.
5. Problem z dotarciem do grup docelowych interwencji, zwłaszcza osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wymaga on wzmożonych wysiłków i otwarcia na nieszablonowe działania w obszarze komunikacji
i rekrutacji, ewentualnie wykorzystania potencjału instytucji mających doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami „trudnych” grup docelowych (np. organizacji pozarządowych).

nastąpiłby również w sytuacji braku interwencji) oraz efekt substytucji (dofinansowane kierunki zyskiwały kandydatów
i studentów, ale kosztem kierunków niedofinansowanych).
Interwencje współfinansowane z EFS umożliwiły również podnoszenie kompetencji osób pracujących. Zdobyta przez nie
wiedza i umiejętności były wykorzystywane w pracy zawodowej, choć często w niewielkim zakresie. O wyborze szkoleń decydowały jednak w większej mierze preferencje pracowników, niż potrzeby ich pracodawców, w związku z czym
wydaje się, że tego rodzaju interwencja miała niewielkie znaczenie z punktu widzenia wzmocnienia konkurencyjności
przedsiębiorstw.
Za najbardziej użyteczne dla poprawy sytuacji w obszarze opieki zdrowotnej uznano szkolenia dla lekarzy. Dzięki interwencji PO KL udało się zwiększyć liczbę konkretnych specjalistów oraz podnieść wiedzę i kompetencji miękkie z zakresu
komunikacji. Cenne były również wypracowane w projektach rozwiązania systemowe. Wpływ PO KL był jednak ograniczony ze względu na niewielką (w stosunku do potrzeb) skalę interwencji.
Wsparcie dla osób niepracujących pomagało im w podjęciu zatrudnienia. Zgodnie z dokonanym oszacowaniem efektu
netto, odsetek uczestników znajdujących się w sytuacji bezrobocia sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie
spadł dzięki niemu o 8 punktów procentowych. Przeprowadzona interwencja umożliwiła też ponad stu tysiącom osób
założenie własnej działalności gospodarczej. Przeżywalność powstałych w ten sposób przedsiębiorstw jest nie gorsza
niż odnotowywana dla ogółu działalności gospodarczych osób fizycznych w Polsce, mimo że wsparcie w ramach PO KL
kierowane było w dużej części do osób o trudnej sytuacji na rynku pracy i mniejszej szansie na założenie trwałej firmy.
Pozwala to pozytywnie ocenić efekty udzielonego wsparcia.
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Realizowane projekty były w pewnym stopniu skuteczne w aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tzn. przyczyniały się do podjęcia pracy przez te osoby (co wpływało m.in. na zmniejszenie skali ubóstwa), jednakże wysokość efektu zatrudnieniowego nie zawsze była satysfakcjonująca i często była odsunięta w czasie. Niemniej
stwierdzano występowanie innych pozytywnych efektów sprzyjających integracji społecznej, na przykład w sferze funkcjonowania psychospołecznego.
W badaniach ewaluacyjnych, dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej, stosunkowo często obserwowano wystąpienie efektu creamingu, czyli dobierania przez projektodawców takich uczestników projektów, którzy dawali lepsze perspektywy na osiągnięcie założonych wartości wskaźników. Z natury rzeczy znaczna jest w przypadku tego typu interwencji skala efektu jałowej straty – duża część uczestników podjęłaby pracę również w sytuacji, gdyby nie otrzymali wsparcia.
Wydaje się natomiast, że efekt ten pozostawał na zadowalająco niskim poziomie w przypadku wsparcia w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Dzięki realizacji projektów partnerskich możliwy był rozwój współpracy instytucji działających na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, która miała znaczenie dla jakości realizowanych projektów. Istotny jest wkład PO KL w rozwój
ekonomii społecznej. Działania prowadzone w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiły też podniesienie
kompetencji pracowników socjalnych i kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej, a także wypracowanie standardów organizacji i świadczenia usług przez te instytucje. Brakuje jednak danych pozwalających ocenić, na ile
standardy te wpłynęły na podniesienie jakości pracy instytucji.
W dziedzinie dobrego rządzenia stwierdzono, że interwencja przyczyniła się do wdrożenia wielu usprawnień zarządczych
w organach administracji publicznej, zwiększania potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego,
rozwoju współpracy administracji z trzecim sektorem, poprawy jakości usług publicznych, profesjonalizacji działań partnerów społeczno-gospodarczych i wzrostu ich aktywności w pełnieniu funkcji publicznych. Brak badań pokazujących, czy
i jak te efekty przekładają się na sprawność funkcjonowania administracji, jakość regulacji prawnych i polityk publicznych, czy też percepcję administracji przez przedsiębiorców i pozostałych mieszkańców.
Do efektów Pomocy Technicznej należał wzrost liczby pracowników odpowiedzialnych za zarządzenia i wdrażanie Programu, podniesienie ich kompetencji, poprawa jakości ich pracy dzięki wsparciu informatycznemu, budowanie sieci
współpracy w regionach między podmiotami zaangażowanymi w poszczególne obszary priorytetowe Programu, wzrost
świadomości ogółu społeczeństwa na temat istnienia PO KL, zmian jakie Program wywołuje i możliwości uczestniczenia
w projektach.
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Wsparcie EFS było użyteczne dla wielu grup docelowych. Przykładowo:
•

Pomagało uczestnikom projektów w podjęciu zatrudnienia i poprawie funkcjonowania psychospołecznego;

•

Przyczyniało się do wzrostu ilości oraz jakości usług pomocy i integracji społecznej;

•

Pozwoliło wielu osobom podjąć działalność gospodarczą;

•

Pomagało osobom pracującym podnosić kompetencje;

•

Umożliwiło realizację dodatkowych zajęć w szkołach i na uczelniach;

•

Sprzyjało rozwojowi organizacji pozarządowych;

•

Umożliwiło podniesienie kompetencji kadr instytucji publicznych, w tym wdrażających PO KL.

Oczywiście tego rodzaju efekty nie wystąpiły w przypadku każdej interwencji i wszystkich jej odbiorców. Trudno jednak
byłoby wskazać interwencje, które nie przyniosłyby grupom docelowym żadnych korzyści.
W niektórych przypadkach problemem jest trwałość uzyskanych efektów. Można wskazać wiele sytuacji, w których
udzielone wsparcie nie przekładało się na trwałe zmiany w funkcjonowaniu objętych nim podmiotów – podjęte w jego
ramach projektu działania nie były kontynuowane od chwili, kiedy zabrakło środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych. Przykładami mogą być projekty dotyczące poradnictwa prawnego i obywatelskiego lub programy rozwojowe realizowane w szkołach. Wskazuje to na potrzebę albo kontynuacji finansowania dotychczasowych działań, albo
takiego przemodelowania interwencji, by ograniczyć ją do wspierania trwałych zmian instytucjonalnych, a nie działań
bieżących i tymczasowych.

Wskaźniki rezultatu długoterminowego 2014–2020

Znaczenie interwencji dla polityk publicznych i realizacji Strategii „Europa 2020”
Efekty interwencji sprzyjały realizacji celów obowiązujących strategii, takich jak Strategia „Europa 2020”. Przykładowo,
wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnosząc ich kompetencje oraz aktywizując je społecznie
i zawodowo, przyczyniało się do realizacji celów tej strategii w zakresie zwiększenia zatrudnienia oraz zmniejszenia liczby
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W niektórych obszarach (np. ekonomii społecznej) wkład EFS
w realizację polityk publicznych był znaczący.
Działania prowadzone w ramach PO KL są spójne z obecnymi ogólnymi kierunkami rozwoju polityk publicznych, w tym
również z tymi, które zostały wyznaczone w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Można powiedzieć,
że w odniesieniu do interwencji prowadzonej ze środków EFS w latach 2007–2015 SOR uzupełnia, modyfikuje i nieco inaczej rozkłada akcenty, zmierzając do eliminacji pewnych niekorzystnych zjawisk, a dzięki temu przedłużenia i zwiększenia
pozytywnego oddziaływania tych interwencji. Zasadnicze kierunki oddziaływania są jednak zgodne.

Wnioski dotyczące badań ewaluacyjnych
Jakość i użyteczność prowadzonych badań ewaluacyjnych jest zróżnicowana. Przeciętny ich poziom jest zadowalający.
Niemniej można wskazać na pewne istotne luki w zasobie wyników ewaluacji.
Po pierwsze, ewaluacje dostarczają niewielu informacji pozwalających zweryfikować teorię zmiany interwencji, czego
próba została podjęta w niniejszym badaniu. Przeczy to wyrażanej niekiedy opinii, że ewaluacja oparta na teorii (TBE) nie
jest podejściem nowym, ponieważ była nieświadomie stosowana w wielu dotychczasowych badaniach. W rzeczywistości
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W module badania poświęconym aktualnemu okresowi programowania odnotowano wysokie wartości wskaźników
dotyczących zatrudnienia osób młodych. Trzy czwarte uczestników projektów w wieku poniżej 30 lat pracowało 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie. Analogiczny odsetek wśród ogółu osób, które nie były objęte wsparciem
w ramach YEI (Youth Employment Initiative) był znacznie mniejszy, najniższą wartość osiągając w podgrupie osób w niekorzystnej sytuacji społecznej (37%).

ewaluatorzy bardzo rzadko odtwarzali teorię zmiany i kwestionowali założone w niej mechanizmy przyczynowo-skutkowe. Częstszą praktyką było zakładanie a priori, że mechanizmy te funkcjonują, i wywodzenie na tej podstawie wniosku
o wystąpieniu efektów interwencji. Z reguły ewaluacje ograniczały się do weryfikacji diagnozy stojącej u podstaw interwencji i/lub sformułowania wniosków o wystąpieniu lub niewystąpieniu zakładanych efektów, nie obejmując badania
mechanizmów prowadzących od podejmowanych w ramach interwencji działań do osiąganych efektów. Mechanizmy
te pozostają więc w dużej mierze „czarną skrzynką”. Brak weryfikacji teorii zmiany odbiera szansę na jej udoskonalenie.
Poważnie ogranicza to możliwość formułowania rekomendacji i prognoz dla przyszłych interwencji.
Szczególnie w ostatnich latach realizacji PO KL można zaobserwować wzrost liczby badań pozwalających wyciągać wiarygodne wnioski o oddziaływaniu interwencji, w tym badań wykorzystujących metody kontrfaktyczne. Nadal jednak istnieje głęboki deficyt wiedzy o pośrednich i długofalowych efektach wsparcia. Większość badań poprzestaje na poziomie
produktu i rezultatu, nie zbierając empirycznych danych dotyczących tego, jak przekładają się one na realizację celów
interwencji.
Niewątpliwie w badaniach ewaluacyjnych mamy do czynienia ze specyfiką poszczególnych województw. Rzadko jednak
pociąga to za sobą potrzebę formułowania odrębnych rekomendacji kluczowych dla poszczególnych województw. Częściej może ona występować w przypadku rekomendacji operacyjnych, odnoszących się niekiedy do konkretnych rozwiązań stosowanych w danym województwie.

Główne rekomendacje
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Na podstawie dokonanej syntezy sformułowano syntetyczne rekomendacje. Najważniejsze z nich to:
•

Rekomenduje się wprowadzenie praktyk nauczycieli w przedsiębiorstwach jako rozwiązania systemowego.

•

W kształceniu wyższym na kierunkach ścisłych i w naukach technicznych należy wspierać instrumenty kształtujące ogólną kreatywność uczniów.

•

Należy podtrzymać zapoczątkowaną w poprzednim okresie programowania tendencję do zamawiania kompetencji, a nie konkretnych kierunków kształcenia w szkolnictwie wyższym.

•

W systemie oświaty należy zwiększyć nacisk na kształtowanie kompetencji składających się na ogólnie pojętą
kreatywność.

•

W obszarze zdrowia należy podjąć działania zorientowane na zapewnienie realnych możliwości zdiagnozowania
choroby.

•

Konieczne jest kontynuowanie wsparcia dla grup defaworyzowanych na rynku pracy.

•

W obszarze włączenia społecznego rekomenduje się wsparcie „szyte na miarę”, polegające na określeniu form
wsparcia po rekrutacji uczestników, a nie na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Na etapie wniosku
wnioskodawca powinien deklarować dostępne formy wsparcia, a dopiero po rekrutacji przygotowywać indywidualny plan pracy z danym uczestnikiem i dopasowywać te najbardziej adekwatne. Katalog możliwych form
wsparcia powinien być bardzo szeroki.

•

Ocenie należy poddać efekty dotychczas prowadzonych działań zmierzających do określenia spójnego i kompleksowego podejścia do kwestii pozostających na styku funkcjonowania polityk publicznych, za które odpowiedzialne są różne instytucje. Kolejnym krokiem powinno być zapewnienie i podporządkowanie procesu koordynacji wszystkich polityk publicznych jednej instytucji – np. Ministerstwu Rozwoju.

•

W ewaluacjach efektów interwencji należy wymagać od wykonawców zastosowania podejścia opartego na
teorii (TBE).

Pełna lista rekomendacji wraz ze sposobem ich wdrożenia i bardziej szczegółowym opisem znajduje się w tabeli
wniosków i rekomendacji, zamieszczonej w końcowej części niniejszego raportu.
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EXECUTIVE SUMMARY
Study Objectives
The basic objective of the study stage from which this report derives is the synthesis of all (i.e. almost 385) evaluation
studies commissioned by the Managing Authority and the Intermediate Bodies (1st and 2nd degree) of the Human Capital Operational Programme. The review, with respect to the evaluation questions asked, also covers reports published
in 2015 regarding the Knowledge Education Development Operational Programme, all identified reports from research project implemented as part of the Human Capital Operational Programme (over one thousand studies), reporting under the Human Capital Operational Programme, systematic reviews regarding interventions aimed at increasing
employability of young people and selected foreign evaluation studies. The source base determined in this manner was
used to recapitulate the conclusions from studies conducted in the previous and the current programming period of the
European Union funds. An additional study module was assessment of the values of selected long-term result indicators
of the of the 2014–2020 perspective, performed by combining data from the SL 2014 system, accumulating information
about project participants and data procured from the Polish Social Insurance Institution describing the professional
situation of such participants.

Study Methodology
In the study, the systematic review technique is applied, relying on earlier reports and studies, treated as the source
material. Analysis of data from official registers and databases was also performed. On account of the synthesising
nature of the study, the range of own field research was slight – it was limited to focus group interviews used for consultations with stakeholders at the stage of preparing this report and case studies in evaluation policies.

Conclusions: Accuracy and Range of Interventions

In general, support provided as part of the HC OP was evaluated as accurately responding to the existing needs. The evaluation studies often included a conclusion that support (e.g. in the area of health protection, legal and civic counselling)
was accurate and useful, yet disproportionately small in comparison to the existing needs. This usually testifies not so
much to the meagre outlays assigned to the intervention, but to the huge scale of needs.
In certain areas, e.g. social inclusion, education or good governance, a problem was noticed which consisted in the fact
that the support was used in a lesser degree in rural areas and areas characterised by lower income level. On this basis
it may be concluded that the support did not contribute to the levelling of development disparities inside the country,
which is one of the objectives of the cohesion policy. The method for counteracting such threat may be introduction
of relevant provisions in programme documents, plans of actions, competition and design documentation, so that the
funds are directed at areas with greater deficits. In cases when the underlying cause is the awareness or the motivation
of project initiators from such areas, information and promotion activities are also important. If the barrier is the requirement of own contribution, making the requirements related to it more flexible may be helpful.
As far as the target groups of the support are concerned, as a rule they were considered accurately selected by the
evaluators. The character and the forms of support, as well as evaluation of support adequacy were also often positive.
However, critical opinions also appeared with respect to the individual interventions and proposals of changes in the
approach accompanying them. For example, some evaluators challenged the concept of the so-called ordered specialties (and the argument against this concept was also provided by counterfactual analyses, where it was ascertained
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The approach known as theory-based evaluation was used in the study. Theories of change were reconstructed, i.e.
assumptions with respect to the fact how the interventions implemented as part of the HC OP were going to deliver the
desired socio-economic effects. Subsequently, relying on the results of the performed source evaluations, an attempt
was made at verifying the theory of change, i.e. checking whether the cause-and-effect mechanisms described by such
theories really took place. It turned out that the performed evaluations of the HC OP contained little information allowing for such verification. The evaluation studies contain little knowledge with respect to the actual operation of an
intervention, whether it answers the assumptions adopted in the programming and whether such assumptions should
be modified and how. In cases where such information was collected, it usually confirms or at least does not challenge
the adopted theory of change, sometimes supplementing it by indicating additional conditions which have to be fulfilled
in order to accomplish the desired effect.

that the implementation of this concept did not increase the number of graduates of specialties considered of key
importance) believing that the object of support should not be specialties, but individual acquired competences. In the
area of social and professional activation, greater individualisation and comprehensiveness of support are postulated
(whereas systematic reviews confirm the general positive impact on employment results only with respect to the first
characteristics, whereas the comprehensiveness does not seem adequate in reference to each target group). Directions of activities of this type, even though they are conducive to higher efficiency of interventions, are also related to
greater costs and pressure on the limited personnel. Conclusions concerning efficiency of individual forms of support
drawn from individual evaluation studies are often contradictory, and in recent systematic reviews on the support for
employability of young people it was ascertained that in developed countries, it is not the specific form of support that is
important, but its elements such as profiling the support participants, monitoring their participation in the project (e.g.
warning system in case of prolonged inactivity of a participant), as well as application of stimulating measures for the
participants and entities providing support.

Conclusions: Barriers for Intervention
Each of the thematic areas has its specific character as far as the barriers for implementing the interventions are concerned. Nevertheless, it is possible to distinguish several universal and frequently appearing types of barriers:
1. Absence of a consistent vision and strategy in the conduct of public policies. Overcoming this barrier requires development of a proper vision and strategy by the decision makers and experts accompanying them.
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2. Barriers resulting from certain inertia of public institutions, bureaucracy, legal restrictions, rigid procedures and
solidified principles of operation. This barrier may be levelled by changes in legal regulations, reform of the public
management, but also information and communication activities aimed at changing the mental schemes.
3. Limited willingness for inter-institutional cooperation resulting from failure to perceive own interest in establishing
it, insufficient communication skills and absence of the custom of cooperating with other entities. This barrier may
be eliminated by creating stimuli for establishing cooperation (e.g. partnership requirement) and information and
promotional activities. Due to the fact that the problem lies, in a significant degree, in the sphere of mentality, quick
and visible effects of undertaken activities are not to be expected, which does not however entail that such activities cannot be important and useful in an extended perspective of time.
4. Limited personnel and financial resources on the part of the IB/IB2, but primarily on the part of beneficiaries or
potential beneficiaries (e.g. units of territorial self-government). In the second case, as a result of this barrier the
applicants sometimes resigned from applying for the funds or resigned from implementation of an approved project. The remedial measure may be decreasing the requirements and burdens (e.g. simplification of procedures) or
building an implementation system which is based on combination of intermediary institutions (e.g. partnership
leaders), responsible for financial and organisational issues, and implementers of project activities which specialize
in the supported field, but are not necessarily experts in ESF projects.
5. Problem with accessing the target groups of interventions, in particular excluded persons or persons at risk of social
exclusion. It requires intensified efforts and opening to non-standard activities in the area of communication and
recruitment, or potential use of the capacity of institutions that possess experience in contacts with representatives
of “difficult” target groups (e.g. non-governmental organisations).

Conclusions: Effects of Support
The observed effects of interventions depend on the thematic area, thence these areas will be discussed individually.
The results of the evaluation suggest that interventions financed from the ESF had great significance for improvement
of the general condition of education in Poland. However, the growing efficiency of the Polish educational system is not
accompanied by sufficiently strong levelling of disparities in educational opportunities or development of an efficient
approach to work with talented students. There is also a demand for activities aimed at proper preparation of students
to participate in the labour market (in spite of the fact that Measure 9.2 contributed to an increase in the scale of cooperation between vocational schools and entrepreneurs, in the majority of cases thanks to the extension of the scope of
the previously established and pursued cooperation), as well as to lifelong learning.

12

It has not been confirmed that the introduction of the so-called ordered specialties contributed to an increase in the
number of students at specialties of key importance for knowledge-based economy. However, the effect of deadweight
loss was ascertained (the observed increase in the number of students would also take place in case there was no intervention) and the substitution effect (co-financed faculties gained candidates and students at the expense of under-financed faculties).
Interventions co-financed ESF also allowed raising competences of workers. They used the knowledge and skills acquired
within projects at work, even though the scope of this use was often narrow. The choice of training subjects was also
driven by worker’s preferences rather than employer’s needs. For this reason it seems that this kind of interventions had
little bearing on the competitiveness of enterprises.
The most useful for improvement of the situation in the area of health care were training sessions for doctors. Thanks
to the HC OP, it was possible to increase the number of specific specialists and extend the knowledge and soft competences in the area of communication. System solutions developed in the course of projects were also valuable. The
impact of the HC OP was limited on account of slight (in comparison to the needs) scale of interventions.
Support for the unemployed people was aimed at helping them with finding jobs. According to the performed assessment of the net impact, the percentage of unemployed participants six months after the end of participation in the
project dropped by 8 percentage points thanks to the support. The performed intervention also enabled over one hundred thousand people to set up their own business activity. The survival rate of companies established in this manner
is not worse than the rate recorded for the total business activity of natural persons in Poland, is spite of the fact that
the support as part of the HC OP was addressed, in a significant degree, to persons with difficult situation at the labour
market and smaller chances for setting up a sustainable business. This allows for a positive evaluation of the support.
The implemented projects were, in a certain degree, effective in professional activation of people at risk of social exclusion, i.e. they contributed to the commencement of work by such people (which contributed to a decrease in the scale
of poverty), yet the size of the employment effect was not always satisfactory and often shifted in time. However, other
positive effects conducive to social integration were also ascertained, e.g. in the sphere of psycho-social functioning.

Thanks to the implementation of partner projects, development of cooperation of institutions supporting persons at risk
of social exclusion was enabled; such cooperation was important with respect to the quality of implemented projects.
The contribution of the HC OP to development of social economy is significant. Activities pursued as part of the European Social Fund also enabled improvement of competences of social workers and managing personnel of the social
assistance and integration institutions, as well as development of organisation standards and service provision standards
by such institutions. However, the data allowing for evaluation of the manner in which such standards influenced the
increase in the quality of operation of such institutions is lacking.
In the area of good governance it was ascertained that the intervention has contributed to the implementation of
numerous managerial improvements in public administration bodies, increase in the institutional potential of the units
of territorial self-government, development of cooperation between the administration and the third sector, improvement in the quality of public services, professionalization of activities of socio-economic partners and increase of their
activity in exercising public functions. There are no studies indicating whether and how such effects translate to the
efficiency of the administration’s functioning, the quality of legal regulations and public policies, as well as perception of
the administration by entrepreneurs and other residents.
The effects of Technical Assistance encompassed an increase in the number of employees responsible for Programme
management and implementation, enhancement of their competences, better quality of their work thanks to the IT
support, construction of cooperation network in regions among entities involved in individual priority areas of the Programme, improved level of awareness of the society in general about the existence of the HC OP, changes caused by the
Programme and the possibilities of participating in projects.
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In the evaluation studies on professional and social activation, the creaming effect was observed relatively frequently,
i.e. selection, on the part of project initiators, of such project participants who offered better perspectives for accomplishing the target values of indicators. By nature, the dead-weight effect is quite high in the case of interventions of this
type – a significant part of participants would commence work also if they did not receive support. However, it seems
that the effect remained on a satisfactorily low level in case of support in the form of funds for undertaking business
activity.

The support from the ESF was useful for a number of target groups. For example:
•

It helped project participants to start working and improved their psycho-social functioning;

•

It contributed to the increase in the number and the quality of assistance services and social integration;

•

It allowed many people to start business activity;

•

It helped working people advance their competences;

•

It allowed for the conduct of additional classes in schools and at universities;

•

It was conducive for development of non-governmental organisations;

•

It allowed for improvement of competences of the personnel of public institutions, including institutions implementing the HC OP.

Obviously, the effects of this type did not take place in case of every intervention and all its recipients. However, it would
be difficult to indicate an intervention which offered no benefits to the target groups.
In certain cases, the sustainability of the obtained effects is a problem. It is possible to indicate numerous situations
where the offered support did not translate to sustainable changes in the functioning of entities covered by it – the
activities undertaken as part of the project were not continued from the moment when funds from the European Union
ceased to flow in. Examples are offered by legal and civic counselling projects or development programmes implemented in schools. This shows the necessity of continued financing of such activities or remodelling the intervention in
a manner to reduce it to support for long-lasting institutional changes and not current and temporary activities.
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Long-Term Result Indicators 2014–2020
In the study module devoted to the current programming period, high values of indicators related to the employment of
young people were recorded. Three-fourths of project participants aged 30 and below worked for six months after the
end of participation in the programme. An analogous percentage in the total number of people who were not covered
by support as part of the YEI (Youth Employment Initiative) was much smaller, having the lowest value in the sub-group
of people in an adverse social situation (37%).

Significance of Interventions for Public Policies and Implementation of the Europa 2020 Strategy
The effects of interventions were conducive to the implementation of the objectives of current strategies, such as the
Europa 2020 strategy. For example, the support for people at risk of social exclusion, by improving their competences
and activating them socially and professionally, contributed to the implementation of objectives of such strategy in the
area of increasing employment and decreasing the number of people at risk of poverty and social exclusion. In certain
areas (e.g. social economy), the contribution of the ESF to the implementation of public policies was significant.
Activities pursued as part of the HC OP are consistent with the general directions of development of public policies,
including policies which were designated in the Sustainable Development Strategy. It may be said that in reference to
an intervention financed from the ESF between 2007 and 2014, the Sustainable Development Strategy supplements,
modifies and slightly redistributes the emphasis, aiming for elimination of certain unbeneficial phenomena and, thanks
to this, to extension and improvement of the positive impact of such interventions. Nevertheless, the basic directions of
development are consistent.

Conclusions Regarding Evaluation Studies
The quality and the utility of pursued evaluation studies is diverse. The average level of such studies is satisfactory. However, it is possible to point out to some important deficiencies in the area of evaluation results.
First of all, evaluations provide little information allowing for verification of the theory of change; such an attempt was
made in this study. This contradicts the opinion that is sometimes expressed that theory-based evaluation is not a new
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approach, as it was unconsciously applied in prior studies. In reality, evaluators very rarely recreated the theory of
change and questioned the cause-and-effect mechanisms assumed in it. A more frequent practice was assuming a priori
that such mechanisms function and drawing a conclusion on such basis about occurrence of intervention effects. As
a rule, evaluations were limited to the verification of a diagnosis underlying the interventions and/or formulation of conclusions about presence or absence of assumed effects, without studying the mechanisms that lead from the activities
undertaken as part of the intervention to the accomplished effects. Therefore, such mechanisms remain, in a significant
part, the “black box.” Absence of verification of the theory of change takes away the opportunity for its improvement.
This greatly reduces the possibility of formulating recommendations and forecasts for future interventions.
Especially in the last years, it is possible to observe an increase in the quantity of studies that allow for drawing reliable
conclusions about the impact of interventions, including studies that use counterfactual methods. However, it is still
possible to notice a deep deficit of knowledge about intermediate and long-term effects of support. The majority of
studies cease at the level of product and result; no empirical data is collected about how such interventions translate to
the implementation of objectives.
Without doubt, evaluation studies deal with the specific character of individual regions. However, this often entails the
necessity of formulating separate recommendations of key importance for specific regions. It may occur more often in
case of operational recommendations, which sometimes refer to specific solutions applied in a given province.

Main Recommendations
On the basis of the performed synthesis, some recommendations have been formulated. The most important are:
It is recommended to mainstream teacher internships in enterprises as a standard practice.

•

In higher science and technical education students’ creativity should be fostered.

•

In the higher education specific competences should be supported, rather than specific faculties.

•

In the educational system the emphasis should be put on developing creative competences.

•

As regards healthcare, it is recommended to take measures to open up the real possibility for starting the treatment process (when it is needed).

•

It is recommended to identify areas with the highest medical needs and direct the main support there.

•

It is necessary to continue with support for disadvantaged group in the labour market.

•

A customised suport is required in the social inclusion area.

•

A greater coordination of public policies should be ensured.

•

A stable financing mechanism for legal and civic counselling should be established.

•

In the impact evaluation, a theory-based approach should be required.

The complete list of recommendations, the manner of their implementing and their more detailed description is presented in the table of conclusions and recommendations in the final section of this report.
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•

1. WPROWADZENIE
W latach 2005-2015 powstało blisko 385 raportów ewaluacyjnych, zleconych przez instytucje zarządzające i pośredniczące w ramach interwencje współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto, w ramach
realizacji projektów PO KL powstało przeszło tysiąc raportów z przeprowadzonych badań. Opracowania te zawierają
wiele cennych informacji dotyczących interwencji wdrażanych w Polsce przy wykorzystaniu EFS oraz wskazówek dotyczących ukierunkowania wsparcia w przyszłości. Sama jednak ilość wyników badań, a także ich rozproszenie, czyni je
trudnymi do wykorzystania. Niniejsze opracowanie pełni rolę syntezy całego tego dorobku.
W ramach niniejszego badania objęto przeglądem systematycznym wszystkie wymienione wyżej raporty, aby wydobyć
z nich najważniejsze wnioski i rekomendacje. Dodatkowo, przeanalizowano przeglądy systematyczne, dotyczące interwencji ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnialności osób młodych, aby podsumować stan wiedzy naukowej w tym
obszarze. Badaniem objęto również wybrane ewaluacje zagraniczne, poszukując w nich przydatnych wniosków, rozwiązań i dobrych praktyk.
Osobnym modułem badania było obliczenie wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego PO WER. Po
raz pierwszy w Polsce wykorzystano w tym celu dane pozyskane z systemów informatycznych ZUS, aby ustalić sytuację
zawodową uczestników pół roku po zakończeniu udziału we wsparciu, co pozwoliło uniknąć niedogodności związanych
z prowadzeniem badań kwestionariuszowych na próbach uczestników.
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W kolejnych rozdziałach przedstawiamy zakres i metodykę badania, dane statystyczne dotyczące zrealizowanych interwencji EFS w okresach programowania 2007–2013 i 2014–2020 w Polsce, opisujemy wyniki badań ewaluacyjnych
i badań realizowanych w ramach PO KL w podziale na wyróżnione dziedziny tematyczne, formułujemy kilka wniosków na
temat badań ewaluacyjnych zrealizowanych w Polsce, wreszcie dokonujemy podsumowania pod kątem postawionych
pytań ewaluacyjnych. Zapraszamy do lektury raportu.
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2. ZAKRES I METODYKA BADANIA
Celami prowadzonego badania pn. „Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS”
jest.:
•

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

•

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

•

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

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

obliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego;

•

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

•

charakterystyka ewaluacji EFS i wykorzystywania jej wyników.

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

Kryterium

Opis kryterium

Trafność

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

Skuteczność

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

Efektywność

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

Użyteczność

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

Trwałość

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

Spójność

rozumiana jako ocena wzajemnego oddziaływania wsparcia udzielanego z EFS na poziomie krajowym
i regionalnym

W badaniu zastosowano podejście znane jako ewaluacja oparta na teorii (TBE). W jego ramach odtworzono teorie
zmiany interwencji finansowanych ze środków EFS (zawiera je załącznik nr 3 do niniejszego raportu), a następnie podjęto
próbę weryfikacji tych teorii zmiany w oparciu o wyniki badań źródłowych objętych metaewaluacją.
W Tabeli 2 przedstawiono metody badawczo-analityczne wykorzystane w trakcie realizacji II etapu badania. Szczegółowy
opis kroków badawczych w ramach każdej z metod przedstawiono w Raporcie metodologicznym. Narzędzie badawcze
zawiera załącznik nr 4 do raportu.

17

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS

Tabela 1. Zastosowane kryteria ewaluacyjne
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Tabela 2. Opis wykorzystanych metod

Moduł badawczy

Sposób realizacji

Metaanaliza wyników badań krajowych
– badań ewaluacyjnych PO KL
i projektów badawczych PO KL

Metaanaliza wyników badań krajowych była środkiem do weryfikacji teorii zmiany w zakresie
wyróżnionych dziedzin tematycznych. Przeprowadzono ją przy zastosowaniu metody przeglądu
systematycznego.
Metaanaliza zgodnie z założeniami objęła wszystkie badania ewaluacyjne przeprowadzone w latach
2008–2015, dotyczące oceny wsparcia współfinansowanego z EFS, oraz raporty ze wszystkich
projektów badawczych zrealizowanych w ramach PO KL.
Raporty zarówno z ewaluacji, jak i z projektów zostały podzielone na dziedziny tematyczne ze względu
na powiązane z nimi obszary interwencji. Raporty zostały poddane ocenie pod względem jakości oraz
ekstrakcji danych do specjalnie przygotowanej matrycy. Ostatnim etapem metaanalizy była synteza
wyników ewaluacji i projektów badawczych.
Lista raportów poddanych analizie stanowi załącznik nr 1 do raportu.

Metaanaliza wyników zagranicznych
badań ewaluacyjnych

Metaanaliza wyników badań zagranicznych nie miała charakteru przeglądu systematycznego, ponieważ
analizie podlegały nie wszystkie, lecz tylko wybrane raporty ewaluacyjne. W ramach niniejszego etapu
badania analizie poddano raporty z badań w obszarze skuteczności wsparcia ukierunkowanego na
zwiększenie zatrudnialności osób młodych (15–29 lat). Podobnie jak w przypadku badań krajowych,
przeprowadzono ocenę jakości opracowań oraz ekstrakcję danych.
Listę raportów poddanych analizie zawiera załącznik nr 1 do raportu.

Przegląd systematyczny badań
naukowych – Metaprzegląd przeglądów
systematycznych

W aktualnym etapie badania skoncentrowano się na kwestii skuteczności wsparcia ukierunkowanego
na zwiększenie zatrudnialności osób młodych (15–29 lat).
Do metaprzeglądu włączono wszystkie opracowania, które: miały charakter przeglądów
systematycznych, dotyczyły efektów interwencji publicznych w postaci zwiększenia zatrudnialności
osób młodych oraz zostały opublikowane nie wcześniej niż w 2007 r. Podobnie jak w przypadku
poprzednich modułów, przeprowadzono ocenę jakości opracowań oraz ekstrakcję danych. W końcowej
fazie metaprzeglądu przeprowadzono syntezę danych.
Listę raportów poddanych analizie zawiera załącznik nr 1 do raportu.

Analiza danych z baz

Na podstawie połączonego zbioru danych z systemu SL 2014 (jedynie z formularzy o statusie
„zatwierdzony”) oraz z baz danych ZUS obliczona została wartość wskaźników rezultatu
długoterminowego.
Ponadto, wykorzystano dane z systemów KSI SIMIK 07-13, PEFS 2007 i SL 2014, aby scharakteryzować
udzielone wsparcie.

Wywiady grupowe (FGI) z elementami
technik warsztatowych

W ramach aktualnego etapu badania przeprowadzono 2 FGI:
1 FGI dot. sytuacji osób młodych na rynku pracy,
1 FGI dot. systemu wdrażania PO WER/RPO i możliwości wprowadzenia uproszczeń proceduralnych.

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
z osobami kluczowymi, związanymi
z prowadzeniem polityki ewaluacyjnej,
połączone w ramach studium
przypadku z analizą danych zastanych
i wykorzystaniem wyników metaanalizy
wyników badań ewaluacyjnych

W 2016 roku badaniem studium przypadków objęto dwie instytucje:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (IZ Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego),
Ministerstwo Edukacji Narodowej (IP Programu Wiedza Edukacja Rozwój).
Wybrane instytucje wykazują zróżnicowaną aktywność w zakresie liczby przeprowadzanych ewaluacji.
W ramach badania prześledzono sposób, w jaki rekomendacje są procedowane i wdrażane oraz
dlaczego nie realizuje się badań ewaluacyjnych, a jeśli tak – dlaczego nie są wdrażane formułowane
rekomendacje.

W toku badania raporty zarówno z ewaluacji, jak i z projektów badawczych, zostały podzielone na dziedziny tematyczne
ze względu na powiązane z nimi obszary interwencji. Każdy z raportów, a także każdy z analizowanych fragmentów
raportu został przyporządkowany do jednej lub kilku z przedstawionych niżej dziedzin tematycznych. Ponieważ etap
badania realizowany w 2016 r. dotyczył głównie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do poszczególnych dziedzin
tematycznych przyporządkowano orientacyjnie poszczególne Osie priorytetowe i Działania PO KL.
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Tabela 3. Dziedziny tematyczne wsparcia oferowanego w ramach EFS

LP.

Nazwa dziedziny

Szczegółowa tematyka wsparcia

Osie priorytetowe
/Działania PO KL

1

Adaptacyjność
przedsiębiorstw

Rozwój kadr przedsiębiorstw, wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, transfer
wiedzy, innowacyjność

2

Dobre rządzenie

Wzmocnienie potencjału administracji rządowej i samorządowej, współpraca sektora
publicznego z NGO, trzeci sektor, dialog społeczny

3

Edukacja i kształcenie

Zarząd i nadzór w oświacie, egzaminy zewnętrzne, kształcenie i doskonalenie
nauczycieli, metody nauczania i kształcenia, wsparcie szkół, nauczycieli, uczniów,
szkolnictwo zawodowe, wyrównywanie szans edukacyjnych, nauczanie, uczenie się
przez całe życie, wychowanie przedszkolne, kompetencje

4

Szkolnictwo wyższe
i nauka

Szkolnictwo wyższe, kadry B+R

5

Integracja społeczna

Integracja społeczna, wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej, ekonomia
społeczna, rewitalizacja społeczna, równość szans, aktywna integracja, wykluczenie
i włączenie społeczne, mniejszości, pomoc społeczna, osoby z niepełnosprawnościami

6

Ochrona zdrowia

System ochrony zdrowia, programy profilaktyczne, doskonalenie kadr medycznych

2.3

7

Rynek pracy
i zatrudnienie

Wsparcie osób niepracujących ukierunkowane na zatrudnienie, samozatrudnienie,
aktywność zawodowa, opieka żłobkowa, upowszechnianie idei równych szans na
rynku pracy

1.1, 1.5, VI

8

Wdrażanie i zarządzanie
PO

Aplikowanie o środki (w tym bariery), zdolności absorpcyjne, działania informacyjnopromocyjne, system wyboru projektów, ocena zarządzania i wdrażania

X

9

Inne

Tematy nie mieszczące się w żadnej z powyższych kategorii

–

2.1, 2.2, VIII
V
III, IX

IV
1.2, 1.3, 1.4, VII
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3. CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA EFS
W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007–2013
Polska jest jednym z beneficjentów polityki spójności Unii Europejskiej, której celem jest podwyższenie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej między krajami zrzeszonymi w UE. Środki finansowe przeznaczone na realizację polityki spójności zostały pogrupowane według celów priorytetowych UE. Rozwój infrastruktury oraz potencjału
gospodarczego i ludzkiego uboższych regionów (do których w perspektywie 2007–2013 należały wszystkie województwa
Polski) realizowany jest w ramach pierwszego celu polityki spójności – konwergencji. Na realizację tego celu UE przeznaczyła w perspektywie finansowej 2007–2013 ponad 80% wszystkich wydatków w ramach funduszy strukturalnych.
W Polsce jednym z ważniejszych programów realizowanych w ramach polityki spójności był Program Operacyjny Kapitał
Ludzki. Było to jedno z narzędzi realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013. PO KL obejmował
całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspólnota Europejska na interwencje realizowane w ramach
EFS przeznaczyła łącznie ponad 76 mld euro, z czego ponad 10 mld trafiło do Polski, czyniąc z niej największego beneficjenta środków1. Polska otrzymała 13,06% łącznego budżetu UE przeznaczonego na EFS, co stanowi najwyższy udział
spośród wszystkich 28 państw członkowskich2.
Założenia PO KL stanowiły odpowiedź na wyzwania, jakie przed krajami UE postawiła odnowiona Strategia Lizbońska.
PO KL wpisuje się w cel główny NSRO 2007–2013, realizując przede wszystkim drugi cel horyzontalny NSRO, którym jest
poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Poniżej wskazano cel główny i cele strategiczne
PO KL.
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Rysunek 1. Cel główny i cele szczegółowe PO KL

Źródło: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, wersja z 14.01.2015 r.

Zgodnie z wnioskami i rekomendacjami z badań ewaluacyjnych oraz wynikami sprawozdawczości dotyczącymi stopnia
wydatkowania środków w obszarze wdrażania pomocy w latach 2004–2006 (SPO RZL, Priorytet II ZPORR) podjęto decyzję o podziale wsparcia na komponent centralny i regionalny Programu (Tabela 4). Jako podstawową zasadę podziału
przyjęto założenie, że na poziomie krajowym będą wspierane systemy i struktury (np. Krajowe Ramy Kwalifikacji, system
egzaminów zewnętrznych czy struktury Publicznych Służb Zatrudnienia), zaś na poziomie regionów działania będą
skierowane do osób i grup społecznych. Podział realizowanych zadań został ustanowiony przede wszystkim w oparciu
o porządek prawny istniejący w Polsce.

1

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=574&langId=pl, dostęp 7 września 2016 roku.

Austria – 1%, Belgia – 1%, Bułgaria – 2%, Cypr – 0%, Czechy – 5%, Niemcy – 12%, Dania – 0%, Estonia – 1%, Hiszpania – 10%, Finlandia – 1%, Francja – 7%, Grecja – 6%,
Chorwacja – 0%, Węgry – 5%, Irlandia – 0%, Włochy – 9%, Litwa – 1%, Luksemburg – 0%, Łotwa – 1%, Malta – 0%, Holandia – 1%, Polska – 13%, Portugalia – 9%, Rumunia
– 5%, Szwecja – 1%, Słowenia – 1%, Słowacja – 2%, Wielka Brytania – 6%.
2
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Tabela 4. Podział wsparcia na komponenty: centralny i regionalny

Priorytety wdrażane na poziomie regionalnym

Priorytety wdrażane na poziomie centralnym
PRIORYTET I. Zatrudnienie i integracja społeczna

PRIORYTET VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej

PRIORYTET III. Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET VIII. Regionalne kadry gospodarki

PRIORYTET IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

PRIORYTET IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

PRIORYTET V. Dobre rządzenie

PRIORYTET X. Pomoc Techniczna
Źródło: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, wersja z 14.01.2015 r.

Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 za właściwe zarządzanie i wdrażanie PO KL odpowiadała Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju), nadzorowana przez Komitet Monitorujący PO KL. Równocześnie ze względu
na zakres merytoryczny Programu oraz wagę finansową poszczególnych priorytetów, zarządzanie i nadzór nad wdrażaniem poszczególnych priorytetów powierzony został Instytucjom Pośredniczącym. W komponencie centralnym, gdzie
realizowane było przede wszystkim wsparcie systemowe o charakterze ogólnokrajowym, funkcje Instytucji Pośredniczących powierzone zostały ministrom. Natomiast wsparcie dla osób indywidualnych, zgodnie z decyzją o decentralizacji, udzielane było przede wszystkim w ramach komponentu regionalnego, dlatego zadania Instytucji Pośredniczących
powierzone zostały samorządom województw. Przyjęty system sprawił, że liczba instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie PO KL była wysoka – zaangażowano 9 instytucji na poziomie centralnym oraz 31 na poziomie regionalnym (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Marszałkowskie i inne podmioty regionalne).

Najwyższą wartość miał projekt zrealizowany w ramach Poddziałania 3.1.1 przez Instytut Badań Edukacyjnych. Projekt
pn. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” obejmował swoim zakresem
cały kraj, a jego wartość wyniosła 293 614 103,00 zł. Z kolei wartość najmniejszego projektu wyniosła 5 400 zł. Interwencja pn. „Chemiczne Laboratorium” została zrealizowana przez Stowarzyszenie dla rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji
i Kultury Młodzieży „EKoGA” na terenie województwa śląskiego.
Tabela 5. Liczba i wartość projektów zrealizowanych w ramach priorytetów oraz wybrane miary tendencji centralnej rozkładu

Priorytet

3

Liczba
projektów

Liczba
beneficjentów

Wartość projektów
– suma (w zł)

Wartość projektów
– średnia (w zł)

Wartość
projektów
– mediana (w zł)

Liczba uczestników
projektów
(indywidualnych
i instytucjonalnych)3

Priorytet I

504

307

1 906 995 913,00

3 783 722,05

1 057 436,00

327 963

Priorytet II

1 078

625

3 566 921 945,00

3 308 832,97

1 743 101,00

1 014 100

Priorytet III

644

449

2 959 484 399,00

4 595 472,67

1 562 294,50

862 995

Priorytet IV

1 034

254

4 123 224 907,00

3 987 644,98

2 615 188,50

702 628

Priorytet V

1 057

660

1 806 789 015,00

1 709 355,74

947 301,00

433 320

Priorytet VI

6 091

2 179

13 797 445 992,00

2 265 218,52

562 459,00

1 431 201

Priorytet VII

8 570

5 087

6 850 746 871,00

799 387,03

419 479,50

1 018 534

Priorytet VIII

8 286

3 098

7 287 555 087,00

879 502,18

616 291,00

1 287 697

Dane zaczerpnięto z Załącznika nr 4 do sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 za 2014 r.
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PO KL wdrażany był w Polsce na szeroką skalę – według danych KSI SIMIK (zgodnie ze stanem na 31.08.2016 r.) zrealizowano 47 772 projekty o łącznej wartości 52 851 412 219,00 zł. Za realizację wskazanych interwencji odpowiadało
15 839 beneficjentów z całego kraju. Najwięcej projektów zrealizowano w ramach Priorytetu IX – 20 411 (co stanowiło
blisko 43% wszystkich zrealizowanych projektów) o łącznej wartości 8 637 088 523,00 zł. Równocześnie średnia wartość
i mediana wartości tych projektów była najniższa na tle projektów zrealizowanych w ramach pozostałych priorytetów.
Z kolei najmniej przedsięwzięć zrealizowano w ramach Priorytetu X (Pomocy Technicznej) – 97 projektów (0,2% wszystkich) o łącznej wartości 1 915 159 567,00 zł. Ale ich średnia wartość i mediana wartości były najwyższe. Szczegółowe
informacje na temat liczby i wartości projektów oraz wybranych miar tendencji centralnej rozkładu zaprezentowane
zostały w tabeli (Tabela 5).

Liczba
projektów

Liczba
beneficjentów

Wartość projektów
– suma (w zł)

Priorytet IX

20 411

8 864

8 637 088 523,00

Priorytet X

97

44

1 915 159 567,00

Priorytet

Wartość
projektów
– mediana (w zł)

Liczba uczestników
projektów
(indywidualnych
i instytucjonalnych)3

423 158,52

185 635,00

2 813 572

19 743 913,06

15 422 885,00

b.d.

Wartość projektów
– średnia (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK oraz Załącznik nr 2. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu – Sprawozdanie
za 2015 r. (dokument udostępniony przez zamawiającego).

Tabela 6. Liczba i wartość projektów oraz wybrane miary tendencji centralnej rozkładu wg dziedzin tematycznych

Dziedzina tematyczna
Edukacja i kształcenie

Liczba
projektów

Wartość projektów
– suma (w zł)

Wartość projektów
– średnia (w zł)

Wartość projektów
– mediana (w zł)

21 055

11 596 572 922

550 775,25

198 956

Adaptacyjność przedsiębiorstw

9 317

10 367 728 187

1 112 775,38

682 990

Integracja społeczna

8 808

8 169 266 612

927 482,59

438 695

Rynek pracy i zatrudnienie

6 357

14 385 922 164

2 263 004,90

582 528

Dobre rządzenie

1 057

1 806 789 015

1 709 355,74

947 301

Szkolnictwo wyższe i nauka

1 034

4 123 224 907

3 987 644,98

2 615 189

Pomoc techniczna

97

1 915 159 567

19 743 913,06

15 422 885

Ochrona zdrowia

47

486 748 845

10 356 358,40

1 649 319
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK.

Analizując dane KSI SIMIK w zakresie wyodrębnionych w niniejszym badaniu dziedzin tematycznych, można zauważyć
wyraźnie mniejszy udział przedsięwzięć z obszaru ochrony zdrowia oraz pomocy technicznej – odpowiednio 47 i 97
projektów. Ale równocześnie te projekty charakteryzuje najwyższa średnia wartość. W kategorii Pomoc techniczna
uwzględniono projekty zrealizowane w ramach Priorytetu X, których celem było zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli oraz informacji i promocji
w zakresie PO. Szczegółowe informacje przedstawione zostały w tabeli (Tabela 6).
Mapa 1. Liczba i wartość projektów zrealizowanych w ramach PO KL wg województw4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK.

4

Uwzględniono projekty zrealizowane w ramach komponentu centralnego PO KL, komponentu regionalnego PO KL oraz PT PO KL.
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Tabela 7. Wartość projektu (w PLN) przypadająca na 1 mieszkańca oraz liczba projektów przypadająca na 1 tys. mieszkańców

Wartość projektu
na 1 mieszkańca

Liczba projektów
na 1 tys. mieszkańców

Świętokrzyskie

1 518,51

1,9424

Lubelskie

1 488,26

Warmińsko-mazurskie

1 408,08

Podkarpackie
Kujawsko-pomorskie

Wartość projektu
na 1 mieszkańca

Liczba projektów
na 1 tys. mieszkańców

Łódzkie

1 168,04

1,3924

1,6689

Dolnośląskie

1 092,62

1,0295

1,6427

Lubuskie

1 043,79

1,4704

1 291,42

1,2300

Małopolskie

978,01

0,8744

1 256,31

1,2559

Mazowieckie

944,12

1,0331

Podlaskie

1 238,56

1,8363

Pomorskie

928,12

0,9325

Opolskie

1 210,10

1,5150

Wielkopolskie

884,52

0,9375

Zachodniopomorskie

1 204,32

1,1044

Śląskie

829,24

0,9399

Województwo

Województwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK oraz danych z BDL GUS dot. liczby mieszkańców w roku 2015.

Liczba zrealizowanych projektów jest zróżnicowana ze względu na miejsce ich realizacji – analizy uwzględniają projekty
zrealizowane w ramach komponentu regionalnego PO KL, komponentu centralnego PO KL oraz PT PO KL. Największą
liczbę projektów zidentyfikowano w województwach o największej liczbie ludności – mazowieckim (12% wszystkich
zrealizowanych projektów) i śląskim (9%), co jest pochodną największego ich udziału w podziale środków finansowych. Najmniej projektów realizowanych było w województwach o najmniejszej liczbie ludności – lubuskim i opolskim (po 3%).
Ponadto, zrealizowano 2 436 projektów, dla których miejscem wdrażania był cały kraj. Odmiennie wygląda hierarchia
województw po przeanalizowaniu wartości względnych. Najwięcej PLN na 1 mieszkańca regionu wydano w województwach5: świętokrzyskim, lubelskim oraz warmińsko-mazurskim. Ponadto, w tych województwach – obok woj. podlaskiego – zrealizowano najwięcej projektów w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców6. A wskazane wcześniej województwa przodujące pod względem liczby projektów – mazowieckie i śląskie – w tej klasyfikacji zajmują miejsca w ostatniej
czwórce.

Rysunek 2. Uczestnicy projektów współfinansowanych w ramach EFS (ze względu na płeć oraz jako udział w populacji kraju)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za I półrocze 2015 r. (struktura płci uczestników projektów
– stan na I półrocze 2015 r.) oraz Pierwsza dekada EFS w Polsce. Efekty wdrażania EFS w latach 2004–2014 (udział uczestników wsparcia EFS w populacji kraju – stan
na 2014 r.).

Przy obliczaniu wskaźnika Wartość projektu (w PLN) na 1 mieszkańca regionu wzięto pod uwagę łączną wartość wszystkich zrealizowanych projektów w danym województwie, tj. projektów wdrożonych w ramach obu komponentów: regionalnego i centralnego oraz PT PO KL.

5

6
Przy obliczaniu wskaźnika Liczba projektów na 1 tys. mieszkańców wzięto pod uwagę łączną wartość wszystkich zrealizowanych projektów w danym województwie, tj.
projektów wdrożonych w ramach obu komponentów: regionalnego i centralnego oraz PT PO KL.
7

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za I półrocze 2015 r.
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Z danych KSI SIMIK wynika, że najczęściej reprezentowaną formą prawną wśród beneficjentów były: gminna samorządowa jednostka organizacyjna (19,5%), organizacje non-profit (17%), wspólnota samorządowa – gmina (19,9%)
oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikroprzedsiębiorstwo (9,4%). Łącznie JST zawarły do 30
czerwca 2015 r. 43,6% wszystkich umów o dofinansowanie o wartości niemal 23,4 mld zł. Z kolei przedsiębiorstwa
zawarły ponad ¼ umów – blisko 21% (11 mld zł) środków EFS trafiło do firm7.

Jak wynika ze sprawozdania z realizacji PO KL, do końca czerwca 2015 r. udział w projektach współfinansowanych ze
środków EFS rozpoczęło blisko 9,6 mln osób. Zdecydowaną większość (67%, tj. ponad 6,4 mln osób) stanowiły osoby
korzystające ze wsparcia w komponencie regionalnym. W jego ramach beneficjenci oferowali uczestnikom wiele form
wsparcia, m.in.: doradztwo dotyczące założenia lub prowadzenia firmy, wsparcie pomostowe, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, staż, praktyki, kursy, szkolenia, warsztaty, wsparcie psychologiczne czy Indywidualny Plan Działania/Rozwoju. Natomiast uczestnicy komponentu centralnego stanowili mniej liczną grupę – 33%
(tj. ponad 3,1 mln osób). Dzięki wsparciu EFS w okresie 2007–2012 udało się objąć różnego typu projektami ponad 16%
ludności Polski – to nieco więcej niż średnia ogółem dla UE, która wyniosła 13,7% (Pierwsza dekada Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Efekty wdrażania EFS w latach 2004–2014, 2015).
Najwięcej osób rozpoczęło udział w projektach realizowanych: w Priorytecie IX (ponad 2,7 mln osób), Priorytecie VI
(ponad 1,4 mln) i Priorytecie VIII (blisko 1,3 mln). W tym miejscu warto zaznaczyć, że – zgodnie z Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL 2007–2013 – monitorowano jedynie liczbę osób, które do dnia przystąpienia do projektu rozpoczęły edukację na poziomie gimnazjum lub ukończyły 12 rok życia. Jest to istotne z uwagi na fakt, że wsparcie w ramach
projektów kierowanych do szkół i placówek edukacyjnych otrzymywały pośrednio lub bezpośrednio młodsze dzieci, ale
zgodnie z Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL 2007–2013 informacje na ich temat nie były monitorowane.
Z kolei najmniej liczną grupę stanowili uczestnicy dwóch priorytetów wdrażanych w ramach komponentu centralnego
– Priorytet I (blisko 288,8 tys.) i Priorytet V (ponad 409,8 tys.).
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Rysunek 3. Uczestnicy projektów współfinansowanych w ramach EFS (ze względu na aktywność zawodową oraz wykształcenie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za I półrocze 2015 r.

Wśród uczestników projektów PO KL były osoby o zróżnicowanym statusie społeczno-zawodowym. Najliczniejszą grupę
stanowiły osoby pracujące. Z kolei pod względem wykształcenia wsparcie najczęściej trafiało do osób kończących najniższe szczeble edukacji, tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym.
Projekty realizowane w ramach PO KL przewidują działania ukierunkowane na grupy defaworyzowane lub o szczególnej
sytuacji na rynku pracy – można do nich zaliczyć osoby niepełnosprawne, mieszkańców wsi, osoby młode w wieku
15–24 lata i osoby w wieku 55–64, a także osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych.
W największym stopniu uczestnictwo osób niepełnosprawnych widoczne jest w obszarze integracji społecznej (Priorytet
VII), co związane jest ze specyfiką oferowanego wsparcia skierowanego przede wszystkim do osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z kolei w grupie osób mieszkających na wsi blisko połowa przystąpiła do projektów wdrażanych w ramach Priorytetu IX (który przewidywał m.in. wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa).
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Rysunek 4. Udział grup defaworyzowanych wśród uczestników projektów współfinansowanych w ramach EFS

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za I półrocze 2015 r.

Jak wskazują przytoczone dane, Program Operacyjny Kapitał Ludzki był interwencją o bardzo dużej skali i w związku z tym
mógł mieć potencjalnie istotny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce. W kolejnych rozdziałach zrelacjonujemy, jakie wnioski o faktycznym oddziaływaniu EFS wypływają z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. Przyjrzymy
się po kolei różnym sferom życia społecznego, nazywanymi w niniejszym raporcie dziedzinami tematycznymi: adaptacyjności przedsiębiorstw, dobremu rządzeniu, edukacji i kształceniu, szkolnictwu wyższemu i nauce, integracji społecznej,
ochronie zdrowia, rynkowi pracy oraz wdrażaniu i zarządzaniu programem operacyjnym.
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4. SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ W PODZIALE
NA DZIEDZINY TEMATYCZNE
4.1. ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I ICH PRACOWNIKÓW
4.1.1. WERYFIKACJA TEORII ZMIANY
Poniższy rozdział dotyczy dziedziny tematycznej określonej jako „adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników”. Interwencja w tym obszarze była realizowana w ramach Działania 2.1, 2.2, Działania 8.1 oraz Działania 8.2 PO KL i bazowała
na dwóch teoriach zmiany. Pierwsza dotyczyła rozwoju kadr przedsiębiorstw i wsparcia dla systemu adaptacyjności firm,
druga transferu wiedzy pomiędzy światem nauki i biznesu oraz innowacyjności.
Pierwsza z nich zakładała, że w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, należy położyć nacisk na dwa aspekty:
poprawę kompetencji pracowników oraz wdrożenie nowoczesnych form zarządzania8. Wynika to z założenia o przejściu od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy oraz o konieczności dostarczenia informacji o nowoczesnych trendach rozwojowych i metodach zarządzania oraz organizacji pracy. Ta wiedza oraz metody
zarządzania połączone z rozwiniętymi kompetencjami mają prowadzić do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
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W przypadku pierwszej teorii zmiany, mamy do czynienia z szeregiem działań, które z jednej strony bezpośrednio
oddziałują na pracowników (jak szkolenia czy studnia podyplomowe), z drugiej strony są nastawione na przygotowanie pracodawców do zarządzania potencjałem pracowników (w tym zarządzanie karierami, planowanie szkoleń), także
przy udziale partnerów społecznych. W tym przypadku koncentrowano się na wypracowaniu i dostarczeniu rozwiązań
w postaci wsparcia przedsiębiorstw, między innymi poprzez szkolenia i doradztwo.
Druga z wyodrębnionych teorii zakłada, że transfer wiedzy z nauki do biznesu pozytywnie wpłynie na konkurencyjność. Ta teoria również posiada dwa aspekty. Pierwszy z nich dotyczy przepływu personelu pomiędzy światem nauki
i biznesu. Założenie to realizowane było głównie poprzez staże, szkolenie oraz stypendia, a także wsparcie dla firm typu
spin-on i spin-off. Drugi nurt interwencji9 zakładał budowanie instytucjonalnej współpracy pomiędzy światem nauki
i biznesu.
W przypadku obu teorii mamy do czynienia z podobna sytuacją. Analizowane badania pokazują, że, co prawda, realizowane w ramach działań interwencje wpisują się w teorię zmiany, jednak nie wiadomo, czy rzeczywiście spowodowały
przewidziane w niej efekty. Wyniki badań ewaluacyjnych nie dostarczają wielu istotnych informacji, które pozwoliłyby
zweryfikować wpływ podejmowanych interwencji na obserwowane efekty, m.in. brak jest informacji o tym, czy poprawa
kompetencji pracowników związana z odbyciem szkoleń przyczyniała się do poprawy konkurencyjności firm. Prowadzone
badania najczęściej koncentrowały się na sprawdzeniu, czy zaspokojone zostały aktualne potrzeby szkoleniowe, a nie
śledzeniu zależności przyczynowo-skutkowych i określaniu wpływu szkoleń na funkcjonowanie podmiotów. W raportach
brak jest dowodów na istnienie zależności między podwyższeniem kompetencji pracowników a poprawą konkurencyjności przedsiębiorstw. Podsumowując, zaplanowane działania w założeniu miały realizować teorię zmiany, ale ze względu
na dostępny materiał badawczy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, w jakim stopniu przyczyniły się do osiągnięcia
planowanych efektów.
Na zamieszczonych niżej grafach (Rysunek 5, Rysunek 6) przedstawiono odtworzone teorie zmiany dla dziedziny „Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”. Czerwonym kolorem strzałek oznaczono te powiązania przyczynowo-skutkowe, w przypadku których brakuje danych pochodzących z badań ewaluacyjnych, pozwalających potwierdzić albo
zaprzeczyć ich występowaniu.

8

Na grafie interwencje przerywaną linią.

9

Na grafie interwencje przerywaną linią.
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Rysunek 5. Teoria zmiany 1.1. Rozwój kadr przedsiębiorstw i wsparcie dla systemu adaptacyjności firm
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Rysunek 6. Teoria zmiany 1.2. Transfer wiedzy pomiędzy światem nauki i biznesu oraz innowacyjności
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4.1.2. TRAFNOŚĆ I ZAKRES INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
¾¾ W jakich obszarach występują największe problemy/trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak
można im przeciwdziałać?
¾¾ Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

Analizowane raporty wskazywały, że, co prawda, planowany zakres interwencji był realizowany zgodnie z założeniami,
a dofinansowane interwencje, przynajmniej co do zasady, wpisywały się w logikę interwencji, ale występował szereg
zjawisk, które wpływały na skuteczność, efektywność i trwałość realizowanych projektów.

Trafność wsparcia
Kierunek wsparcia oceniany był generalnie jako trafny. Zwracano jednak uwagę na szereg kwestii wpływających na
trafność. Analizowane badania pokazywały, że w dużej mierze ze wsparcia korzystają firmy o znacznym potencjale,
które są bardziej świadome potrzeb szkoleniowych i na nie bardziej otwarte. Poza tym, w badaniach pojawiała się nawet
sugestia, że mogłyby samodzielnie je finansować [205]. Mielibyśmy zatem do czynienia z efektem jałowej straty, ale
także ze swoistym efektem creamingu, który polegałby na tym, że wsparcie trafiło do firm, w których większe były, nie
tyle potrzeby rozwoju kapitału ludzkiego, co gotowość do współpracy. Zwracano zatem uwagę, że wsparcie powinno być
kierowane do MSP, które szczególnie tego potrzebują, a nie do tych, które wyrażają wolę udziału w projekcie. W celu
zwiększenia zainteresowania oferowanym wsparciem mikro, a także małych przedsiębiorstw, zwłaszcza z siedzib oddalonych od ośrodków szkoleniowych, a także dla zapewnienia skuteczności preferencji dla grup o najtrudniejszej sytuacji,
rekomendowano wprowadzenie pełnej refundacji dla firm mikro, podwyższonej refundacji (preferencje) dla firm z siedzib oddalonych od centrów miejskich oraz pełnej refundacji kosztów dla pracowników z grup ryzyka (przy połączeniu
tych kategorii: pracownik 50+, jednocześnie o niskich kwalifikacjach).

Prowadzone analizy pośrednio mogą skłaniać do wniosku, że potrzeby pracodawców i pracowników nie zawsze są
zbieżne. Rekomendacje w tym obszarze wskazywały, że należy maksymalnie dostosowywać prowadzone działania
do potrzeb pracodawców, zmniejszając rolę pracowników w wyborze wsparcia. Wpisuje się to co prawda w zidentyfikowaną teorię zmiany (i, jak pokazuje dalsza część rozdziału, zmniejsza udział powielających się szkoleń), ale jednocześnie bardzo uprzedmiotawia pracowników. Można postawić hipotezę, że opisane powyżej trudności z dopasowaniem
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Odnosząc się do trafności, zwracano uwagę na brak świadomości wśród przedsiębiorców, dotyczący z jednej strony
potrzeb rozwoju kompetencji pracowników, z drugiej strony kierunku tego rozwoju [213]. Przy ustalaniu potrzeb rozwojowych pracowników, przedsiębiorcy nie korzystają ze specjalistycznego wsparcia ani nie stosują wyspecjalizowanych
narzędzi. Opierają się przede wszystkim na odgórnym ustalaniu kierunków rozwoju kompetencji poprzez analizę potrzeb
podmiotu oraz odpowiadają na inicjatywność samych pracowników [440]. Przy jednoczesnym, znacznym zainteresowaniu ze strony pracowników udziałem w projektach szkoleniowych nie przekładało się to udział w działaniach szkoleniowych oraz na lepsze funkcjonowanie i poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw [248]. Problem ten miało rozwiązać
łączenie firm szkoleniowych z przedsiębiorcami – oferta szkoleniowa miała być wypracowana w ramach współpracy
firmy oraz instytucji szkoleniowej. Poza realizacją szkoleń, miała obejmować identyfikację potrzeb szkoleniowych, co
ostatecznie miało zapewnić dostosowanie szkoleń do potrzeb przedsiębiorców. W tym kontekście zwracano też uwagę
na możliwość wpływu uczestników na wybór tematyki szkolenia (lub wybór z pakietu szkoleń) [198]. Zatem do diady
pracodawca-firma szkoleniowa postulowano dodanie trzeciego elementu, a mianowicie pracowników. W efekcie
w ramach zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych pracownicy mieliby wpływ na wybór jednego z zaproponowanych
szkoleń. W ramach badań zwrócono uwagę, że należy położyć nacisk na zróżnicowanie wsparcia w zależności od potrzeb
i możliwości uczestników oraz na większą elastyczność projektów [179, 263]. W tym kontekście warto też przyjrzeć się
innemu, ważnemu aspektowi realizowanego wsparcia. We wnioskach i rekomendacjach zwracano uwagę na konieczność badania, nie tylko potrzeb, ale i motywacji uczestnika [263]. Szczególnie, że szkolenia były dostępne bezpłatnie
– co przy braku użytecznego rejestru uczestników powodowało pojawienie się „stałych bywalców” szkoleń. Rekomendowano w tym względzie wprowadzenie częściowej, niewielkiej odpłatności za udział [248], co wpłynęłoby zarówno
na większe dostosowanie oferty do potrzeb pracowników, jak i weryfikowałoby ich motywację. Zwracano też uwagę, że
najczęściej dominuje chęć zdobycia wiedzy, a nie przełożenie jej na konkretne działania i rozwiązania (umiejętności).
Brakowało przy tym pewności, na ile chęć udziału wynikała ze świadomości potrzeb rynku pracy i przedsiębiorstw, na
ile zaś była skutkiem korzystania z okazji bezpłatnych szkoleń [198].

wsparcia do potrzeb przedsiębiorców przyczyniły się do szerszego rozwoju kapitału ludzkiego, wykraczającego poza
partykularne potrzeby pracodawcy, ale ważnego ze względu na szersze potrzeby rynku.
Warto równocześnie zwrócić uwagę, że pomimo bogatej oferty szkoleń w projektach PO KL wiele przedsiębiorstw
i pracowników nie znalazło potrzebnych szkoleń. Co pokazuje, że wsparcie tylko częściowo odpowiadało na zapotrzebowanie na rynku szkoleniowym [423].
W przypadku działań zorientowanych na transfer wiedzy zwracano uwagę, że dominującą kategorią beneficjentów
w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL są przedsiębiorstwa, co przy braku wyraźnego kryterium weryfikującego doświadczenie podmiotu w obszarze przedsiębiorczości akademickiej może rodzić obawy co do potencjału i kompetencji części
beneficjentów oraz ich doświadczenia we współpracy z jednostkami naukowymi. Należałoby rozważyć wprowadzenie
rozwiązań preferujących wśród wnioskodawców formułę partnerstwa, w którego skład wchodziłyby uczelnie lub podmioty z nimi powiązane, takie jak inkubatory i preinkubatory akademickie, parki technologiczne, centra współpracy
z biznesem oraz inne jednostki zajmujące się komercjalizacją wyników prac badawczych [137, 256].
W przypadku wsparcia dla powstania firm typu spin off i spin out zwrócono uwagę na brak wsparcia dla działających już
podmiotów [198]. Podkreślano też, że warto rozważyć premiowanie zakładania działalności innowacyjnej, przyznając
na nią większe niż standardowo środki (np. +30%) [262]. Uwagi odnosiły się także do przygotowania osób do zakładania
firm tego typu. Przede wszystkim, podkreślano dominację studentów nad pracownikami naukowymi (osobami bardziej
związanymi z uczelnią) [137, 256]. Co więcej, zwracano uwagę na formy wsparcia, w której dominowały szkolenia,
a brakowało doradztwa [137].
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Powielanie projektów
Ważnym wyzwaniem dla instytucji realizującej konkursy była powtarzalność tematyki projektów, szczególnie w pierwszych latach. Dobry przykład tego typu sytuacji stanowiły ogólne szkolenia językowe i komputerowe [248]. Powodowało
to przesycenie ofert szkoleniowych w pewnych obszarach (co związane było z trudnością w pozyskaniu uczestników
i prowadziło do sytuacji, w których świadczone były usługi dostarczenia odpowiednich uczestników na potrzeby realizacji projektu), a równocześnie ich niedosyt w innych. Zwrócono zatem uwagę, że należy powiązać zakres projektów
z oczekiwaniami rynku oraz bardziej indywidualnie podejść do odbiorców wsparcia [223]. Ponadto, zwracano uwagę
na konieczność zapewnienia bardziej specjalistycznych zajęć lub oferujących nabywanie bardziej zaawansowanych
umiejętności, szczególnie na kursach językowych i ICT [263].
Znaczną trudnością w realizowaniu tych postulatów był wskazywany powszechnie niedostatek analiz zapotrzebowania
na kompetencje na terenie danego województwa. W związku z tym, zarówno wnioskodawcy, jak i oceniający nie posiadali zobiektywizowanych dowodów mogących, z jednej strony, lepiej dostosować zakres projektów do potrzeb rynku,
z drugiej ocenić adekwatność projektu do regionalnych potrzeb rynku. Niestety samodzielnie prowadzone diagnozy
były najczęściej niezbyt wysokiej jakości [231]. Rekomendowano zatem opracowanie lokalnych prognoz uwzględniających różnorodne sytuacje koniunkturalne. Opisana sytuacja mogła być przyczyną zjawisk identyfikowanych w raportach
z kilku województw, w których mieliśmy do czynienia ze szczególnie dużą skalą występowania koncentracji wnioskodawców w kilku wybranych częściach województwa, relatywnie dużą liczbą wnioskodawców spoza województwa oraz dużą
liczbą gmin, w których nie występuje żaden wnioskodawca [73, 423]. Powodowało to, że wsparcie nie docierało do
wszystkich miejsc, a trafiało tam gdzie najłatwiej było je realizować.

Projekty typu outplacment
Oddzielną kwestię stanowiły projekty typu outplacement – wskazywano brak zrozumienia i dostrzegania przydatności
tego typu rozwiązań wśród pracodawców. Pojawiły się daleko idące wnioski wskazujące nawet, że projekty „typu” outplacement w obecnym kształcie (wg PO KL i jego Szczegółowego Opisu Priorytetów) wypaczają sens outplacementu i nie
są skuteczne jako narzędzie pomocy pracownikom zagrożonym zwolnieniem i zwalnianym. W ramach prowadzonych
badań wskazywano, że należy wspierać ideę outplacementu w przedsiębiorstwach, z bezwzględnym udziałem firmy oraz
z zachowaniem równowagi finansowania publicznego i prywatnego [179]. Zwracano też uwagę, że wobec wspieranych
pracowników powinna być stosowana szeroka gama form wsparcia, a ocena jakości tego wsparcia powinna opierać się
na kryteriach efektywności zatrudnieniowej [207]. Oznacza to, że poza szkoleniami należałoby włączyć doradztwo,
a także staże, a wśród sposobów oceny skuteczności powinna znaleźć się również efektywność zatrudnieniowa.
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4.1.3. BARIERY DLA INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można je zniwelować?

Jakość wsparcia, doświadczenie podmiotów realizujących wsparcie
Pierwszą i najczęściej pojawiającą się barierą w ramach omawianej dziedziny była jakość oferowanych kursów i szkoleń.
Podkreślano, że często nie zapewniają one zdobycia, pogłębienia lub rozszerzenia kompetencji uczestników projektów.
Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wskazywano zbyt krótki czas na realizację szkolenia w stosunku do zakładanego
materiału, nieprzygotowanie trenera, rekrutowanie uczestników „na siłę”, niedostosowanie poziomu zaawansowania
programu do poziomu wiedzy uczestników [223]. Dlatego zwracano uwagę, że dla zapewnienia prawidłowej i efektywnej
realizacji projektu niezbędne jest, by przedsięwzięcia szkoleniowe były realizowane przez podmioty o odpowiednim
potencjale i doświadczeniu. Podnoszono konieczność certyfikacji instytucji szkoleniowych i doradców. Zalecano też, by
szkolenia kończyły się powszechnie respektowanymi na rynku certyfikatami, co zwiększyłoby ich użyteczność [248].
Zauważano też, że kwestia metodyki pracy w ramach dofinansowanych szkoleń i stosowane w nich techniki pracy nie
stanowiły w stopniu wystarczającym przedmiotu oceny merytorycznej dokonywanej na etapie wyboru projektów
rekomendowanych do dofinansowania [231]. Jako jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy wskazywano położenie zbyt
dużego nacisku na tempo wydatkowania środków i realizację wskaźników (a przez to monitorowanie liczby osób,
które w wyniku projektu zaczęły uczestniczyć w kształceniu/szkoleniu lub które podjęły zatrudnienie/samozatrudnienie), a mniejszego nacisku na jakość oferowanego wsparcia. Adekwatnej jakości prowadzonych działań nie sprzyjały
też krótkie terminy przeznaczone na nabór uczestników, co zwiększało prawdopodobieństwo rekrutacji osób przypadkowych [26].

Pracodawcy – zainteresowanie wsparciem i gotowość do jego pozyskania

Pracodawcy nie znali korzyści i możliwości, jakie niósł ze sobą udział w projektach, co wpływało na małe zainteresowanie wsparciem unijnym. W związku z tym, należy nadal utrzymać działania o charakterze informacyjno-promocyjnym
skierowanym i dostosowanym do tej grupy (należy też zmniejszyć udział spotkań informacyjnych, w których uczestniczyły głównie firmy szkoleniowe) [223]. Dużą szansę przy rozwiązaniu tego problemu dostrzegano we współpracy
z instytucjami otoczenia biznesu (IOB) [225]. Ich rola mogłaby polegać na procesie rekrutacji uczestników indywidualnych i pracodawców, promocji projektu, organizacji spotkań informacyjnych, monitoringu dalszych losów uczestników
projektu [198].
Jeśli już pracodawca zdecydował się na start w konkursie czy udział w projekcie, pojawiała się kolejna bariera szczególnie
podnoszona przez przedsiębiorców – zbyt skomplikowane i ograniczające procedury [225]. W tym przypadku rekomendowano działania informacyjno-promocyjne przygotowujące pracodawców do zmierzenia się z wymaganymi formalnościami oraz uproszczenie stosowanego języka komunikacji o projektach unijnych.

Niski poziom współpracy pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorcami
Jedną z kluczowych barier związanych z budowaniem współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi był obopólny brak zainteresowania nią [73, 213]. Konieczne jest zatem wcześniejsze budowanie kontaktów między tego typu podmiotami. Jeśli już dochodziło do współpracy, dotyczyła ona raczej przedsiębiorców i pracowników
sektora nauki, a nie jednostek naukowych [207]. Dlatego zwracano uwagę na konieczność inicjowania wzajemnych kontaktów międzysektorowych (dotyczących głównie wzajemnej wymiany informacji na temat podaży i popytu na współpracę w sferze B+R), doradztwo w zakresie formalno-prawnych aspektów takiej współpracy, promowanie funkcjonalnych
rodzajów takiej kooperacji oraz jej efektów.
Jako poważną barierę dotyczącą współpracy świata nauki i biznesu wymieniano brak wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji [214]. Zwracano także uwagę, że naukowiec podczas stażu w przedsiębiorstwie
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W przypadku pracodawców, w badanych raportach zwracano uwagę na dwa niekorzystne, nakładające się na siebie
zjawiska: niskie zainteresowanie i małą wiedzę pracodawców na temat możliwości wsparcia oraz skomplikowane procedury pozyskania i wydatkowania środków.

nie mógł wdrażać innowacyjnych projektów, ponieważ jego działalność interpretowana była w kategoriach pomocy
publicznej. Wdrożenie rozwiązań wypracowanych w ramach projektu wiązało się w wielu przypadkach z wystąpieniem
przesłanek pomocy publicznej. Mogło to stanowić czynnik zniechęcający część przedsiębiorców do faktycznego wykorzystania rozwiązań wypracowanych w ramach projektu [248, 257].
W przypadku stypendiów dla doktorantów zwracano uwagę, że ze względu na różnorodność procedur i kryteriów naboru
stypendystów istnieje potrzeba ich ujednolicenia [257].

Przygotowanie członków KOP do oceny wniosków
Jedną z barier wskazywanych jako utrudniającą wprowadzanie interwencji, było odpowiednie przygotowanie/dobór
członków KOP pod kątem posiadania wiedzy merytorycznej niezbędnej do oceny wniosków [231].

4.1.4. EFEKTY WSPARCIA
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których grupach się to nie
udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
¾¾ Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform, budowania systemów/struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu
do poszczególnych polityk)?
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¾¾ Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii, substytucji,
creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze/zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty planowanych
interwencji w poszczególnych obszarach?

Mówiąc o efektach wsparcia warto odnieść się na początek do zakresu zrealizowanych działań. Wsparciem w zakresie
szkoleń pracowników objętych zostało blisko 215,5 tys. przedsiębiorstw, co stanowi blisko 150% realizacji celu. Działaniami szkoleniowymi, realizowanymi w Priorytecie VIII, zostało objętych ponad 1,06 mln pracujących osób dorosłych
(w tym 540 tys. kobiet), co znacząco przekracza cel wyznaczony w Programie. Analizowane badania pokazywały, że
w przypadku prowadzonych szkoleń istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się zjawiska creamingu polegającego na
nadreprezentacji osób o wysokich kompetencjach [205].
Wśród pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, do końca czerwca 2015 r. udział w projektach zakończyło blisko
170 tys. osób (w tym 92,1 tys. kobiet), co stanowi 16% wszystkich pracowników objętych wsparciem w Priorytecie VIII.
Cel określony na koniec realizacji Programu został już osiągnięty we wszystkich województwach. Wsparciem w zakresie przewidywania i zarządzania zmianami zachodzącymi w gospodarce zostało objętych ponad 5 tys. przedsiębiorstw.
Zważywszy na fakt, że cel został określony na poziomie 530 firm, poziom wykonania osiągnął ponad 9-krotność planowanej wartości. Cel wsparcia w przypadku pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji
w przedsiębiorstwach na poziomie Priorytetu VIII został już zrealizowany (149%). Bez dofinansowania z EFS znaczna
część zwłaszcza mikro i małych firm nie podejmowałaby działań szkoleniowych na rzecz swoich pracowników [389].
Podając dane za raportem [432], należy zauważyć, że wśród pracujących wspieranych w PO KL zdecydowana większość
utrzymała zatrudnienie (92%, w tym 15% prowadziło własną firmę), zazwyczaj u tego samego pracodawcy, co w momencie przystąpienia do projektu. Ci, którzy zmienili pracę, dokonali tego zazwyczaj z własnej inicjatywy (74%). Zdecydowana większość, bo 90%, deklarowała wykorzystanie wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie udziału w projekcie
w pracy. Co czwarty, deklarował wzrost dochodów. Inne badania pokazywały jednak, że, co prawda, znaczny odsetek
deklarował wykorzystanie nabytych kompetencji, ale w niewielkim stopniu. Szkolenia nie zawsze przyczyniały się do
poprawy sytuacji zawodowej ich uczestników i firm [198].
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Próbę oszacowania wpływu prowadzonych działań na adaptacyjność przedsiębiorstw podjęto w jednym z raportów
[454]10. Analizy te pokazały poprawę we wszystkich województwach. Wartość użytej miary adaptacyjności w największym stopniu wzrosła w województwach najlepiej rozwiniętych (np. mazowieckie, dolnośląskie), a najmniej w najmniej
rozwiniętych (świętokrzyskie, podkarpackie). Podjęto też próbę stworzenia scenariusza kontrfaktycznego uwzględniającego brak wsparcia z PO KL. W tym przypadku największy wpływ odnotowano w województwie zachodniopomorskim, lubelskim i opolskim, a najmniejszy w wielkopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim.
Jak pokazały badania z ostatnich lat, ważnym wyzwaniem dla projektów realizowanych z EFS może być Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wskazywano na konieczność komplementarności ofert. KFS postrzegany jest przez przedsiębiorców
jako bardziej atrakcyjny niż EFS.
Przedsiębiorstwa najchętniej brały udział w projektach otwartych, korzystając z gotowej oferty szkoleniowej przygotowanej przez wyspecjalizowanych projektodawców. Zdecydowanie rzadziej same realizowały projekty. Instytucje realizujące
projekty dla firm najczęściej były instytucjami szkoleniowymi lub organizacjami pozarządowymi.
Warto równocześnie zwrócić uwagę, że interwencja z racji swej skali wprowadziła gigantyczne zmiany na rynku usług
szkoleniowych. Jak wskazano w jednym z raportów, ważnym, ale nieplanowanym efektem było oddziaływanie na rynek
szkoleniowy w Polsce, które było postrzegane jako „psucie” go. Dlatego proponowano, aby projekty szkoleniowe kierowane były do firm, a nie do indywidualnych odbiorców, co miało zwiększyć ich skuteczność i w mniejszym stopniu
zakłócać równowagę na rynku usług szkoleniowych [191].
Z perspektywy efektów warto zwrócić uwagę, że kadra zarządzająca polskich firm wciąż większą wagę przywiązuje do
wyposażenia technicznego, niż do jakości zasobów ludzkich; niektórzy przedsiębiorcy wręcz nie dostrzegają roli zasobów ludzkich we wzmacnianiu konkurencyjności, dlatego tak duży wpływ na konkurencyjność i innowacyjność firm ma
wykształcenie i kompetencje menedżerów, mniejsze znaczenie mają kompetencje pracowników szeregowych. Strategia
znacznej części firm nie polega na inwestowaniu w pracowników, a raczej na wybieraniu najlepszych kandydatów
z rynku. Firmy aktywnie rozwijające kompetencje pracowników stają się bardziej innowacyjne. W firmach innowacyjnych częściej niż w nieinnowacyjnych stosuje się zróżnicowane praktyki motywacyjne, wśród których istotne znaczenie ma wysyłanie na szkolenia.

W jednym z raportów zwracano uwagę, że wsparcie adaptacyjności MSP, realizowane przez szkolenia i doradztwo,
w ograniczonym stopniu wpływa na innowacyjność firm i ich adaptację do warunków gospodarki opartej na wiedzy
(GOW). Postulowano równocześnie położenie nacisku na projekty sprzyjające innowacyjności i adaptacji do GOW, przede
wszystkim na staże i praktyki przedstawicieli nauki, współpracę firm z sektorem B+R oraz uczelniami, przy ograniczeniu
szkoleń niezwiązanych z innowacyjnością ani adaptacją do warunków GOW [191, 231, 205].
W jednym z raportów [454] podjęta została próba odniesienia się do efektywności prowadzonych działań w ramach dziedziny – adaptacyjności przedsiębiorstw. Koszt wsparcia wahał się od 3 065 zł do 5 043 zł na osobę. Wpływ na zapisaną
w umowie wartość projektu w zakresie adaptacyjności nie pokrywał się jednak ze wspomnianą wcześniej wysokością
wydatków na osobę.

4.1.5. ZNACZENIE INTERWENCJI DLA POLITYK PUBLICZNYCH I REALIZACJI STRATEGII
EUROPA 2020
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
¾¾ Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

10
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że zaproponowana miara Syntetycznej Miary Adaptacyjności Przedsiębiorstw (SNAP) oparty jest na makroekonomicznych wskaźnikach GUS, które co prawda mogą pokazać zmianę, ale nie jest możliwe wyodrębnienie czynników na nią wpływających.
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Analizowane badania wskazały na prowadzenie przez projektodawców niewielkiej liczby działań mających na celu
zachowanie trwałości wsparcia [198, 231]. Jednym z proponowanych rozwiązań wpływających na trwałość było zwiększenie odsetka kursów kończących się ogólnie uznawanym certyfikatem [263].

Objęte syntezą raporty zazwyczaj nie odnoszą się wprost do kwestii spójności między efektami interwencji współfinansowanej ze środków EFS a kierunkami rozwoju polskich polityk publicznych lub Strategią „Europa 2020”. Warto jednak
zaznaczyć, że pośrednio odnoszą się do jej głównych celów. Inwestycje w kapitał ludzki, adaptacyjność przedsiębiorstw
i transfer wiedzy przyczyniają się do realizacji celu 1, jakim jest inteligentny rozwój. Cel drugi dotyczy bardziej warunków,
w jakich ma być zrealizowany cel pierwszy i dzięki konieczności zachowania polityk horyzontalnych również wpisuje się
w ten cel. W przypadku ostatniego celu dotyczącego włączenia społecznego stwarza warunki do jego realizacji.
Ze względu na inwestycje w kapitał ludzki, tę dziedzinę tematyczną można powiązać także z innymi programami, np.
Programem na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Kładzie on nacisk na przygotowanie lepiej wykwalifikowanej
„siły roboczej”, która powinna być w stanie wnosić wkład w ewolucję technologiczną i dostosowywać się do niej poprzez
nowe systemy organizacji pracy.
Dane ze sprawozdawczości mówią nieco o rozmiarze wkładu PO KL w uczenie się przez całe życie, ale nie do końca rozstrzygniętą kwestią jest, czy wsparcie przekładało się na dostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy,
co stanowi część Strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu.
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Można również stwierdzić, że logika interwencji w ramach PO KL jest spójna z projektem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) z dnia 29 lipca 2016 r., szczególnie z celem 1 Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach. Zakłada on:
•

Wzrost globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu – oparty w dużej mierze na transferze wiedzy z nauki
do przemysłu;

•

Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych – którego
jednym z elementów są zasoby ludzkie.

W największym stopniu adaptacyjność przedsiębiorstw jest zbieżna z elementem Strategii, który został nazwany jako:
„obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii”, a mianowicie z „poprawą jakości kapitału ludzkiego” oraz „zwiększeniem udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju”. Interwencje prowadzone w ramach
dziedziny bezpośrednio przyczyniają się do wsparcia tych dwóch elementów.

4.1.6. WNIOSKI DOTYCZĄCE BADAŃ EWALUACYJNYCH
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych
badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających/braku wiedzy w danych obszarach? Czy są
tematy/obszary, które powinny były zostać poddane ewaluacji, a nie zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces
programowania Programów operacyjnych współfinansowanych z EFS?
¾¾ Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej formułowanych?

W dziedzinie tematycznej „Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników” mieliśmy do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem raportów pod względem jakości. Zdecydowana większość raportów nie odnosiła się do określonej na
początku rozdziału teorii zmiany. Raporty obejmowały swoim zakresem bardzo różne obszary – od bardzo szerokich
(gdzie zagadnienia adaptacyjności stanowiły jedynie niewielki fragment prac badawczych), po bardzo wąskie analizy
dotyczące projektów typu outplacement czy staży. Powodowało to dostępność analiz na różnym poziomie szczegółowości, co utrudniało ich porównanie i wykorzystanie.
Na podstawie zgromadzonych badań trudno jednoznacznie przesądzić o słuszności zastosowanej teorii zmiany
w badaniach, ponieważ głównie koncentrowały się one na ocenie i propozycji modyfikacji prowadzonych działań, ich
zgodności z celami i potrzebami.
Niezależnie od tych zastrzeżeń, analiza raportów pozwoliła na wysunięcie szeregu przydatnych i ciekawych wniosków
oraz rekomendacji, dotyczących szczególnie procesu wdrażania oraz adekwatności realizowanych interwencji.
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4.1.7. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy finansowej 2007–2013
i 2014–2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS?
¾¾ W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie dla osiąganych
efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i rekomendacje
powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

Zamykając rozdział, należy zwrócić uwagę, że działania w dziedzinie adaptacyjności przedsiębiorstw były inwestycją
w kapitał ludzki przeprowadzaną na niespotykaną dotychczas skalę, mimo tego, że procentowo objęły one relatywnie
niewielki odsetek firm. Dało to olbrzymi impuls podnoszący rangę tego typu działań. Można zatem zakładać, że pomimo
wskazywanych trudności i obszarów do poprawy, oddziaływanie omawianej interwencji było znaczne, nawet jeśli realizowane działania nie zawsze były adekwatne do potrzeb rynku pracy, rozumianego jako bieżące i partykularne potrzeby
pracodawców.
Z perspektywy prowadzonych badań należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
Położenie dużego nacisku na jakość realizowanych działań (odpowiedni dobór beneficjentów, dostosowanie
oferty do potrzeb i wyzwań regionów – znaczenie diagnozy na poziomie WNoD – kompetencje potwierdzone
uznawanymi certyfikatami, zgodność wniosków z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym);

•

Położenie większego nacisku na efekty i trwałość wdrażanych rozwiązań, a także oddziaływanie na konkurencyjność przedsiębiorstwa, a nie na wzrost wiedzy i umiejętności, które powinny być postrzegane bardziej jako środek do celu. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na motywację uczestników do udziału w projektach –
ponieważ jest ona jedną z ważnych zmiennych wpływających na nabycie i wykorzystanie wiedzy i umiejętności;

•

Ważnym problemem jest adekwatność proponowanych działań do różnego rodzaju potrzeb. Wydaje się, że
oczekiwania przedsiębiorców nie powinny być jedynym puntem odniesienia, ponieważ, jak pokazały badania,
często nie doceniają tego typu działań i nie są gotowi do określania potrzeb na poziomie przedsiębiorstwa, nie
mówiąc o poziomie lokalnego czy ogólnopolskiego rynku pracy;

•

Przedsiębiorcy zdecydowanie bardziej cenią inwestycję w sprzęt niż ludzi, dlatego chcąc wspomagać przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy należy podkreślać znaczenie zasobów ludzkich;

•

Należy uwzględnić fakt, że projekty realizowane są głównie przez firmy szkoleniowe, a nie bezpośrednio pracodawców (nie chcą oni najczęściej inwestować zasobów w opracowanie WNoD i realizację projektu, preferują
ograniczenie się do wyboru szkolenia). Dlatego zdecydowanie chętniej korzystają z rozwiązań wypracowanych
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

•

W przypadku transferu technologii należy kłaść nacisk na budowanie realnej współpracy pomiędzy światem
nauki a światem biznesu polegającej np. na stażach. Warto zwrócić też uwagę nie tylko na to, jakie korzyści może
odnieść świat biznesu ze współpracy, ale także na to, jak wpłynąć może ona na naukę i badania o charakterze
aplikacyjnym;

•

Zdecydowana większość projektów dotyczyła kompetencji zawodowych, dlatego warto zwrócić uwagę na
dostrzeżenie znaczenia kompetencji miękkich, zwiększających adaptacyjność pracowników oraz ułatwiających
im nabywanie innych kompetencji;

•

Ważne jest dalsze budowanie relacji pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze poprawy kapitału ludzkiego
(firmy szkoleniowe, przedsiębiorcy, IOB), czy transferu wiedzy (jednostki naukowe, przedsiębiorcy, IOB);

•

Wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw
i być powiązane ze strategiami rozwoju, co nie oznacza, że mogą nie brać pod uwagę centralnych uwarunkowań.
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4.2. DOBRE RZĄDZENIE
4.2.1. WERYFIKACJA TEORII ZMIANY
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Niniejszy rozdział dotyczy dziedziny tematycznej określonej jako „dobre rządzenie”. Interwencja w tym obszarze była
realizowana w ramach Priorytetu V PO KL. Obejmowała wzmocnienie potencjału administracji rządowej (Działanie 5.1)
i samorządowej (Działanie 5.2), przez usprawnienie procesu zarządzania (np. wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym, wdrażanie usprawnień zarządczych, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr); wdrażanie
projektów systemowych dotyczących m.in. usprawnień w ministerstwach, upraszczania aktów prawnych, podnoszenia
kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz partycypacji społecznej (Działanie 5.3); wsparcie trzeciego
sektora i rozwój dialogu obywatelskiego (Działanie 5.4); wsparcie partnerów społecznych i wzmocnienie dialogu społecznego (Działanie 5.5). Jak wynika z tego wyliczenia, interwencja cechowała się dużym zróżnicowaniem – odtworzono
dla niej aż pięć teorii zmiany. Jednak w przypadku dwóch z nich, dotyczących sądownictwa i poprawy jakości regulacji
prawnych, w badaniach objętych metaanalizą nie odnaleziono informacji wystarczających do zweryfikowania tych teorii.
Dlatego w tym miejscu ograniczamy się do teorii zmiany dotyczącej poprawy efektywności zarządzania i jakości usług
publicznych, której graficznym przedstawieniem jest Rysunek 7, a także teorii dotyczących organizacji pozarządowych
i partnerów społecznych, które prezentują Rysunek 8 i Rysunek 9.
Interwencja realizowana w ramach Priorytetu V PO KL wspierała m.in. zmiany w zarządzaniu w administracji rządowej
i samorządowej. W badaniach ewaluacyjnych stwierdzano, że wykorzystanie środków unijnych rzeczywiście przyczyniało
się do wprowadzania pewnych zalecanych rozwiązań, takich jak systemy zarządzania jakością i monitoring satysfakcji
klientów [193]. W założeniu rozwiązania te miały się przekładać na większą sprawność i efektywność działania administracji publicznej, w tym większą efektywność obsługi klienta. Przeprowadzane badania uzupełniają tę teorię zmiany,
ukazując ważną rolę, jaką ma w tym zakresie zaangażowanie instytucji (takich jak jednostki samorządu terytorialnego)
oraz ich pracowników w realizację działań przewidzianych w projekcie – większe zaangażowanie wiąże się z większą trwałością i użytecznością wsparcia [52, 244]. Niestety nie zawsze takie zaangażowanie miało miejsce – jednostki samorządu
terytorialnego często same nie dostrzegały potrzeby zmian w zarządzaniu, a z PO KL korzystały ze względu na komponent
szkoleniowy [52]. W ten sposób szkolenia, które miały pełnić rolę wspomagającą, stawały się z perspektywy organów
administracji elementem dominującym. Co gorsza, jak stwierdzono w jednym z badań, uczestnicy w małym zakresie
wykorzystywali nabytą na szkoleniu wiedzę, choć można zidentyfikować również projekty pozytywnie się wyróżniające
pod tym względem. Stąd postulat ograniczenia zakresu wsparcia w Działaniu 5.1 i Poddziałaniu 5.2.1 do usprawnień
zarządczych, przy redukcji finansowania działań szkoleniowych (redukcja ta faktycznie nastąpiła po pewnym czasie od
sformułowania rekomendacji). Wskazano ponadto na potrzebę zapewnienia zewnętrznego doradztwa w procesie wdrażania zmian w systemie zarządzania, co wskazywałoby na to, że samo doskonalenie kadr administracji nie jest wystarczające [52, 150, 244].
Innym instrumentem służącym zwiększeniu efektywności działania administracji publicznej jest wdrażanie e-usług
publicznych [150]. W badaniach ewaluacyjnych stwierdzono, że środki strukturalne wykorzystywane są do cyfryzacji
administracji publicznej w tym aspekcie, jednak w 2012 r. zdecydowana większość realizowanych e-usług nie osiągnęła
poziomu transakcji (pełnej obsługi procesu – możliwości dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwienia
danej sprawy drogą elektroniczną), ani nawet interakcji dwustronnej (możliwości wyszukania informacji, pobrania oraz
odesłania wypełnionych formularzy za pomocą Internetu) [52, 193]. Może to ograniczać wpływ wdrażania e-usług na
efektywność działania administracji publicznej.
Podsumowując, wyniki badań nie podważają przyjętej teorii zmiany, ale zwracają uwagę na pewne warunki, których
niespełnienie hamuje/ogranicza proces opisywany przez tę teorię. Należą do nich: internalizacja potrzeby zmian w zarządzaniu przez jednostki administracji publicznej, dostępność zewnętrznego doradztwa i odpowiedni poziom wdrażanych
e-usług.
Jeśli chodzi o współpracę z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi, to w poświęconej temu tematowi
ewaluacji stwierdzono, że dzięki realizacji Działań 5.4 i 5.5 PO KL nastąpiły z jednej strony zmiany w ramach administracji publicznej – polegające np. na wprowadzeniu nowych regulacji prawnych lub zmianach w mentalności urzędników
– a z drugiej poprawa jakości funkcjonowania partnerów społeczno-gospodarczych, szczególnie poprzez wzrost profesjonalizmu ich działań. Te dwa efekty doprowadziły z kolei do wzrostu aktywności partnerów społeczno-gospodarczych
w pełnieniu przez nich funkcji publicznych. Potwierdzałoby to centralny element odtworzonych teorii zmian (p. Rysunek 8 i Rysunek 9). Słabością tej konkluzji jest jednak to, że została ona oparta wyłącznie na deklaracjach przedstawicieli
administracji publicznej [455].
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Zgodnie z przyjętą konwencją, na grafach przedstawiających teorie zmiany czerwonym kolorem oznaczono te ogniwa
łańcucha przyczynowo-skutkowego, o których przeprowadzone badania ewaluacyjne nie dostarczają informacji w stopniu wystarczającym na ich weryfikację.

Rysunek 7. Teoria zmiany 2.5. Poprawa efektywności zarządzania i jakości usług publicznych
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Rysunek 8. Teoria zmiany 2.1. Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych
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Rysunek 9. Teoria zmiany 2.2. Rozwój dialogu społecznego
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4.2.2. TRAFNOŚĆ I ZAKRES INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
¾¾ W jakich obszarach występują największe problemy/trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak
można im przeciwdziałać?
¾¾ Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

W objętych metaanalizą raportach zauważano brak wewnętrznej spójności Priorytetu V, związanej z brakiem jednoznacznej wizji i strategii wdrażania zmian w administracji publicznej, co utrudniało ocenę trafności [86, 150, 194]. Przy
formułowaniu tych wniosków nie było możliwe uwzględnienie Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii
„Europa 2020”, który został przyjęty już po opublikowaniu raportów (w 2011 r.). Późniejsze badania ewaluacyjne nie
odnosiły się już do tego problemu.
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W ewaluacji trafności i zakresu Działania 5.1 oceniono, że w praktyce ciąży ono ku modelowi Nowego Zarządzania Publicznego, nie uwzględniając „w odpowiednim stopniu ważnych i niezbędnych elementów modeli klasycznej administracji,
jak i najnowszego zarządzania partycypacyjnego” [194]. Należy jednak zauważyć, że w innych działaniach Priorytetu V
wyraźnie widoczne są również elementy modelu zarządzania partycypacyjnego11.
Jeśli chodzi o grupy docelowe, to w jednej z ewaluacji stwierdzono, że nie było takiej grupy docelowej, której objęcie wsparciem w Priorytecie V PO KL było zbędne. Natomiast wskazano na celowość włączenia innych odbiorców, np.
sądownictwa administracyjnego i niektórych urzędów [86]. Ponadto, w badaniach można odnaleźć rekomendacje dotyczące rozszerzenia interwencji o pewne działania (np. szersze wsparcie doradcze dla urzędów, upowszechnienie systemu
mierzenia jakości usług publicznych, współpraca międzynarodowa między urzędami) oraz ograniczenia innego rodzaju
wsparcia (np. e-usług niższego poziomu, szkoleń pracowników administracji) [52, 150, 244]. Zakres prowadzonych działań szkoleniowych oceniono jako trafnie odpowiadający na istniejące deficyty wiedzy pracowników objętych wsparciem
instytucji i organizacji [454]. Oferowane w Poddziałaniu 5.4.2 bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie oceniono
jako trafne, choć o zbyt małej skali, by zaspokoiło istniejące potrzeby [272]. Zalecono ponadto, by listę wspieranych
typów projektów w Poddziałaniu 5.2.1 sformułować nie w kategoriach celów, lecz metod i narzędzi zmian w zarządzaniu
[52] (co poniekąd później nastąpiło). Były to propozycje pewnych punktowych korekt, nie podważające zasadniczej trafności i definicji ogólnego zakresu interwencji.

4.2.3. BARIERY DLA INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można je zniwelować?

W badaniach wskazywano na pewne występujące bariery, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne wobec interwencji.
Do tych pierwszych należał wspomniany już wcześniej brak spójnej strategii dla wdrażania Priorytetu V, przekładający
się zdaniem ewaluatorów na pewien chaos w jego realizacji [86, 150, 194]. Wskazywano też na niejasności co do oczekiwanych efektów realizacji, nieskonkretyzowanie i nierealność celów oraz oczekiwanych rezultatów, niedostatki systemu
monitoringu oraz niejasność definicji niektórych wskaźników, co mogło utrudniać ocenę i doskonalenie interwencji,
a nawet powodować, że realizowane projekty były słabo powiązane z celami interwencji [74, 86, 150, 194, 244, 269].
Wnioski te formułowano jeszcze przed wprowadzeniem zmian wynikających z przeglądu śródokresowego. W jednym
z raportów zalecono rozdzielenie roli IZ i IP, co miało sprzyjać większej skuteczności interwencji [244] – rozdzielenie to
faktycznie później nastąpiło.
Do barier zewnętrznych można zaliczyć te dotyczące administracji publicznej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wskazywano na rozpowszechniony brak poczucia potrzeby zmian w zarządzaniu, niewielki niekiedy zakres
zaangażowania w przygotowanie projektu i odpowiedzialności, brak wiedzy o sposobach wdrażania usprawnień zarządczych, brak świadomości możliwości oferowanych przez System Analiz Samorządowych (finansowany m.in. w ramach

11

Por. (Hausner, 2008).
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Priorytetu V PO KL) [52, 193]. W szczególności dostrzeżono „brak zaangażowania w projekty samorządów o mniejszym
potencjale realizacyjnym – samorządów małych, wiejsko-miejskich i wiejskich i brak instrumentów to zaangażowanie
stymulujących”, co jest niepokojące z punktu widzenia wyrównywania istniejących dysproporcji. Jeśli natomiast chodzi
o administrację rządową, to zauważano problemy z wprowadzeniem metody projektowej (traktowanie projektu jako
dodatkowego zadania, a nie jako narzędzia pracy), współpracą między poszczególnymi komórkami, powolnością podejmowania decyzji, długością trwania procedur zamówień publicznych, a także niechętnym nastawieniem pracowników
w wieku powyżej 45 lat, którzy postrzegali prowadzone działania jako służące wykazaniu ich niekompetencji [86, 244].
Dla biur poradnictwa prawnego i obywatelskiego problem stanowiło dotarcie z informacją o prowadzonej działalności
do grup szczególnie potrzebujących wsparcia (takich jak bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore i ich rodziny, a także
ofiary przemocy) [272]. Jak można zauważyć, przezwyciężenie większości wymienionych barier wymaga przede wszystkim środków z dziedziny komunikacji (informacji, promocji, edukacji – sprzyjających zwiększeniu wiedzy i motywacji pracowników administracji do wprowadzania usprawnień zarządczych, a także dotarcia do grup docelowych poradnictwa
prawnego i obywatelskiego) oraz poprawy współpracy między instytucjami publicznymi (ze względu na wskazane wyżej
deficyty we współpracy i przepływie informacji).
W sprawozdaniach z realizacji PO KL można odnaleźć informację o zrezygnowaniu z realizacji projektu systemowego
przez Ministerstwo Gospodarki, co tłumaczono m.in. ograniczonymi zasobami kadrowymi12. Można domniemywać, że
tego typu przeszkody występowały również w innych jednostkach administracji.
Pewne informacje na temat występujących barier wypływają ponadto z opracowań, które nie są finansowane ze środków
EFS. Przykładowo, w raporcie Doing Business w Polsce 2015 zauważono, że co prawda Polska „na przestrzeni ostatnich
10 lat wdrożyła wiele reform przyspieszających działanie wymiaru sprawiedliwości […] Do sądów gospodarczym napływa
jednak coraz więcej spraw i w miastach o największej liczbie mieszkańców, takich jak Warszawa, zaległości sądowe wciąż
rosną” (Bank Światowy, 2015, str. 7). Wzrost liczby spraw sądowych potwierdzają dane opublikowane w opracowaniu
Komisji Europejskiej Justice Scoreboard (European Commission, 2016).

4.2.4. EFEKTY WSPARCIA

¾¾ Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których grupach się to nie
udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
¾¾ Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform, budowania systemów/struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu
do poszczególnych polityk)?
¾¾ Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii, substytucji,
creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze/zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty planowanych
interwencji w poszczególnych obszarach?

W przeprowadzonej ewaluacji stwierdzono, że dzięki środkom unijnym w wielu jednostkach samorządu terytorialnego
wprowadzono rozwiązania uznane przez twórców Programu za pożądane i wpisujące się w paradygmaty nowego zarządzania publicznego lub zarządzania partycypacyjnego13, takie jak: e-usługi publiczne, monitoring satysfakcji klientów,
budżet zadaniowy, systemy zarządzania jakością, wdrażanie kodeksów etycznych, partnerstwo publiczno-prywatne, zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, konsultacje społeczne [193]. W badaniu pn. Barometr rozwoju
instytucjonalnego JST stwierdzono poprawę na przestrzeni lat 2009-2013 zarządzania jakością i monitorowania podejmowanych działań przez polskie samorządy, przy jednoczesnym pogorszeniu zarządzania strategicznego. Zauważono
jednocześnie, że jednostki korzystające z dofinansowania w ramach Działania 5.2 PO KL cechowały się wyższymi wartościami wskaźników rozwoju instytucjonalnego, zwłaszcza w obszarach zarządzania procesami i zarządzania usługami
administracyjnymi [239]. Trzeba jednak zastrzec, że wnioski te sformułowano w oparciu o metodykę, która nie obejmuje triangulacji ani zastosowania metod kontrfaktycznych, a zatem nie pozwala w pełni wiarygodnie wypowiedzieć
się o rzeczywistych efektach interwencji. Nieco bardziej zaawansowane metodologicznie były analizy przeprowadzone

12

Sprawozdanie z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 roku, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, maj 2015.

13

Por. (Hausner, 2008; Zawicki, 2011).
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Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):

w ramach ewaluacji pn. „Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków
EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu”. Skonstruowano w jej ramach
Syntetyczny Miernik Rozwoju Potencjału Instytucjonalnego i stwierdzono, że jego wartość wzrosła w latach 2008–2013
we wszystkich województwach. Za pomocą modelu regresji mierzącego zależność zmiany w wartości miernika od nakładów z EFS oszacowano, że wpływ PO KL14 jest pozytywny, lecz niewielki – w sytuacji braku interwencji „zamiast poprawy
sytuacji o 39,6% w stosunku do roku 2008, mielibyśmy do czynienia z poprawą rzędu 37,2%”. Do wniosku o niewielkim
oddziaływaniu Programu prowadziło również badanie kwestionariuszowe wśród przedstawicieli instytucji realizujących
projekty. Stwierdzono ponadto, że EFS nie przyczyniał się do zmniejszania nierówności regionalnych w zakresie potencjału instytucjonalnego [454].
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Pozytywnie oceniono innowacyjne projekty testujące, jako przyczyniające się do transferu wiedzy eksperckiej do administracji publicznej, i zarekomendowano ich dalszą realizację na szerszą skalę [244]. Odnotowano również wysoki poziom
zadowolenia z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Zgodnie z przewidywaniami zaobserwowano
jednak znaczne ograniczenie jego zakresu po zakończeniu finansowania w związku z brakiem środków finansowych.
Podobny problem dotyczy również innych instytucji powstałych w ramach współpracy administracji samorządowej
z partnerami społecznymi i sektorem pozarządowym [272, 454, 455]. Oznacza to, że interwencja była wykorzystywana
przez administrację samorządową do sfinansowania bieżących działań tylko przejściowo wzmacniających współpracę
z trzecim sektorem i poprawiających poziom usług publicznych, w związku z czym nie przyczyniła się do wprowadzenia trwałej zmiany instytucjonalnej. Wyniki ewaluacji nie są jednak jednoznaczne, ponieważ wskazują na to, że pewna
część działań prowadzonych w ramach projektów Priorytetu V PO KL (być może działań o innym charakterze niż wymienione wyżej) była jednak w jakiejś formie i zakresie kontynuowana po ich zakończeniu (zgodnie z deklaracjami, aż 78%)
[455]. W przypadku Poddziałań 5.4.2 (projekty konkursowe na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego) i 5.5.2 (projekty
konkursowe wzmacniające potencjał uczestników dialogu społecznego) PO KL odnotowano niski stopień realizacji celów
interwencji, mimo osiągnięcia docelowej wartości wskaźników w tym pierwszym [269].
Działania prowadzone w ramach PO KL były przed rozpoczęciem jego realizacji postrzegane jako szansa na rozwój dialogu obywatelskiego (Schimanek, 2007). Opublikowane w 2011 r. raporty z projektów badawczych PO KL ukazują jednak
nadal niezadowalający stan konsultacji społecznych i współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje partnerskie, a nie układy zleceniodawca-zleceniobiorca [1491, 1524]. Pojawiają się
również opinie eksperckie dotyczące dialogu obywatelskiego i mówiące o postępie po stronie administracji publicznej
(przy braku postępu po stronie obywatelskiej) (Lewenstein, 2011, str. 248). Wnioski te nie są jednak odniesione do interwencji podjętej ze środków EFS, stąd trudno orzec, na ile wpłynęła ona na obserwowany stan rzeczy.
Najbardziej widocznym efektem interwencji dla przedstawicieli kluczowych instytucji i projektodawców było zwiększenie
liczby organizacji pozarządowych (co nie było zakładanym celem w odtworzonej przez nas teorii zmiany) oraz rozwój już
istniejących organizacji, w tym profesjonalizacja ich działalności i zwiększenie samodzielności w kontekście zapewnienia
środków na dalsze funkcjonowanie [454, 455].
Poza dotychczas wymienionymi wynikami badania ewaluacyjne nie dostarczają zbyt wiele wiedzy o efektach realizacji
Priorytetu V PO KL, zwłaszcza bardziej pośrednich, długofalowych lub nieplanowanych.

14
We wskazanym badaniu zdefiniowano obszar „potencjału instytucjonalnego”, który nie pokrywa się z dziedziną tematyczną „dobre rządzenie” przyjętą w niniejszej
metaanalizie (jedyną częścią wspólną jest Działanie 5.2), i analizy przeprowadzono dla tego obszaru.
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Wykres 1. Wskaźniki DTF Doing Business dla wybranych obszarów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Banku Światowego (http://www.doingbusiness.org/custom-query).

Znacznie mniej pozytywne są tendencje dotyczące wymiaru sprawiedliwości. W okresie 2010-2015 nie udało się skrócić
średniego czasu trwania postępowań upadłościowych. Rósł natomiast czas trwania niektórych innych rodzajów postępowań sądowych (European Commission, 2016). Również w tym przypadku brak danych pozwalających wnioskować o tym,
jaki wpływ wywarły działania finansowane ze środków EFS. Negatywny trend dotyczący długości postępowań sądowych
nie przesądza o braku pozytywnego oddziaływania PO KL – być może dłuższy czas trwania spraw wynikał ze wzrostu ich
liczby i w razie braku wsparcia z funduszy unijnych sytuacja pogorszyłaby się jeszcze bardziej.

15
Warto dodać, że prezentowane dane dla Polski są oparte na badaniu w tylko jednym mieście, a mianowicie Warszawie. Bardziej szczegółowe badanie pokazuje, że między
poszczególnymi miastami wojewódzkimi występują pewne różnice, przy czym Warszawa wypada na ogół gorzej od mniejszych miast (Bank Światowy, 2015).
16

Por. Sprawozdanie z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 roku, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, maj 2015, str. 213.
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Jeśli chodzi o jakość otoczenia regulacyjnego i instytucjonalnego dla działalności przedsiębiorstw, to coroczne opracowanie Banku Światowego „Doing Business” świadczy o ogromnej poprawie w tym zakresie w Polsce. Spośród wszystkich
należących do OECD krajów o wysokich dochodach (wg klasyfikacji Banku Światowego) to właśnie Polska była krajem,
który odnotował największy postęp na przestrzeni lat 2003–2015, zwłaszcza jeśli chodzi o procedury sądowe (World
Bank, 2016, str. 17). Wykres 1 pokazuje zmiany wartości wskaźników DTF, mierzących dystans dzielący Polskę od najlepszych zaobserwowanych na świecie wyników (a właściwie bliskość – większe wartości wskaźnika oznaczają mniejszy
dystans), w kilku wybranych obszarach. W przypadku wszystkich z nich można zauważyć wyraźne polepszenie sytuacji
w Polsce na przestrzeni lat 2008–2014. Nagłe wzrosty wartości wskaźników można powiązać z wprowadzanymi w Polsce
reformami (np. radykalny wzrost wartości wskaźnika dotyczącego zakładania spółki w 2009 r. z wprowadzeniem systemu
jednego okienka, co znacznie zmniejszyło liczbę wymaganych procedur, choć nie zmniejszyło faktycznego czasu zakładania spółki (Bank Światowy, 2015, str. 21)). Interwencja realizowana w ramach Priorytetu V PO KL mogła się przyczynić
do stopniowego wzrostu wartości wskaźników Doing Business. Na przykład wsparcie skierowane do wymiaru sprawiedliwości mogło sprzyjać podniesieniu wartości wskaźnika dotyczącego rejestrowania przeniesienia własności nieruchomości, a wsparcie skierowane do samorządów powiatowych podniesieniu wartości wskaźnika „Uzyskiwanie pozwoleń
na budowę”. Ewaluacje nie dostarczają jednak twardych dowodów na wystąpienie takiego mechanizmu przyczynowo-skutkowego15. Bardziej bezpośredni jest natomiast związek między realizacją projektów dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej a odnotowanym skróceniem czasu oczekiwania na rejestrację działalności
gospodarczej osoby fizycznej16.

4.2.5. ZNACZENIE INTERWENCJI DLA POLITYK PUBLICZNYCH I REALIZACJI STRATEGII
EUROPA 2020
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
¾¾ Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

Objęte syntezą raporty nie odnoszą się wprost do kwestii spójności między interwencją współfinansowaną ze środków EFS a kierunkami rozwoju polskich polityk publicznych lub strategią „Europa 2020”. Opracowania z lat 2009–2010
zwracają jedynie uwagę na wielość i nieskoordynowanie krajowych dokumentów strategicznych, spójność Priorytetu
V PO KL z tymi strategiami, ale równocześnie brak jednolitej strategii rozwoju polskiej administracji [86, 150, 194].
Można ocenić, że działania zaplanowane w ramach Priorytetu V PO KL były zgodne z zapisami Krajowego Programu
Reform na rzecz realizacji Strategii „Europa 2020” oraz Programów Reformy Regulacji. Brak jednak wyników badań, które
by mogły potwierdzać, że przyczyniły się one do realizacji celów tej strategii.
Można również stwierdzić, że działania prowadzone w ramach PO KL są spójne z projektem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) z 29 lipca 2016 r. Wpisują się mianowicie w jej cel szczegółowy III – „Skuteczne państwo
i instytucje gospodarcze służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu”. Interwencje zaplanowane
w Osi Priorytetowej V PO KL dotyczą czterech spośród pięciu obszarów interwencji przyporządkowanych temu celowi:
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1) Obszar „Prawo w służbie obywatelom i gospodarce” – zarówno w PO KL, jak i w SOR zaplanowano działania
służące zwiększeniu jakości prawa;
2) Obszar „Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem” – do elementów wspólnych dla obu
dokumentów można zaliczyć np. usprawnienia zarządzania w administracji publicznej, zamiar podwyższenia
jakości usług administracyjnych czy dążenie do rozwoju partycypacji społecznej; w SOR pojawiają się również
elementy, które nie zostały wyeksponowane w PO KL, np. koordynacja i zarządzanie politykami publicznymi (na
szczeblu rządowym i samorządowym) czy planowanie przestrzenne;
3) Obszar „E-państwo” – w obu dokumentach dostrzeżono potrzebę cyfryzacji administracji publicznej, w tym
rozwoju e-usług; SOR wykracza naturalnie poza obszar interwencji EFS, dotycząc również kwestii rozbudowy
infrastruktury;
4) Obszar „Finanse publiczne” – zarówno PO KL, jak i SOR poświęcają uwagę tej problematyce, choć PO KL koncentruje się na innych kwestiach (wdrażanie budżetu zadaniowego), aktualnych w czasie jego powstania. Natomiast
SOR dotyczy całościowej polityki finansowej państwa.
Priorytet V PO KL nie dotyczy bezpośrednio jedynie obszaru „Efektywność wykorzystania środków EFS”. Można jednak
zauważyć, że niektóre zmiany wprowadzane w trakcie realizacji PO KL (np. wprowadzenie instrumentów zwrotnych dla
osób rozpoczynających działalność gospodarczą) są zgodne z kierunkiem przyszłych zmian wytyczonym przez SOR.
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4.2.6. WNIOSKI DOTYCZĄCE BADAŃ EWALUACYJNYCH
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych
badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających/braku wiedzy w danych obszarach? Czy są
tematy/obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania
wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces
programowania Programów operacyjnych współfinansowanych z EFS?
¾¾ Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej formułowanych?

Zasób raportów dotyczących dziedziny „dobre rządzenie” jest niewielki. W tej sytuacji nie zaskakuje, że nie odnotowano
żadnych rozbieżności między wnioskami z różnych badań oraz że wiele wniosków i sugestii pojawiało się tylko w pojedynczych raportach (choć były i takie, które powtarzały się wielokrotnie).
Przeprowadzone badania pozwalają wysnuć najwięcej wniosków na temat interwencji ukierunkowanej na wzmocnienie
potencjału administracji (Działania 5.1 i 5.2 PO KL). Osobne badanie poświęcono bezpłatnemu poradnictwu prawnemu
i obywatelskiemu. Daje się natomiast odczuć niedobór danych dotyczących działań z zakresu poprawy jakości regulacji,
skrócenia czasu trwania postępowań sądowych, dialogu społecznego i obywatelskiego. Pomijając wspomniane wcześniej
poradnictwo oraz zleconą przez IZ PO KL ocenę działań na rzecz wzmocnienia potencjału partnerów społeczno-gospodarczych, ewaluacje dotyczące Działań 5.4 i 5.5 PO KL koncentrowały się na kwestiach ściśle procesowych, takich jak
sposób przeprowadzenia konkursów czy system wskaźników. Stąd trudność w dokonaniu oceny tych interwencji. Lukę tę
w pewnym stopniu wypełnia Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL.

4.2.7. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy finansowej 2007–2013
i 2014–2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS?
¾¾ W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie dla osiąganych
efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i rekomendacje
powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

Przeprowadzone badania dostarczają skąpych informacji o efektach interwencji w dziedzinie „Dobre rządzenie”, szczególnie o pośrednim czy długofalowym oddziaływaniu. Wskazują natomiast na pewne bariery utrudniające działanie
oczekiwanych (w ramach teorii zmiany) mechanizmów przyczynowo-skutkowych. W sytuacji braku rozstrzygających
wyników badań można jedynie przypuszczać, że za sprawą tych barier skala efektów interwencji była umiarkowana, choć
ogólne ukierunkowanie interwencji raczej nie budziło zastrzeżeń. Interwencja była realizowana w ramach komponentu
centralnego i w związku z tym ewaluatorzy nie poświęcali wiele uwagi specyfice poszczególnych województw – choć
zauważyli pewną nierównomierność w przestrzennym rozkładzie prowadzonych działań, np. koncentrację monitoringu
satysfakcji klientów urzędów w województwie warmińsko-mazurskim [193].
Wyniki badań pokazują, że z punktu widzenia skuteczności interwencji w dziedzinie dobrego rządzenia bardzo ważne są:
a) Spójna wizja i strategia wdrażania zmian w administracji publicznej, najlepiej wyznaczana przez jeden wiodący
ośrodek;
b) Przyjęcie tej wizji i strategii przez jednostki administracji podlegające zmianom;
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Drugą znaczną luką informacyjną jest kwestia wkładu projektów w osiąganie celów interwencji i likwidowanie zdiagnozowanych problemów. W badaniach stwierdzano wprowadzenie pewnych rozwiązań w administracji publicznej,
ale nie ustalono, czy rzeczywiście przekładają się one na większą sprawność i efektywność jej funkcjonowania, wyższą
jakość usług publicznych, zmniejszenie obciążeń administracyjnych itp. Wiedza o faktycznych efektach interwencji jest
w związku z tym mocno ograniczona.

c) Działania komunikacyjne – informacyjne, edukacyjne, promocyjne – uświadamiające, jakie są pożądane zmiany
w zarządzaniu publicznym, wzmacniające kompetencje obu stron do prowadzenia dialogu społecznego i obywatelskiego, ukazujące, jakie możliwości otwierają nowe rozwiązania organizacyjne, przeciwdziałające pojawiającym się obawom i nieuzasadnionemu oporowi itd.
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Badanie ewaluacyjne wskazują na wystąpienie dwóch poważnych problemów we wdrażaniu interwencji w dziedzinie
dobrego rządzenia. Pierwszy z nich dotyczy zaobserwowanej koncentracji wsparcia na bogatszych i lepiej rozwiniętych jednostkach samorządu terytorialnego. Powoduje ona, że wsparcie nie przyczynia się do wyrównywania różnic
terytorialnych w zakresie dobrego rządzenia i w niewystarczającym stopniu trafia tam, gdzie występują największe
potrzeby. Dlatego zachodzi potrzeba ukierunkowania wsparcia na mniej zamożne gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.
Służyć temu mogą następujące działania [454]:
•

działania informacyjne uświadamiające korzyści ze zmian w stylu zarządzania publicznego;

•

merytoryczne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego;

•

obniżenie wymagań dotyczących wkładu własnego (np. w zakresie dopuszczalnych form jego wniesienia),
w szczególności dla podmiotów mających problemy z jego zapewnieniem – oczywiście w ramach wyznaczanych
przez regulacje nadrzędne;

•

sterowanie interwencją przez kryteria wyboru projektów.

Drugi zidentyfikowany problem dotyczy braku trwałości działań w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego
oraz zinstytucjonalizowanej współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem – powszechnie było zjawisko braku
ich kontynuacji po zakończeniu projektu w związku z brakiem środków finansowych [272, 454, 455]. Badania wskazują
na wysoką użyteczność tego rodzaju działań (zwłaszcza poradnictwa), a zatem celowe jest ich dalsze wspieranie, jednak
doświadczenia wyciągnięte z realizacji PO KL sugerują, że należy raczej stworzyć stały mechanizm ich finansowania, niż
wdrażać je w ramach ograniczonych czasowo projektów. Z tego względu właściwszymi ramami dla ich prowadzenia może
być polityka publiczna finansowana ze środków krajowych, nie zaś EFS. Ważnym krokiem w tę stronę jest ustawa z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Poddany syntezie zasób badań pozwala ponadto sformułować rekomendację dotyczącą form wsparcia istotną w kontekście aktualnego okresu programowania. Mianowicie planując wsparcie dla wdrażania usprawnień zarządczych
i nowych rozwiązań organizacyjnych w administracji publicznej nie należy kłaść nacisku na działania szkoleniowe (co
grozi zdominowaniem interwencji przez szkolenia), lecz przewidzieć zapewnienie wsparcia o charakterze doradczym
dla jednostek administracji w okresie wdrażania przez nich nowych rozwiązań. Ma to znaczenie np. w planowaniu działań w ramach projektu typu 6 Działania 2.18 PO WER.
Polityka publiczna w dziedzinie dobrego rządzenia powinna być monitorowana w celu określania istniejących potrzeb,
mierzenia efektów interwencji publicznych oraz wprowadzania modyfikacji tych interwencji służących zwiększeniu ich
skuteczności. W tym zakresie, oprócz wskaźników używanych do porównań międzynarodowych, warto zwrócić uwagę
na zasób danych zebranych w ramach Barometru rozwoju instytucjonalnego JST, które charakteryzują poszczególne
jednostki samorządu terytorialnego. Zalecamy przeprowadzenie kolejnych edycji tego badania przy zachowaniu porównywalnej metodologii. Umożliwi to prześledzenie zmian zachodzących na przestrzeni dłuższego okresu (od 2009 r., kiedy
miało miejsce pierwsze porównywalne badanie), a nawet mierzenie pomiaru efektów interwencji w przypadku rozdzielenia grup jednostek z niej korzystających oraz niekorzystających. Jednocześnie, przy zachowaniu porównywalnego
między latami trzonu, metodologię tę warto rozwijać w co najmniej trzech aspektach [239]:
•

doboru i charakterystyki wskaźników cząstkowych (np. redukcja liczby wskaźników i poprawa ich przyporządkowania do stadiów rozwoju instytucjonalnego);

•

metodologii tworzenia wskaźników syntetycznych (stosowaną obecnie dość prostą technikę warto zweryfikować, wykorzystując chociażby dorobek metodologiczny Joint Research Center w zakresie tworzenia syntetycznych indeksów);

•

rozszerzenia bazy źródłowej – uwzględnienie informacji wykraczających poza deklaracje przedstawicieli
samorządów.
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4.3. EDUKACJA I KSZTAŁCENIE
4.3.1. WERYFIKACJA TEORII ZMIANY
Rozdział ten odnosi się do dziedziny tematycznej określonej jako „Edukacja i kształcenie”. Interwencja w jej ramach była
realizowana na dwóch poziomach: ogólnopolskim (w ramach Priorytetu III PO KL) oraz regionalnym (w ramach Priorytetu IX PO KL). Można wyróżnić w jej obrębie trzy nurty, odpowiadające trzem teoriom zmiany:
•

Standaryzacji kształcenia (co przedstawia Rysunek 10),

•

Poprawy jakości kształcenia (Rysunek 11),

•

Wyrównywania szans edukacyjnych (Rysunek 12).

W przypadku pierwszego nurtu interwencji efekt miał być osiągnięty poprzez wprowadzenie rozwiązań systemowych
w zakresie monitoringu i ewaluacji, badań edukacyjnych, egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego, co miało
prowadzić do wzrostu skuteczności polityki edukacyjnej we wszystkich jej obszarach i w konsekwencji szybszego wzrostu
gospodarczego oraz zwiększenia globalnej konkurencyjności Polski.
Drugi nurt interwencji to z jednej strony oddziaływanie na poprawę jakości kształcenia nauczycieli, a zarazem poprawa
i unowocześnienie podstaw programowych oraz wprowadzenie nowatorskich programów i materiałów dydaktycznych.
Ostatecznym efektem interwencji byłoby tutaj uzyskanie lepszego funkcjonowania obywateli na rynku pracy (czemu służyć miało stworzenie Krajowych Ram Kwalifikacji) oraz szybszy wzrost gospodarczy i wzrost globalnej konkurencyjności
Polski, dzięki stworzeniu systemu edukacji dobrze dostosowanego do gospodarki opartej na wiedzy.

Generalna zmiana, będąca łącznym skutkiem wszystkich trzech nurtów interwencji, miała wynikać zarówno z działań
na poziomie systemowym, jak i oddziaływania bezpośredniego na ofertę kształcenia. Polegała na przeniesieniu nacisku
z procesu kształcenia na jego efekty, które powinny być w maksymalnym stopniu porównywalne, niezależnie od miejsca, w jakim są uzyskiwane, jak i ścieżki dojścia do nich.
Wnioski z badań ewaluacyjnych potwierdzają przynajmniej częściową realizację założeń interwencji w każdym z obszarów tematycznych. Projekty realizowane w ramach Priorytetu III w dużym stopniu pozwalają na wsparcie wdrażania
obecnej wizji rozwoju edukacji – w największym stopniu dotyczy to kwestii związanych z efektywnym zarządzaniem
w edukacji, włączając w to zagadnienia związane z rozwojem systemu egzaminów zewnętrznych [116, 340]. Jeżeli chodzi
o realizację Priorytetu IX, można mówić o osiągnięciu celu interwencji w zakresie wyrównywania dysproporcji szans edukacyjnych we wszystkich regionach, a zastosowane instrumenty uznaje się za w większości skuteczne [172, 334]. Projekty
z Poddziałania 9.1.1 PO KL wpłynęły na upowszechnienie i zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Polsce. Jednak w przypadku wsparcia dla szkół – skorzystało z niego 35% szkół znajdujących się w miastach i 42%
szkół na wsi. Chociaż więc szkoły wiejskie korzystały ze wsparcia częściej niż miejskie, to nie udało się osiągnąć zakładanych wartości docelowych dla szkół wiejskich, natomiast wsparcie trafiało do szkół miejskich częściej niż zakładano, co
interpretować można jako odstępstwo od założeń teorii zmiany [434]. Jest to podstawą do wniosku, że we wdrażaniu
interwencji zabrakło wystarczająco skutecznych mechanizmów sterowania strumieniami wsparcia, kierujących je do
tych grup docelowych, których potrzeby zdiagnozowano jako priorytetowe.
Duże znaczenie dla poprawy jakości nauczania i zarazem standaryzacji jego efektów ma Edukacyjna Wartość Dodana
(EWD), choć nie można tego wskaźnika rozpatrywać bez uwzględniania innych równolegle wprowadzanych rozwiązań.
Warunkiem wykorzystania tego wskaźnika w zarządzaniu oświatą w nowej perspektywie jest jednak zapewnienie ciągłości finansowania prac związanych z tym wskaźnikiem z budżetu. Ponadto, metoda EWD, mimo swoich zalet, ma też
ograniczenia, wynikające z niejednolitości formuły sprawdzianów i egzaminów po różnych etapach kształcenia. Wiedza
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Trzecia interwencja to wyrównanie szans edukacyjnych dla obszarów defaworyzowanych (przede wszystkim wiejskich)
i uprzywilejowanych. Środkiem do tego miało być podniesienie kwalifikacji nauczycieli, realizacja programów rozwojowych w szkołach (w tym m.in. prowadzenie dodatkowych zajęć i zakup wyposażenia dydaktycznego), upowszechnienie
edukacji przedszkolnej i diagnozy potrzeb rynku pracy. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej miało stworzyć lepsze
warunki startu edukacyjnego dla dzieci z obszarów defaworyzowanych, a poprawa jakości kształcenia w szkołach i dostosowanie kompetencji i kwalifikacji absolwentów do wymagań rynku pracy miało – w skali regionu – doprowadzić do
wyrównania szans edukacyjnych.

o EWD jest powierzchowna i niepełna, zaś interesariusze systemu oświaty nie zawsze orientują się, gdzie mogą zdobyć
rzetelne informacje [350].
Docelowe wartości wskaźników, które miały opisywać zakres zmiany w obszarze standaryzacji efektów kształcenia oraz
poprawy jego jakości, zostały w większości osiągnięte. Odnotowano obniżenie odsetka uczniów o niskich osiągnięciach
edukacyjnych, w roku 2014 osiągnięto też wartość docelową wskaźnika „odsetek absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w relacji do wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą” [454]. Brak jednak wyników badań potwierdzających, że zaobserwowane zmiany można uznać za efekt mechanizmów przyczynowo-skutkowych
opisanych w teorii zmiany.

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS

Większa część analizowanych badań ewaluacyjnych prowadzona była w regionach, a liczba badań ogólnopolskich jest
ograniczona. Znaczna cześć wniosków prowadzi do operacyjnych rekomendacji na poziomie regionu, co utrudnia znacząco weryfikację teorii zmiany. Można jednak przyjąć na podstawie analizowanych wyników badań ewaluacyjnych oraz
innych danych17, że założenia teorii były w okresie 2007–2013 realizowane bez znaczących odstępstw, z wyjątkiem niedostatecznego wsparcia dla szkół na terenach wiejskich. Przenosi to ewentualną dyskusję nad adekwatnością zrealizowanej
interwencji na poziom oceny trafności diagnozy potrzeb społecznych, które mają być realizowane poprzez system edukacji. W analizowanym okresie nie pojawiły się znaczące stanowiska, kwestionujące tę diagnozę. Wskazywano jednak na jej
niepełność [15, 411], co miało negatywny wpływ na początkowy okres wdrażania wsparcia EFS w omawianej dziedzinie
tematycznej.

17
M.in. (Federowicz, brak daty); Sitek M. Miejsce egzaminów zewnętrznych w systemach edukacyjnych i polityce edukacyjnej, [w:] [1699]; Kłobuszewska M., Kobus M. et
al.: Analiza najważniejszych trendów w polskiej oświacie oraz szkolnictwie wyższym [w]: [1697].
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Rysunek 10. Teoria zmiany 3.1 Standaryzacja efektów kształcenia
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Rysunek 11. Teoria zmiany 3.2 Poprawa jakości kształcenia
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Rysunek 12. Teoria zmiany 3.3 Wyrównywanie szans edukacyjnych

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS

51

4.3.2. TRAFNOŚĆ I ZAKRES INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
¾¾ W jakich obszarach występują największe problemy/trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak
można im przeciwdziałać?
¾¾ Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

Na trafność zaprogramowanego w ramach omawianego obszaru wsparcia wskazywać może realizacja wskaźników
kontekstowych, jak również jego społeczna percepcja. Sześć założonych dla IV celu strategicznego PO KL wskaźników
kontekstowych osiągnęło wartość docelową w 2014 r. Obszar edukacji i kształcenia jest zarazem najlepiej ocenianym
obszarem interwencji w ramach PO KL. Zarówno z perspektywy ogółu mieszkańców Polski, jak i przedstawicieli instytucji, sytuacja w tym obszarze jest bardzo pozytywna. Co więcej, Polacy ocenili edukację i kształcenie jako obszar bardzo
ważny dla kraju (wyżej oceniono jedynie rynek pracy) [454].
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Jak wykazują wyniki analiz, w obszarze edukacji i kształcenia występuje konwergencja, tzn. zmniejszanie się międzywojewódzkich zróżnicowań [454]. Niemniej w niektórych województwach zaobserwowano zjawiska specyficzne. Zarysowały
się też we wdrażaniu wsparcia pewne dysproporcje. W mazowieckim obserwuje się zróżnicowanie województwa, jeśli
chodzi o obszar edukacji. Sytuacja w centrum, w stolicy jest zupełnie inna niż na peryferiach. W świętokrzyskim podkreślano trudną sytuację z odpływem do dużych miast i innych województw młodzieży szkolnej. W warmińsko-mazurskim
pozytywnie oceniono wzmocnienie szkół zawodowych, które są szansą na skuteczne wejście na rynek pracy młodzieży
z obszarów popegeerowskich i objęcie wychowaniem przedszkolnym znacznej części dzieci (choć zwrócono uwagę na
brak trwałości tego działania na obszarach popegeerowskich) [454].
W największym stopniu na wdrażaniu EFS skorzystali nauczyciele oraz uczniowie (jako ostateczna grupa docelowa programów wspomagania szkół), a także dyrektorzy szkół i placówki doskonalenia nauczycieli. W mniejszej mierze jako
beneficjentów interwencji wskazuje się takich aktorów systemu edukacji, jak instytucje nim zarządzające: MEN,
organy prowadzące, kuratoria, co można jednak zinterpretować nie tyle jako wyraz braku skuteczności interwencji
w tym obszarze, ile raczej jako wynik ukierunkowania pytań badawczych i uwagi ewaluatorów przede wszystkim na
finalny sukces interwencji, którym w każdym przypadku jest zaspokojenie potrzeb klienta systemu, czyli ucznia/absolwenta. Jednocześnie uważa się, że nauczyciele, a także uczniowie i dyrektorzy szkół otrzymali zbyt mało wsparcia w stosunku do potrzeb. Ocenia się również, że zbyt słabe było wsparcie skierowane do rodziców, między innymi w zakresie
rozumienia zachodzących zmian [411]. W znaczącym stopniu odnosi się to do partycypacji rodziców w procesach edukacji przedszkolnej [434].
Trudności z ukierunkowaniem wsparcia widać w przypadku kilku grup docelowych. Zdecydowanie zbyt rzadko wsparcie
w ramach Poddziałania 9.1.2 kierowane było na obszary wiejskie [434]. Różnice w jakości oferty edukacyjnej między
poszczególnymi szkołami występują także w miastach i obserwuje się ich nasilanie, co można obserwować w postaci
zauważalnych dysproporcji wyników szkół od poziomu gimnazjum [340]. Wciąż niedostateczny jest zakres oferty nowych
placówek przedszkolnych na wsi [340, 434].
Jeżeli chodzi o nauczycieli, wysoko oceniana jest użyteczność takich form wsparcia, jak staże i praktyki w przedsiębiorstwach; równocześnie wskazuje się na ograniczoną użyteczność takich form wsparcia nauczycieli, jak studia podyplomowe [187].
Podsumowując należy stwierdzić, że dokonane zmiany systemowe oraz bezpośrednie wsparcie placówek oświatowych
w świetle analizowanych raportów nie wpłynęło na system oświaty wystarczająco w stosunku do potrzeb. W samym
systemie oświaty dokonały się duże zmiany (wprowadzenie nadzoru pedagogicznego, system egzaminów zewnętrznych, ZSK, reforma szkolnictwa zawodowego), ale skutki tych zmian nie występują równomiernie, a ponadto część z nich
wymaga dłuższego czasu na pełne ujawnienie się, gdyż były to zmiany wymagające od wszystkich aktorów systemu adaptacji. Według autorów raportów najbliższe lata powinny być właśnie okresem adaptacji i rosnącej akceptacji zmian
systemowych, co oznacza, że system wymaga stabilizacji i dokończenia wdrażania nowych rozwiązań. Potrzeba czasu,
aby szkoły, nauczyciele i uczniowie przyzwyczaili się do różnego rodzaju zmian, wprowadzanych w ostatnich latach.
Wyzwaniem dla nowego okresu jest zaktywizowanie środowisk i placówek dotychczas biernych, które w niewielkim
stopniu korzystały ze wsparcia funduszy [340, 350, 411]. Wymaga to w okresie 2014–2020 identyfikacji takich grup, swoistych „białych plam” na mapie interwencji. Z dotychczasowych badań wynika, że choć największy postęp miał miejsce
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w zakresie wsparcia szkół wiejskich i generalnie wyrównywania szans edukacyjnych, to był on niedostateczny w stosunku
do potrzeb.

4.3.3. BARIERY DLA INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można je zniwelować?

Bariery dla efektywnego wdrażania interwencji EFS w ramach tego obszaru tematycznego podzielić można na następujące kategorie:
•

Informacyjno-świadomościowe;

•

Z zakresu zarządzania;

•

Finansowe i biurokratyczne.

W obszarze tym wystąpił również typ barier, który można określić jako bariery paradygmatyczne: np. Priorytet III PO KL
miał na celu zapewnienie wysokiej jakości systemu oświaty, jednak wysoka jakość systemu oświaty jest różnie definiowana przez różnych interesariuszy. Interesariusze nie tylko nie rozumieją wielu podejmowanych działań, ale też nie są
w stanie dostrzec, a tym bardziej ocenić jakości efektów uzyskanych w projektach. Niezbędne jest doprecyzowanie,
czym dla MEN jest wysoka jakość systemu oświaty [411]. Warto też zwrócić uwagę na to, że zmiany systemu edukacji
postrzegane są przez dwie kluczowe grupy jego aktorów – nauczycieli i kadrę kierowniczą szkół – jako nadmiernie zbiurokratyzowane i obciążone zbyt krępującymi procedurami nadzoru. Z analizowanych raportów wynika, że paradygmat
systemu edukacji preferowany przez te dwie grupy powinien opierać się na większej autonomii nauczyciela i szkoły,
a obecnie wprowadzany postrzegany jest jako zmierzający do ograniczenia tej autonomii i maksymalnej standaryzacji
procesu kształcenia.
Bariery z zakresu zarządzania to między innymi niski poziom współpracy szkół z otoczeniem zewnętrznym [340, 411].
Wpływa to na skuteczność, efektywność i trwałość tych projektów, które są uwarunkowane istnieniem takich relacji,
a przede wszystkim utrudnia uzyskanie synergii działań podejmowanych w oświacie z działaniami w innych obszarach
(np. rynku pracy czy dobrego rządzenia]. Bariery wystąpiły też przy wprowadzaniu zmian na poziomie systemowym,
egzaminów zewnętrznych oraz wsparcia (szkolenia, staże, publikacje) dla pracowników komisji egzaminacyjnych. Jak
wynika z ewaluacji przeprowadzonej w pierwszych latach realizacji Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, rozpoczęło się ono przy niepełnej diagnozie potrzeb, a koncepcję kierunku modernizacji egzaminów wypracowano
w trakcie wdrażania [15]. W późniejszym okresie przeprowadzono bardziej kompleksowe badania dotyczące jakości
i efektywności egzaminów. Jak podkreślono w Raporcie o stanie edukacji poświęconym egzaminom zewnętrznym, w którym podsumowano część tych badań, egzaminy nie są jednak wolne od niedoskonałości, w szczególności nie mierzą
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Pierwszy typ barier (informacyjno-świadomościowe) wynika przede wszystkim z nierównomiernego poinformowania wszystkich interesariuszy o istocie zachodzących zmian. Przykładem może być tutaj los projektu EWD, w przypadku
którego nauczycielom brakowało umiejętności do jego wykorzystania. Występowały też deficyty zrozumienia metody.
Największym problemem było wykorzystanie EWD przez organy prowadzące, w których często brakowało świadomości,
czym jest EWD. Wskaźniki bywały nieprawidłowo wykorzystywane do zarządzania (tworzenie rankingów szkół zamiast
rozwiązań wspierających) [350, 411]. Interwencja w edukacji (rozumiana jako całość opisana trzema teoriami interwencji, przedstawionymi na Rysunkach nr 10-12) miała w niektórych środowiskach nauczycielskich i rodzicielskich zły
wizerunek jako zmiana przede wszystkim biurokratyczna i stwarzająca liczne obowiązki w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości [nauczyciele]; w przypadku rodziców występowały najczęściej zastrzeżenia co do zmian w zakresie podstaw programowych [15, 265, 334, 350, 411]. Stosunkowo łatwo dostrzec kumulujące się efekty zmian na najwyższym
szczeblu rozwoju oświaty, ale w szkole tych zmian jest tak wiele, że trudno jest nauczycielom, dyrektorom czy uczniom je
zrozumieć i ocenić, czy rzeczywiście służą rozwojowi [411]. Na obszarach wiejskich obserwuje się też wśród części rodziców brak zrozumienia dla potrzeby wczesnego rozpoczynania edukacji przedszkolnej [434]. Stwierdzane w części badań
wrażenie chaosu we wdrażaniu reformy systemu edukacji i braku komplementarności działań podejmowanych ramach
wsparcia EFS – po części nieodbiegające od rzeczywistości, ale po części mylne – wymaga bardziej konsekwentnej polityki komunikacyjnej w zakresie oświaty niż prowadzona w okresie 2007-2011.

wszystkich kompetencji określonych w celach nauczania, z czym się wiąże zjawisko zredukowanego nauczania „pod
testy”18.
Bariery finansowe wiążą się z dużym obciążeniem samorządów finansowaniem edukacji (wynikającym m.in. z zapisów
Karty Nauczyciela), co ma wpływ zarówno na podejmowanie decyzji o korzystaniu ze wsparcia [334], jak i później na
trwałość projektów [411]. Mimo wypracowania licznych efektów, które mają szansę przyczynić się do poprawy jakości
oświaty i systemu kształcenia, nie ma wypracowanych systemowych rozwiązań, które w przyszłości umożliwiłyby wykorzystanie tych efektów. Nie wiadomo, czy i jak są one włączane do głównego nurtu polityki oświatowej. Brakuje też
odgórnego pomysłu, jak zapewnić trwałość rozwiązań wypracowanych w projektach konkursowych – czyli jak znaleźć
środki na kontynuację działań finansowanych wcześniej ze środków EFS. Z tym wiąże się słabe upowszechnienie wśród
odbiorców projektów sprawdzonych działań i efektów. Istnieje zatem duże ryzyko, że wypracowane efekty mogą zostać
niewykorzystane dla rozwoju i zapewnienia wysokiej jakości systemu oświaty.
Jeśli chodzi o współpracę szkół zawodowych z pracodawcami, czynnikiem zniechęcającym małe przedsiębiorstwa do
udziału były natomiast obciążenia biurokratyczne z nim związane [1638]. Pracodawcy nie wskazują na ogół precyzyjnie
(a przynajmniej nie wynika to z badań) czego dotyczą te obciążenia – można jednak zakładać, że chodzi o wszystkie działania wymagające dodatkowego angażowania zasobów firmy. W przypadku małych przedsiębiorstw brak często takich
możliwości albo oceniane są one jako koszt przekraczający ewentualne korzyści wynikające ze współpracy.

4.3.4. EFEKTY WSPARCIA
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
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¾¾ Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których grupach się to nie
udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
¾¾ Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform, budowania systemów/struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu
do poszczególnych polityk)?
¾¾ Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii, substytucji,
creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze/zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty planowanych
interwencji w poszczególnych obszarach?

Na podstawie analizowanych raportów można stwierdzić, że polski system charakteryzował się w okresie 2007–2014
rosnącą efektywnością, jeżeli chodzi o uczestnictwo w edukacji, począwszy od szkoły podstawowej. Wysokie wskaźniki skolaryzacji i niskie wskaźniki wczesnego opuszczania systemu edukacji stanowią dobrą podbudowę do dalszego
uczestnictwa młodzieży w edukacji na poziomie wyższym [340]. Kluczowe efekty interwencji w tym obszarze to wiedza,
doświadczenie i kompetencje nabyte przez nauczycieli, dyrektorów i uczniów, programy wspomagające pracę szkoły lub
innych instytucji oświatowych, poprawa infrastruktury placówek, rozwój systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zdaniem ewaluatorów udało się zachęcić uczestników do współpracy pomiędzy szkołami, placówkami oświatowymi, przedsiębiorstwami. Środowisko edukacyjne zaktywizowało się, podjęto współpracę międzyinstytucjonalną. Proces zmian jednak się nie zakończył, trudno więc o ostateczną odpowiedź, w jakim stopniu poprawiła się jakość systemu
oświaty [411].
W przypadku edukacji przedszkolnej odsetek dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do różnego rodzaju placówek wzrósł w latach 2003–2014 z 36,2% do 79,4%, przy czym na wsi poziom ten podniósł się z 16,4% do 60,8%.
O wzrastającej dostępności edukacji przedszkolnej świadczy liczba dzieci w wieku 3–5 lat przypadająca na jedno miejsce
w placówce wychowania przedszkolnego, która wg GUS zmniejszyła się z 1,68 w 2003 r. do 1,17 w 2014 r. (nie podano
jednak odrębnych danych dla obszarów wiejskich)19. W latach 2008–2012 wzrastał udział oddziałów przedszkolnych
w szkołach (tylko w miastach) oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych w edukacji przedszkolnej (w miastach i na wsi)20. Było to efektem wsparcia w ramach Działania 9.1.1 PO KL, ale i wykorzystania środków
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Kłobuszewska M., Kobus M. et al.: Analiza najważniejszych trendów w polskiej oświacie oraz szkolnictwie wyższym [w]: [1697].
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EFRR w ramach RPO na działania inwestycyjne. Podobną synergię obserwować możemy również w przypadku wsparcia
dla szkół.
W ramach projektów przyczyniających się do realizacji celu 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji,
szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, do końca 2013 r. wsparciem objęto niemal 4,4 tys. ośrodków
wychowania przedszkolnego (ponad 71% celu)21. Równolegle, w okresie 2007–2013 liczba placówek przedszkolnych
w Polsce ogółem wzrosła o niespełna 5 tys.22 placówek, co oznacza, że większość nowoutworzonych placówek powstała
przy wykorzystaniu wsparcia EFS.
Docelowe wartości wskaźników, które miały opisywać zakres zmiany w obszarze standaryzacji efektów kształcenia oraz
poprawy jego jakości, zostały w większości osiągnięte. Odnotowano obniżenie odsetka uczniów, którzy w ramach egzaminu gimnazjalnego uzyskali najniższe wyniki (0–15 punktów) w części matematyczno-przyrodniczej (spadek o 1 punkt
proc.) i humanistycznej (spadek o 0,4 punktu proc.) w odniesieniu do całkowitej liczby uczniów, którzy przystąpili do tego
egzaminu. Badanie PISA wykazało spadek odsetka uczniów z niskimi osiągnięciami w czytaniu ze zrozumieniem (z 16,8%
do 15,2%) i matematyce (z 22% do 17,8%). W roku 2014 osiągnięto też wartość docelową wskaźnika „odsetek absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w relacji do wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących
się maturą”. Brak jednak wyników badań pozwalających stwierdzić, w jakiej mierze wpływ na wartości tych wskaźników
miała interwencja wdrożona w ramach PO KL. Oszacowano za to, że jej oddziaływaniu można przypisać całą zaobserwowaną w latach 2008–2013 zmianę w wartości stworzonego syntetycznego miernika, zdającego sprawę z sytuacji w dziedzinie edukacji i kształcenia [454]. Sugeruje to, że interwencje finansowane ze środków EFS miały istotne znaczenie dla
poprawy stanu edukacji w Polsce.

Rosnącej efektywności polskiego systemu edukacji nie towarzyszy jednak wystarczająco silne niwelowanie dysproporcji szans edukacyjnych. Wynika to po części z coraz bardziej selektywnego charakteru polskiej edukacji, widocznego
szczególnie w miastach, gdzie już na poziomie gimnazjum widoczne jest coraz większe zróżnicowanie wyników szkół.
Poprawa jakości kształcenia potrzebna jest również na obszarach wiejskich. Wymaga to dalszych systemowych działań,
ukierunkowanych na wsparcie szkół i nauczycieli w osiąganiu lepszych efektów kształcenia, w tym również z uczniami
o specjalnych potrzebach, a także z uczniami zdolnymi [340]. Nadal występuje też potrzeba wzmocnienia działań mających na celu odpowiednie przygotowanie uczniów do uczestnictwa w rynku pracy, a także do dalszego uczenia się
przez całe życie. Wymaga to odpowiedniej oferty, szczególnie szkół zawodowych, które powinny kształcić w sposób
zgodny z potrzebami rynku pracy i pracodawców. Chociaż można w Polsce odnotować przykłady współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, nie jest to model powszechny, jak również nie ma systemowych rozwiązań, które by wspierały
taką współpracę. W efekcie utrzymuje się wysokie ryzyko bezrobocia i bierności zawodowej absolwentów szkół zawodowych [340].
Bezpośrednie wsparcie dla uczniów, prowadzone w ramach PO KL, zostało zaplanowane w taki sposób, że mogło
oddziaływać tylko na grupę uczestników projektu. Dotyczyło to zwłaszcza programów rozwojowych szkół realizowanych
w ramach Działania 9.1.2. Zgodnie z SzOP PO KL, program rozwojowy „kompleksowo i trwale przyczynia się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej i/lub rozszerzenia oferty edukacyjnej danej szkoły/placówki oświatowej (szkół/placówek oświatowych)”. W praktyce projektodawcy wybierali drugi wariant, toteż programy
rozwojowe były projektami, podczas realizacji których zapewniono uczniom dodatkowe zajęcia (głównie wyrównawcze
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Wyniki pomiarów PISA (Federowicz, brak daty) wskazują na wzrost kompetencji ogólnych w badanym okresie. Średni
poziom umiejętności matematycznych w roku 2012 był znacznie wyższy niż w latach 2006 i 2009, gdy polskie wyniki były
zbliżone do średniej OECD i niż w 2003, gdy znajdowały się poniżej średniej. W przypadku umiejętności czytania wyniki
z 2012 r. były wyższe niż w 2003 r., ale w latach 2006–2009–2012 następowały wahania, przy czym średni wynik z 2012 r.
jest wyższy od tego z 2009 r. Poprawę efektów kształcenia wiąże się z reformą systemu oświaty, a zwłaszcza wprowadzeniem gimnazjów. Obserwowaną poprawę można wiązać z wydłużeniem o rok obowiązkowej nauki przed momentem
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz wprowadzeniem egzaminów zewnętrznych (Sawiński, 2015). W raporcie z badania PISA poprawę wyników wiąże się też z wprowadzeniem nowej podstawy programowej, kładącej większy nacisk na
umiejętności złożone. Wynik ten jednak trzeba wiązać ze skróceniem czasu edukacji ponadgimnazjalnej, co skutkować
może m.in. obserwowanym przez przedstawicieli szkół wyższych niższym poziomem wiedzy ogólnej i specjalistycznej
u kandydatów.

i pozalekcyjne, rzadziej wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe i inne). W ponad ¼ wspartych
placówek na każdym etapie edukacyjnym deklarowano wdrożenie innowacyjnych form nauczania, które polegały m.in.
na wykorzystaniu TIK i innej organizacji zajęć. Niemniej jednak wszystkie te działania były prowadzone na zajęciach
dodatkowych i założenia Działania ani projektów nie wymagały przełożenia ich na regularnie prowadzone lekcje [334].
Prowadzone analizy kontrfaktyczne pokazały, że programy rozwojowe wdrażane w ramach projektów konkursowych
nie miały wpływu na wyniki egzaminacyjne uczniów (Penszko, 2015). Natomiast w przypadku projektów systemowych
zakładających indywidualizację nauczania, wprowadzaną w klasach I-III szkół podstawowych, analizując wyniki badania OBUT23, odnotowano pozytywny wpływ na rezultaty osiągane przez słabszych uczniów z języka polskiego, przy
braku efektów w dziedzinie matematyki [1694].
Podobną formułę wsparcia (programy rozwojowe) przewidziano w ramach Działania 9.2 skierowanego do szkół zawodowych, z tym że zakres wsparcia był poszerzony o współpracę z pracodawcami i modernizację oferty kształcenia zawodowego. W praktyce wsparcie z tych dwóch ostatnich obszarów było prowadzone, ale tylko w części szkół, relatywnie
rzadko w porównaniu do zajęć dodatkowych. Niemniej stwierdzono, że Działanie 9.2 przyczyniło się do zwiększenia
skali kooperacji szkół zawodowych z przedsiębiorcami, w większości przypadków dzięki poszerzeniu zakresu wcześniej
już nawiązanej i prowadzonej współpracy. Co więcej, działania prowadzone w ramach projektu były w przypadku ponad
70% beneficjentów kontynuowane również po jego zakończeniu [1638].
Jak wynika z analizowanych raportów i z analizy wyników egzaminów, w Polsce dominują uczniowie przeciętni; relatywnie mało jest natomiast uczniów najsłabszych i najlepszych [340]. Tego rodzaju „uśrednienie” – oczywiście przede
wszystkim z uwagi na zbyt szczupłą liczbę uczniów wyróżniających się – stanowi poważne wyzwanie dla systemu edukacji, zwłaszcza jeżeli przyjmować założenia jakościowego skoku rozwoju społeczno-gospodarczego Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, które wymagać będzie nie tylko zmian w podejściu do kształcenia zawodowego, ale i swego
rodzaju „wychowania do kreatywności”, wpisanego w ów system.
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4.3.5. ZNACZENIE INTERWENCJI DLA POLITYK PUBLICZNYCH I REALIZACJI STRATEGII
EUROPA 2020
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
¾¾ Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

Obszar edukacja i kształcenie wpisuje się w realizację czwartego celu strategicznego POKL 2007–2013, jakim jest „Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy”. Jeśli chodzi o spójność tego obszaru
z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu, realizatorzy badań wykazują, że wszystkie cele Priorytetów III i IX PO KL
wynikają w sposób bezpośredni z założeń Strategii Rozwoju Edukacji 2007–2013 [116, 434, 454].
Ekspertyza „Diagnoza społeczno-ekonomiczna na potrzeby krajowego programu operacyjnego, współfinansowanego
ze środków EFS w latach 2014–2020 [340] wskazuje, że zarówno dotychczasowy, jak i planowany kierunek rozwoju polskiego systemu edukacji odpowiada zapisom Programu UE pt. „Edukacja i Szkolenia 2020”, który wskazuje na następujące priorytety działań:
1. uczynienie uczenia się przez całe życie i mobilności faktem,
2. poprawa jakości i efektywności edukacji i szkoleń,
3. promowanie równości, spójności społecznej i aktywnego obywatelstwa,
4. zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości na wszystkich poziomach edukacji
i szkoleń.
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Rozwój kapitału ludzkiego jest również jednym z celów „Średniookresowej strategii rozwoju kraju” oraz „Strategii rozwoju kapitału ludzkiego”. ŚSRK wskazuje, że w systemie edukacji i szkoleń powinno się dokonać przejście od modelu
kształcenia opartego głównie na szkole i przekazywaniu wiedzy encyklopedycznej do szerokiego modelu edukacji, łączącego kształcenie w szkołach z uczeniem się innym niż formalne, trwającym całe życie i powiązanym z praktyką (m.in.
z konkretnymi potrzebami pracodawców i potrzebami życia w zinformatyzowanym społeczeństwie). Edukacja ma wychodzić poza kształcenie w instytucjach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, obejmując również szkolenia i LLL (Long
Life Learning), którego status staje się równorzędny do kształcenia formalnego. Działania określone w ŚSRK zmierzają
do przyjęcia nowych, bardziej efektywnych kierunków inwestowania w edukację (kształcenie i szkolenie) oraz rozwoju
uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz walidowania nabywanych kompetencji (w tym także reformowanie systemów egzaminacyjnych tak, aby pozwalały one na ocenę kompetencji)
w ramach systemu kwalifikacji, opartego o Polską Ramę Kwalifikacji [340].
W 2002 r. na szczycie w Barcelonie Rada Europejska wyznaczyła jako cel, by przynajmniej dla 90 % dzieci w wieku od 3
lat do wieku objęcia obowiązkiem szkolnym oraz przynajmniej dla 33 % dzieci w wieku poniżej 3 lat zapewniona była
opieka24. Od tamtej pory osiągnięcie „celów barcelońskich” było głównym działaniem w ramach strategii lizbońskiej,
a następnie Strategii „Europa 2020”. Działania w ramach EFS miały nieznaczny wpływ na wskaźnik opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, natomiast w przypadku drugiego wskaźnika (opieka nad dziećmi w wieku 3–5 lat), wsparcie EFS – miało
znaczenie fundamentalne. Jak już wspomniano wyżej, wsparciem tym objęto niemal 4,4 tys. ośrodków wychowania
przedszkolnego, podczas gdy wzrost ogólnej liczby placówek przedszkolnych w Polsce w okresie 2007–2013 wyniósł
niespełna 5 tysięcy25.

Na wyzwanie to odpowiada Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która w większym niż w dotychczasowej
polityce edukacyjnej stopniu kładzie nacisk na kształcenie zawodowe, wskazując na potrzebę dualnego modelu kształcenia zawodowego (nauka połączona z praktyką u pracodawcy). Odpowiada to kierunkom rozwoju systemu edukacji
realizowanym już co najmniej od 2010 r., kiedy zorientowano się co do negatywnych skutków redukcji szkolnictwa zawodowego dla rynku pracy. Połączenie z praktyką u pracodawcy i założenie jeszcze szerszego zaangażowania pracodawców
w tworzenie programów nauczania zawodu niweluje zarazem ryzyko uczenia zawodów, które nie będą odgrywały roli
na rynku pracy w przyszłości. Pewien krok w tym kierunku uczyniło Działanie 9.2 PO KL, które przyniosło rozszerzenie
skali współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami, choć nie do końca udało się przełamać problem polegający na
niewystarczającym zmotywowaniu i zaangażowaniu przedsiębiorców [1638].
Warto zarazem zwrócić uwagę, że z analizowanych raportów wynika duży, a nawet rosnący deficyt w obszarze kompetencji społecznych i kognitywnych, w tym kompetencji określanych uogólniającym pojęciem kreatywności. Paradoksalnie,
rozwój tych kompetencji – oczekiwanych dziś w pierwszym rzędzie przez pracodawców – zależy w dużej mierze od wysokiego poziomu wykształcenia ogólnego i od zdolności systemu do łączenia tych „miękkich” kompetencji z „twardymi”,

24
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW. Cele barcelońskie Rozwój struktur opieki nad dziećmi w Europie na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 29.5.2013.
25
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Działania te – co należy przede wszystkim podkreślić – są zgodne ze zrekonstruowaną na użytek tej syntezy teorią interwencji. Jej założenia zostały, jak wskazano w rozdziale pierwszym, w większości zrealizowane, co stanowi argument za
tym, że wsparcie w ramach EFS miało kluczowe znaczenie dla realizacji celów wyżej omówionych dokumentów. Oddziaływanie PO KL nie było jednak równomierne dla wszystkich obszarów, w których dokonywała się interwencja. Największy
sukces odnotować należy w obszarze edukacji szkolnej. Rozwój edukacji pozaszkolnej i przygotowanie uczniów do LLL
pozostawia w świetle analizowanych raportów sporo do działania i wymaga zarówno wsparcia programów nauczania,
jak i wsparcia zmian systemowych. Na tle międzynarodowym polski system edukacji jest oceniany stosunkowo dobrze,
co daje dobry punkt wyjścia dla osiągnięcia krajowych celów określonych w strategiach europejskiej. Ogłoszony w 2012
r. raport „The Learning Curve” prezentujący indeks umiejętności kognitywnych i uczestnictwa w edukacji, opracowany
przez The Economist Intelligence Unit (Pearson, 2012), plasuje Polskę na wysokim, 14. miejscu, wśród 40 uwzględnionych krajów. Niemniej pozycja naszego kraju wynika przede wszystkim z wysokich wartości wskaźników związanych
z uczestnictwem w edukacji, gorzej zaś przedstawia się sytuacja polskiej edukacji w zakresie umiejętności kognitywnych, co jest warunkiem umiejętności samodzielnego kształtowania własnej ścieżki edukacji. Wyzwaniem zatem pozostaje nadal, by uczenie się nie kończyło się w momencie, gdy uczeń lub absolwent po raz ostatni przekracza próg szkoły
czy uczelni.

specyficznie zawodowymi. Skuteczna odpowiedź na wyzwania przyszłości w zakresie edukacji zależy w dużej mierze od
odpowiedniego zrównoważenia tych dwóch aspektów kształcenia.

4.3.6. WNIOSKI DOTYCZĄCE BADAŃ EWALUACYJNYCH
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych
badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających/braku wiedzy w danych obszarach? Czy są
tematy/obszary, które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie zostały, z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania
wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces
programowania Programów operacyjnych współfinansowanych z EFS?
¾¾ Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej formułowanych?

Większość dostępnych raportów zakwalifikowanych jako odnoszące się do dziedziny tematycznej „Edukacja i kształcenie” nie budzi zastrzeżeń metodologicznych lub ma stosunkowo niewiele wad w tym zakresie. Stosunkowo długi okres
objęty metaewaluacją, który był zarazem okresem dynamicznych zmian w polskim systemie oświaty, jak również istotnych i nie zawsze zakończonych konkluzjami dyskusji, jest jednak przyczyną tego, że znaczna część wniosków i rekomendacji formułowanych w pierwszych latach wdrażania EFS (można uznać, że jest to okres 2007–2010) może już mieć
charakter historyczny. Warto też zwrócić uwagę, że większość zamawianych w tamtym okresie badań dotyczyła regionów
i formułowano w nich operacyjne rekomendacje na tym właśnie poziomie, które w większości zostały wdrożone. Brakuje
natomiast większej liczby badań, podejmujących problem efektów Programu i wpływu (mid-term i ex-post). Brak również – co z uwagi na stwierdzone wcześniej bariery w polityce komunikacyjnej wydaje się szczególnie ważne – ewaluacji
działań informacyjno-promocyjnych, związanych z realizacją polityk oświatowych, zarówno na poziomie centralnym, jak
i na poziomie regionów.
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Z uwagi na to, że większość wniosków ma charakter regionalny i operacyjny, a zarazem z uwagi na stosunkowo niedużą
liczbę raportów ogólnokrajowych, trudno stwierdzić w nich istotne rozbieżności.

4.3.7. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy finansowej 2007–2013
i 2014–2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS?
¾¾ W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie dla osiąganych
efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i rekomendacje
powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

Mimo realizacji założonych zmian, zasadne jest pytanie, na ile przyjęta teoria zmiany wymaga modyfikacji. Propozycją
takiej korekty jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie w większym niż dotychczas zakresie zwraca się
uwagę na praktyczny, rynkowy aspekt kształcenia zawodowego, a także na potrzebę dalszego wyrównywania dysproporcji szans edukacyjnych między obszarami defaworyzowanymi (przede wszystkim wiejskimi) a uprzywilejowanymi. Do tej
rekomendacji należy dodać jeszcze jedną, kluczową i strategiczną, wynikającą z analizy efektów dotychczasowych zmian
w systemie oświaty i również uwzględnioną w SOR: potrzebę zwiększenia nacisku na kształtowanie kompetencji składających się na ogólnie pojętą kreatywność, co może być realizowane z jednej strony poprzez odpowiednie zmiany
w programach nauczania, tak, by tego rodzaju kompetencje lepiej kształtować, jak i poprzez odpowiednie zmiany
organizacyjne w zakresie pracy z uczniem zdolnym (choćby wprowadzanie w większym zakresie na poziomie już gimnazjalnym26 tutoringu czy mentoringu).

26
W przyszłości: w ostatnich latach szkoły podstawowej. Praktycznie działania z zakresu indywidualnej pracy z uczniem zdolnym nie dotyczą (lub dotyczą w stopniu najmniejszym) nauczania początkowego, gdzie priorytetem powinna być socjalizacja ucznia.
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W szkolnictwie zawodowym wymaga wzmocnienia aspekt kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach. O ile jednak
jest to w miarę powszechnie (choć można mieć zastrzeżenia co do skuteczności) realizowane w przypadku uczniów,
o tyle w niewielkim stopniu takie rozwiązania obejmują nauczycieli. Jest to szczególnie istotne z perspektywy nauczycieli w szkolnictwie zawodowym, w którym posiadanie aktualnej wiedzy na temat technologii i rozwiązań stosowanych w pracy w nauczanych zawodach jest kluczowe dla dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb rynku
pracy. Podejście stosowane w innych krajach (np. w Finlandii) uwzględnia między innymi odbywanie przez nauczycieli
okresowych (co kilka lat) praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach. W Polsce nie występują tego typu rozwiązania
systemowe. Należy rozważyć ich wprowadzenie.
Zarządzanie szkołami, a także system doskonalenia nauczycieli, wymaga sprawnego i przyjaznego systemu obiegu informacji. Obecnie np. portal SCHOLARIS, który miał stanowić platformę wymiany doświadczeń między nauczycielami, praktycznie nie funkcjonuje. Z kolei system obiegu i gromadzenia informacji dla szkół i ich dyrektorów postrzegany jest jako
trudny w obsłudze i mało użyteczny. Konieczne jest wdrożenie dwóch osobnych systemów obiegu informacji dla tych
obszarów lub „udrożnienie” obecnie funkcjonujących.

Powszechnym problemem związanym z wdrażaniem projektów w Priorytecie III PO KL była nadmierna sztywność procedur, nadmiar i zmienność regulacji oraz biurokracja. Należy zmniejszyć liczbę i zakres regulacji dot. realizacji projektów. Należy zwiększyć możliwość dokonywania zmian w projektach, zwłaszcza wieloletnich. Konieczne jest racjonalne
budowanie systemu wskaźników i systemu ich monitorowania. Konieczne jest systematyczne monitorowanie obciążeń biurokratycznych nakładanych na beneficjentów.
Na podstawie raportów regionalnych można wskazać na pewne cechy specyficzne wdrażania EFS w regionach, wynikające z ich charakterystyki społeczno-gospodarczej [456], przytoczone już w rozdziale 4.3.2.
W działaniach w obszarze dziedziny tematycznej „Edukacja i kształcenie” problematyczna jest komplementarność
i synergia projektów. Brakuje działań spajających projekty, zwłaszcza na zaawansowanym etapie ich realizacji. Należy
zatem rzetelnie ocenić dotychczasowe zmiany i ustalić, w jakim zakresie będą one kontynuowane. Wskazane jest
też ograniczenie liczby projektów realizowanych jednocześnie, o ile ich efekty mają bezpośredni wpływ na szkołę.
Kolejne działania powinny być podejmowane sekwencyjnie. Nie powinno się dopuścić do rozproszenia interwencji na
wiele obszarów, ponieważ nie zapewni to skuteczności w żadnym – co oznacza potrzebę precyzyjnego zdiagnozowania
potrzeb edukacyjnych na kolejnym etapie programowania i prowadzenie interwencji zgodnie z tymi wnioskami. Przykładem może być niedostateczna koncentracja wsparcia na szkołach wiejskich (patrz: rozdział poświęcony weryfikacji
teorii zmiany).
Niezasadne jest wywieranie presji na wydatkowanie środków. Interwencja dotycząca systemu oświaty w ramach PO
WER powinna być projektowana w porozumieniu z instytucjami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi tak, by zachowana została komplementarność i wspólny kierunek działań.
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W analizowanych raportach zwraca się uwagę, że w przypadku wielu projektów (również systemowych) problematyczny
pozostaje aspekt ich trwałości. Beneficjenci w miarę możliwości i w różnym stopniu wywiązują się z tego zobowiązania.
Jednak barierą dla rzeczywistej trwałości jest brak odgórnego pomysłu na jej zapewnienie, przy czym trwałość należy
rozumieć tu zarówno jako zdolność systemu do włączenia wypracowanych dzięki wsparciu EFS rozwiązań w główny
nurt polityki, jak i zdolność do ich modyfikacji i rozwinięcia. Wg. analizowanych raportów nawet sprawdzone rozwiązania wypracowane w projektach nie mają pewnych szans na wdrożenie i upowszechnienie w systemie po zakończeniu
finansowania ze środków UE. Główną przyczyną jest brak funduszy (bariera finansowa), ale często jest to też zmiana
priorytetów w polityce MEN. Brakuje metod i procedur bieżącej analizy oraz oceny efektów podejmowanych działań.
W większym stopniu przykładana jest waga do strony formalnej projektów konkursowych oraz ich właściwego rozliczenia niż strony merytorycznej. W kolejnym okresie programowania funduszy na oświatę należy opracować system
zapewniania trwałości wypracowanych już efektów. Należy go też stosować w bieżącej realizacji projektów oraz monitorować, w jakim stopniu odpowiada on na potrzeby beneficjentów oraz interesariuszy systemu oświaty. Należy też
ocenić dotychczasowe efekty projektów konkursowych z punktu widzenia celów długofalowej polityki MEN i zapewnić wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań w tych instytucjach i grupach odbiorców, które były grupami docelowymi
projektów.

4.4. SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
4.4.1. WERYFIKACJA TEORII ZMIANY
Niniejszy rozdział poświęcony jest dziedzinie tematycznej określonej jako „Szkolnictwo wyższe i nauka”. Interwencja
w tym zakresie realizowana była poprzez Priorytet IV PO KL Szkolnictwo wyższe i nauka (Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym – projekty konkursowe i 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście
celów Strategii Europa 2020). Interwencja realizowana w ramach Priorytetu IV dotyczyła wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego uczelni, zwiększenia liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy, podniesienia kwalifikacji kadr sektora badawczo-rozwojowego oraz wzmocnienia potencjału dydaktycznego
uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii „Europa 2020”.
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Teoria zmiany przewidziana dla tego zakresu tematycznego odnosi się do Podniesienia konkurencyjności Polski w warunkach gospodarki opartej o wiedzę, czego graficzne odzwierciedlenie stanowi Rysunek 13. W uproszczeniu efekt miał
zostać osiągnięty poprzez dostosowanie narzędzi pozwalających prowadzić kształcenie wysokiej jakości (w wyniku przeprowadzenia wcześniejszych analiz i badań) oraz dostosowanie oferty edukacji do warunków konkurencji międzynarodowej oraz oferty rynku pracy. W ten sposób szkoły wyższe miały stać się otwarte i mobilne, a dzięki wprowadzeniu
programów kształcenia uwzględniających kształcenie w zakresie nauk ścisłych (matematyka, studia techniczne i przyrodnicze) zwiększyć liczbę absolwentów podejmujących pracę w dziedzinach stanowiących podstawę gospodarki opartej na
wiedzy. Zakładano również wpływ na podniesienie kwalifikacji kadr B+R oraz efektywność i jakość badań, co z kolei miało
przyczynić się do stworzenia konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
Wnioski z badań powielają założenia teorii zmiany, wskazują na konieczność dostosowania oferty wyższych uczelni do
warunków międzynarodowych poprzez zaadaptowanie światowych technologii procesowych, produktowych i marketingowych, które w efekcie mają się przełożyć na zwiększenie zatrudnialności absolwentów w sektorach miejsc pracy
wysokiej jakości i konkurencyjnych na rynku globalnym [211]. Jednakże nieliczna grupa ewaluacji odnosi się do efektów
działań mających prowadzić do zmian w ofercie szkół wyższych. Wśród kluczowych elementów koniecznych do wdrożenia wskazuje się natomiast, poza zwiększeniem kompetencji zawodowych oraz praktycznych umiejętności zawodowych
i technicznych studentów [211, 238], konieczność doskonalenia umiejętności miękkich – m.in. związanych ze zwiększeniem umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej [238, 279], a także kognitywnych
[279]. Ponadto, kluczowe wydaje się zwiększenie zaangażowania studentów w międzynarodowych sieciach współpracy
oraz wprowadzenie elementu weryfikacji jakości wdrażanych staży i praktyk [211] oraz zwiększenia nacisku na wykorzystanie w procesie edukacyjnym nowoczesnych form komunikacji, a także sprzętu medialnego [279]. Wskazuje się
na konieczność współpracy sektora nauki z sektorem biznesu [278, 211, 470]. Badania ewaluacyjne potwierdzają także
konieczność kształcenia kadry dydaktycznej pod kątem zwiększenia jej wiedzy o rynku pracy i umożliwienia dostosowania do niego sposobu nauczania poprzez staże i praktyki [238]. Generalnie zatem treść analizowanych raportów współbrzmi z założeniami teorii zmiany. Jednakże dokonanie pełnej weryfikacji teorii zmiany nie było możliwe ze względu na
ograniczoną liczbę badań [238, 278] o charakterze ex-post, które w niewystarczającym stopniu odnoszą się do przewidywanych efektów sformułowanych w teorii zmiany.
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Rysunek 13. Teoria zmiany 4.1. Podniesienie konkurencyjności Polski w warunkach gospodarki opartej o wiedzę
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4.4.2. TRAFNOŚĆ I ZAKRES INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
¾¾ W jakich obszarach występują największe problemy/trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak
można im przeciwdziałać?
¾¾ Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?
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Na podstawie analizy dotychczas zrealizowanych badań można sformułować wniosek o tym, że wsparcie zaoferowane
w ramach IV Priorytetu PO KL zostało trafnie zaprogramowane i skierowane do odpowiednich podmiotów, szczególnie ważnych w kontekście planowanych efektów interwencji. Zgodnie z teorią zmiany, jak wskazują dotychczasowe
badania, kluczowe znaczenie dla realizacji celów interwencji mają kierunki ścisłe, ale porównanie wyników badań wcześniejszych (2012 r. [211]) z przeprowadzonymi dwa lata później [279] wskazuje na zmianę perspektywy pracodawców.
Zmiana ta dotyczy przede wszystkim nastawienia na konkretne kompetencje zawodowe: badanie późniejsze wskazuje,
że dla pracodawców posiadanie określonych kwalifikacji oraz zawodowych, merytorycznych kompetencji jest warunkiem
koniecznym przy zatrudnieniu (do tego minimum zaliczają się też takie ogólne kompetencje „twarde” jak: znajomość
języków obcych, umiejętność tworzenia stron internetowych, umiejętność obsługiwania specjalistycznych programów),
ale warunkiem decydującym są kompetencje „miękkie”:
•

szereg kompetencji kognitywnych (zdolności analityczne, heurystyczne, pomysłowość, myślenie krytyczne),

•

kompetencje interpersonalne (w tym: komunikacyjne i medialne, a także związane z umiejętnością kreacji
zespołowej, pracy w zespołach, przede wszystkim interdyscyplinarnych),

•

kompetencje samoorganizacyjne (praca metodą projektu, terminowa realizacja zadań, samodzielność w decyzjach, odporność na stres, samoorganizacja pracy, elastyczne reagowanie na zmiany).

Pracodawcy zwracają też uwagę na wiedzę ogólną i interdyscyplinarną z zakresu nauk humanistycznych, społecznych,
ekonomicznych i technicznych. Premiowana jest umiejętność korzystania przez absolwenta z zasobów z różnych obszarów wiedzy specjalistycznej [211, 279].
Z przeanalizowanych badań jasno wynika, że działania prowadzone w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki powinny
być kontynuowane w przyszłości. Niemniej, konkluzje z badań ukazują miejsca wymagające dokonania pewnych korekt
w przyszłości.

Przygotowanie studentów i współpraca z pracodawcami
Zgodnie z wynikami badań, polscy pracodawcy nadal najczęściej (45%) [211] wskazują na brak odpowiednich kwalifikacji,
umiejętności zawodowych i wiedzy jako najczęstsze przyczyny występowania luki w zasobach ludzkich firmy. Poszukują pracowników umiejących „zacząć od razu”, znających maszyny i urządzenia biurowe oraz techniczne. Największy
deficyt w kwalifikacjach absolwentów upatrują w braku znajomości nowoczesnych rozwiązań i technologii oraz braku
umiejętności operacyjnego wykorzystania akademickiej wiedzy (z perspektywy pracodawców oznacza to dłuższy okres
przyuczania absolwenta do pracy, czyli mniejszą efektywność zatrudnienia absolwenta w porównaniu z pracownikiem
posiadającym doświadczenie) [211, 279]. W tym zakresie także przedstawiciele uczelni oceniają [279], że kształcenie na
uczelniach w niewystarczającym stopniu uwzględnia praktyczne aspekty nauczania – dominującą formą dydaktyczną
zajęć w szkołach wyższych jest wykład (jak określa raport: ogranicza to kreatywność absolwentów oraz utrudnia im
adaptację zdobytej na studiach wiedzy do warunków pracy). Wielu absolwentów nie widzi ciągłości między tym, czego
nauczyli się na studiach, a pracą zawodową. Uczelnie, w celu większego dostosowania kompetencji absolwentów do
potrzeb rynku pracy, powinny zwiększyć liczbę zajęć praktycznych (prowadzonych przez „praktyków”, zakładających
zaangażowanie studenta, nakierowanych na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności), jak i poszerzyć zakres
współpracy z przedsiębiorcami. Należy zwiększyć udział ćwiczeń, laboratoriów, seminariów, konwersatoriów i pracy na
studiach przypadku w programach kierunków studiów, zwłaszcza na studiach licencjackich.
Przytaczając wyniki jednego z badań [279], stosunkowo najlepiej pracodawcy oceniają kształcenie przez uczelnie kompetencji technicznych i komputerowych wśród studentów (średnia ocen 3,56; skala 0–5), następnie kompetencji komuni-
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kacyjnych (3,17), a najgorzej w ocenie pracodawców uczelnie wypadają pod kątem kształcenia kompetencji osobistych
wśród studentów (3,11). Warto przy tym zauważyć, że te ostatnie (w szczególności gotowość do uczenia się nowych
rzeczy oraz logiczne myślenie, analiza faktów) zostały uznane przez pracodawców za najbardziej potrzebne.
Uzupełnieniem tych informacji jest lista kwalifikacji [211], które w obliczu zmian technologicznych powinna stanowić
podstawę nauczania, bez względu na branżę i sektor, do których zalicza się umiejętność:
•

zarządzania projektami,

•

zarządzania cyklem życia produktu,

•

oceny ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem,

•

zarządzania zasobami ludzkimi w wielostopniowych partnerskich sieciach współpracy,

•

zarządzania projektami inwestycyjnymi i zarządzania ryzykiem czasowym i kapitałowym,

•

zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Kierunki zamawiane

Systemowej zmiany w zakresie kształcenia zamawianego, jak wskazują badania, wymaga obszar nauk medycznych
i o zdrowiu. Pracodawcy prognozują wzrost popytu na tego typu specjalistów, na co wskazuje także analiza trendów
demograficznych. Jednakże zawody związane z medycyną (z wyjątkiem zawodów lekarza i lekarza-dentysty) postrzegane są w Polsce jako nieatrakcyjne finansowo, zwłaszcza w porównaniu z warunkami, jakie absolwenci mogą uzyskać
w krajach UE czy EOG, gdzie został dla nich otwarty rynek pracy. Zmiana systemowa mogłaby w tym kontekście polegać
na stworzeniu konkurencyjnych warunków zatrudnienia w Polsce dla absolwentów z tego obszaru kształcenia. Jak wskazuje badanie [279], w innym przypadku interwencja stwarza zagrożenie nieefektywności wydatkowania środków w tym
obszarze, gdyż absolwenci poszukiwać będą pracy przede wszystkim za granicą. Zamawianie kierunków z obszaru nauk
medycznych i o zdrowiu należałoby połączyć ze zmianą systemową, prowadzącą do wzrostu konkurencyjności warunków
zatrudnienia absolwentów tego obszaru w Polsce.

Kompetencje kadry naukowej
Z przeanalizowanych raportów wyłania się potrzeba opracowania programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz badaczy specjalistów w dziedzinie przedsiębiorczości w celu poprawy jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Jak wskazuje jedno z badań [340], można je opracować na poziomie krajowym lub w ramach każdej uczelni osobno. Środki EFS
mogłyby zostać wykorzystane do finansowania współpracy z instytucjami w całej UE, oferującymi programy kształcenia nauczycieli. Tą samą drogą można zapoznawać polskich wykładowców z dobrymi praktykami w zakresie metodyki
nauczania. Środki EFS mogą też być wykorzystane na adaptację dobrych rozwiązań do polskich uwarunkowań czy opracowanie materiałów do nauczania przedsiębiorczości dla polskich wykładowców. Ponadto, mogą posłużyć do stymu-

63

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS

Analiza raportów pozwala na sformułowanie tezy o potrzebie przeformułowania pewnych założeń, na których opierało
się tworzenie kierunków zamawianych. Jak określało to jedno z badań [238], kierunki zamawiane wydają się być interesującą formą dostosowania oferty wyższych uczelni do potrzeb rynku pracy, zastosowana formuła wymagała jednak
pewnych zmian. Badania wskazują na potrzebę wskazywania nie tyle zamawianych kierunków studiów, co zamawiania
konkretnych kompetencji, których przydatność nie zależy od bieżących wahań struktury popytu na pracę. Zdaniem niektórych ewaluatorów [278] wobec znacznej niepewności co do przyszłych zmian w strukturze popytu na pracę, zamawianie kształcenia na kierunkach w ramach sztywnego katalogu było błędem. Jak wskazuje jedno z badań [278], odejście
od idei zamawiania kierunków otworzy możliwości pozyskania środków przez uczelnie o różnym profilu, co pozwoli na
zmniejszenie stopnia koncentracji programu na zbyt wąsko zdefiniowanej grupie kierunków oraz zlikwiduje dyskryminację uczelni. Jednocześnie w większym stopniu będzie to odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców. Ponadto [211]
modernizacja programów edukacyjnych dla kierunków kluczowych powinna obejmować także umiejętności praktyczne
w zakresie realizowania zadań zawodowych w pierwszej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy projektowej w interdyscyplinarnym i często międzynarodowym zespole w ramach sieci współpracy oraz umiejętności twórczego
rozwiązywania problemów [279].

lowania i wspierania rozwoju sieci dydaktyków i badaczy przedsiębiorczości, które ułatwiłyby ich stały kontakt, celem
zachowania aktualności materiałów edukacyjnych i praktyk nauczania.
Jak podkreślają poszczególne opracowania, ważne z punktu widzenia rozwoju nauki jest też podniesienie jakości doktoratów (szczególnie przygotowywanych przez przyszłą kadrę akademicką) – poprzez podwyższenie jakości studiów doktoranckich. Są to kolejne obszary możliwych interwencji państwa [340]. Ponadto, zauważonym problemem jest obecny
niski poziom kompetencji dydaktycznych młodych pracowników naukowych – należy inwestować w ich przygotowanie
do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności metodami partycypacyjnymi i aktywizującymi [279].
Jeżeli chodzi o kadrę B+R, wsparcie dotyczyć może tak wyboru preferowanych obszarów wsparcia (nauki techniczne i ścisłe), jak i ogólne ukierunkowanie kształcenia absolwentów w taki sposób, by zwiększać jej innowacyjność i kompetencje
sprzyjające efektywności prac badawczych: umiejętność pracy zespołowej, umiejętność pracy metodą projektu. Pożądany jest także rozwój wiedzy ogólnej (humanistycznej, z zakresu nauk społecznych, filozofii) – co wspomaga zdolności
twórcze pracowników naukowych [279].

Tworzenie działalności gospodarczych w ramach innych poddziałań PO KL
Jak wskazują badania, istotną formą wsparcia w zakresie szkolnictwa wyższego było także wspieranie przedsiębiorczości
akademickiej w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL, nakierowanego na wsparcie tworzenia działalności gospodarczych
typu „spin off” i „spin out”. Jednakże w odniesieniu do zakresu oferowanego wsparcia, na przykładzie województwa
pomorskiego [146], zauważono, że należałoby zmienić warunki dostępu do wsparcia oferowanego w trybie konkursowym, tak by zwiększyć efektywność wydawanych środków finansowych. W ramach warunków organizacji konkursów
należy wyraźnie wymagać, aby wsparcie skierowane było przede wszystkim do studentów ostatnich lat studiów zamiast
do wszystkich studentów, gdyż taki wybór zwiększa efektywność interwencji (im dłuższy czas do ukończenia uczelni, tym
większe ryzyko, że wsparcie nie przełoży się na decyzję o założeniu firmy) [146].
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4.4.3. BARIERY DLA INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można je zniwelować?

Sytuacja zastana – rozmijanie się kwalifikacji zawodowych z zapotrzebowaniem rynku pracy
Ważnym problemem w tym kontekście jest brak gromadzenia danych i tworzenia prognoz zapotrzebowania na absolwentów poszczególnych specjalności [340], co nie sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji, zarówno po stronie
przyszłych studentów, jak również uczelni w ramach proponowanych kierunków nauczania. Z dotychczasowych badań
wynika, że uczelnie powinny prowadzić badania rynku pracy oraz współpracować z pracodawcami, w tym szczególnie
położyć nacisk na kształtowanie kompetencji miękkich studentów. Pomóc w dostosowaniu oferty edukacyjnej mogłoby
także zacieśnienie współpracy z pracodawcami poprzez zwiększenie ich udziału w konsultacjach programów nauczania oraz w konsultacjach w zakresie likwidacji/tworzenia kierunków studiów [279]. Ponadto, bieżącemu monitoringowi
poddany powinien być system oceny pracowników uczelni i dostosowanie wysokości płac. Osobną kwestia wymagającą
uwagi ze względu na dostosowanie kwalifikacji absolwentów do rynku pracy jest monitorowanie losów zawodowych
absolwentów, które w dłuższym okresie powinno przynosić efekty w postaci kształtowania odpowiednich kompetencji
na uczelniach.

Umiejętności oraz przygotowanie kandydatów na studia
W podejmowaniu i skutecznym kończeniu studiów na kierunkach zamawianych ważną rolę odgrywa poziom wiedzy studentów w zakresie matematyki w momencie podejmowania studiów. W związku z zakresem nauczania matematyki oraz
z powodu obniżenia w ostatnich latach poziomu nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach średnich [278], niezbędne
w dotychczasowym programie studiów na kierunkach zamawianych było prowadzenie zajęć wyrównawczych.
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Współpraca uczelnia-przedsiębiorcy
Na podstawie badań ewaluacyjnych [279, 392] wyłania się istotny problem związany z częstym brakiem zainteresowania
ze strony pracodawców w zakresie podejmowania współpracy z uczelniami (m.in. w kwestii konsultacji programów studiów oraz zakresu i priorytetów prowadzonych badań naukowych – co pozwoliłoby na dostosowanie oferty kształcenia
do rynku pracy i wyłonienia pożądanych kompetencji; poza tym w kwestii zaangażowania praktyków w prowadzenie
zajęć nakierowanych na uczenie studentów praktycznych umiejętności; w kwestii większej otwartości na organizację
praktyk i staży dla studentów, a w konsekwencji również w zakresie zatrudniania absolwentów). Głównymi argumentami są względy ekonomiczne (koszty pracodawcy związane m.in. z koniecznością delegowania pracownika na opiekuna
stażu, a nade wszystko często wysokie oczekiwania płacowe absolwentów i niewspółmierne doświadczenie kandydatów), a także brak praktycznego przygotowania absolwentów (m.in. jak wskazano w badaniu [279]: Wielu absolwentów
nie widzi ciągłości między tym, czego nauczyli się na studiach a pracą zawodową; zbyt małą uwagę przykłada się do
prowadzenia zajęć w formie ćwiczeń, laboratoriów, seminariów, konwersatoriów). Z perspektywy pracodawców oznacza
to dłuższy okres przyuczania absolwenta do pracy, czyli mniejszą efektywność zatrudnienia absolwenta w porównaniu
z pracownikiem posiadającym doświadczenie [279].
W opinii przedsiębiorców [238] na wielu uczelniach nie ma komórki odpowiedzialnej za współpracę z sektorem gospodarki, co powoduje, że firmy pragnące rozpocząć współpracę z daną uczelnią nie mają jasności, jak miałby nastąpić
pierwszy kontakt tych dwóch środowisk. Równocześnie, jak podkreślają, uczelniane biura karier stanowią ważne spoiwo
pośredniczące między uczelnią a pracodawcą, są dla uczelni potencjalnym źródłem wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach
pracodawców oraz preferencjach absolwentów [279].
Biorąc pod uwagę obligatoryjny w ramach Działania 4.3 PO KL element współpracy z pracodawcami, przedstawiciele
uczelni wyższych najchętniej wybraliby tradycyjną formę kooperacji: staże i praktyki dla studentów, bądź wykłady przedsiębiorców w ramach programów kierunkowych. W ostatniej kolejności zdecydowaliby się na realizowanie polityki staży
i praktyk zawodowych dla młodszej kadry dydaktycznej [211].
Wszystkie opisane wyżej zjawiska wskazują na niską gotowość potencjalnych beneficjentów do realizowania zmiany
systemowej modernizującej programy edukacyjne pod kątem zwiększenia zatrudnialności absolwentów.

Inne
W związku z realizacją projektów w ramach Działania 4.1 [238], co najmniej kilka uczelni miało problemy z zapewnieniem dodatkowego wsparcia studentom niepełnosprawnym, ze względu na problemy w identyfikacji takich osób, spowodowane prawdopodobnie ich obawą przed stygmatyzacją. W tym kontekście, jak wskazują autorzy, konieczne jest
opracowanie rozwiązań, w oparciu o najlepsze doświadczenia, zasady współpracy ze studentami niepełnosprawnymi
i sposobów wspierania ich podczas studiów, być może także w połączeniu z organizacją odpowiednich szkoleń dla przedstawicieli szkół wyższych.
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Istotnym ogniwem łączącym świat nauki i rynku pracy mógłby być sektor pracowników naukowych prowadzących działalność gospodarczą. Jednak i tu pojawia się problem. Sektor firm zakładanych przez pracowników naukowych jest stosunkowo nieliczny [146], a perspektywy jego dynamicznego powiększenia ograniczone przez bariery mentalno-kulturowe,
słabość infrastruktury wsparcia (w zakresie tworzących się inkubatorów oraz procedur związanych z podziałem wpływów
z komercjalizacji własności intelektualnej, a także regulaminami tworzenia spółek spin off i spin out – jak w przypadku
Poddziałania 8.2.1 PO KL) oraz liczne przeszkody prawno-proceduralne (np. obłożenie własności niematerialnych i prawnych wnoszonych do spółek jako aport podatkiem VAT).

4.4.4. EFEKTY WSPARCIA
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których grupach się to nie
udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
¾¾ Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform, budowania systemów/struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu
do poszczególnych polityk)?
¾¾ Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii, substytucji,
creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze/zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty planowanych
interwencji w poszczególnych obszarach?
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Wsparcie w ramach EFS dla szkolnictwa wyższego koncentrowało się w dwóch zasadniczych obszarach:
•

Lepszego dostosowania absolwentów do wymagań rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy;

•

Poprawy jakości kadr B+R.

W obszarze pierwszym interwencja była realizowana poprzez wdrażanie modeli zarządzania jakością i kontroli jakości oraz programy rozwojowe uczelni, a także poprzez kierunki zamawiane, co miało skutkować zwiększeniem liczby
absolwentów kierunków ścisłych. W ramach kierunków zamawianych występowały również staże i praktyki, co szerzej
jest omawiane w rozdziale 4.1 Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników. Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji PO KL, do końca 2015 r. 67 uczelni wdrożyło wspomniane modele – w tym 36 uczelni publicznych i 31
uczelni niepublicznych. W przypadku uczelni publicznych cel został osiągnięty i wyniósł 138%. Problem stanowi wdrażanie modeli w uczelniach prywatnych, w których realizacja celu wyniosła niespełna 33%. W przypadku realizacji programów rozwojowych – wdrożono 628 programów, co oznacza, że założony cel został osiągnięty w 157%. Niemniej, brak
raportów ewaluacyjnych o charakterze ex post nie pozwala na miarodajną ocenę, co ten rezultat oznacza dla głównych
celów interwencji.
Kwestii efektów wprowadzenia kierunków zamawianych w ramach Działania 4.1 PO KL poświęcone były dwa badania
ewaluacyjne oraz odrębny nurt badań w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego [238, 278, 1650]. W dwóch niezależnie prowadzonych i wykorzystujących inne techniki analizach kontrfaktycznych nie stwierdzono, by wprowadzenie
kierunków zamawianych przyczyniało się do wzrostu liczby studentów na kierunkach kluczowych dla gospodarki opartej
na wiedzy. Wystąpił za to efekt jałowej straty (obserwowany wzrost liczby studentów nastąpiłby również w sytuacji braku
interwencji) oraz efekt substytucji (dofinansowane kierunki zyskiwały kandydatów i studentów, ale kosztem kierunków
niedofinansowanych) [238, 1650]. Dodatkowo, na kierunkach zamawianych odnotowano większą częstość przerywania
studiów niż na niekorzystających ze wsparcia. Dofinansowanie pociągnęło za sobą pewne pozytywne zmiany w ofercie
dydaktycznej uczelni, w tym wprowadzenie zajęć ukierunkowanych praktycznie, jednak nie na wszystkich kierunkach
prowadziło to do polepszenia szans absolwentów na rynku pracy [238, 278].
Na podstawie sprawozdań rocznych EFS można stwierdzić, że na kierunkach zamawianych przez ministra właściwego
ds. szkolnictwa wyższego rozpoczęło naukę ponad 92,2 tys. studentów I roku (w tym 34,8 tys. kobiet), co stanowi ponad
czterokrotne przekroczenie zakładanej wartości wskaźnika. Wysoki poziom wykonania celu wynika przede wszystkim
z realizacji w Poddziałaniu 4.1.2 projektu systemowego pn. Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż (dzięki któremu na I rok studiów przyjęto ponad 4,3 tys. studentów) oraz projektów z konkursów z lat 2009–2012. Jednak w świetle zjawiska wysokiej częstości rezygnacji ze studiów na kierunkach
zamawianych należało postawić pytanie o efektywność tej formy interwencji. Wskazywać na to może proporcja realizacji
celu dla liczby absolwentów – wartość tego wskaźnika została również przekroczona, ale wyniosła 202%, czyli przekroczenie było mniejsze niż w przypadku studentów rozpoczynających studia, co pokazuje, że odsetek studentów przerywających studia był wyższy niż oczekiwano. Te wyniki oraz wnioski z badań ewaluacyjnych dały empiryczną podstawę do
rezygnacji z kierunków zamawianych w okresie 2014–2020.
Jeżeli chodzi o podniesienie kwalifikacji kadr B+R, dla tego obszaru brak odpowiednich raportów ewaluacyjnych (badań
ex-post), które pozwoliłyby zweryfikować tę cześć teorii interwencji. Ze sprawozdania końcowego z realizacji PO KL
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wynika, że realizacja projektów z zakresu rozwoju kwalifikacji kadr sektora B+R przyczyniła się do znacznego przekroczenia celu określonego w Programie. Szkolenia z tematyki zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników
prac badawczo-rozwojowych do końca 2015 r. zakończyło blisko 13,7 tys. pracowników sektora badawczo-rozwojowego
(w tym zdecydowana większość to kobiety – ponad 7,6 tys.). Biorąc pod uwagę liczbę osób, którą zaplanowano wesprzeć
poprzez tego typu działania, cel został osiągnięty na poziomie ponad 152%. Do wzrostu wskaźnika, a także zwiększenia
jakości oferowanych szkoleń przyczyniła się zmiana trybu realizacji projektów (z konkursowego na systemowe). Brak
raportów ewaluacyjnych nie pozwala jednak na ocenę skuteczności i trafności wybranych narzędzi dla realizacji celów
interwencji.

4.4.5. ZNACZENIE INTERWENCJI DLA POLITYK PUBLICZNYCH I REALIZACJI STRATEGII
EUROPA 2020
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
¾¾ Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

Objęte syntezą raporty nie odnoszą się wprost do kwestii spójności między interwencją współfinansowaną ze środków
EFS a kierunkami rozwoju polskich polityk publicznych lub Strategią „Europa 2020”. Wyjątek w tym zakresie, szeroko
podejmujący to zagadnienie, stanowi zaledwie jedno badanie Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020 [211], wzmiankowana również w raporcie Ocena jakości
i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach Poddziałania 4.1.2 PO KL [278].

Można stwierdzić ponadto, że działania prowadzone w ramach PO KL były spójne z projektem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) z dnia 29 lipca 2016 r. Podstawowym obszarem wyróżnionym w SOR, w który się wpisują
i w którym będzie miała znaczenie interwencja w szkolnictwo wyższe i naukę, jest Kapitał ludzki i społeczny. Kluczowe
w tym obszarze będzie tworzenie i wzmacnianie potencjału wiedzy, umiejętności i kreatywności, który pozwala na realizację aspiracji zawodowych, umożliwia adaptację do ciągle pojawiających się zmian w gospodarce oraz jest niezbędny
dla tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań. Kapitał społeczny z kolei jest warunkiem współpracy opartej na zaufaniu i punktem wyjścia dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. Oba typy kapitałów (rozumiane jako potencjał kreatywności
i potencjał budowania inkluzywnych instytucji i innych form działania zbiorowego) powinny być rozwijane już na etapie
edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, by na poziomie szkoły wyższej osiągać poziom umożliwiający absolwentom
konkurowanie w warunkach globalnej gospodarki opartej na wiedzy.
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Na podstawie tych informacji można ocenić, że działania zaplanowane w ramach Priorytetu IV PO KL co do zasady były
zgodne z zapisami Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii „Europa 2020”, a dotychczasowa realizacja dąży do osiągania celów tej strategii. Jak wynika z badania, analiza obszarów kształcenia, objętych interwencjami
w ramach Działania 4.1.1. i Działania 4.1.2, wskazuje na spójność systemu wsparcia z kierunkami rozwoju polskiej gospodarki oraz zwiększania potencjału zatrudnialności absolwentów. Wydaje się, iż zdiagnozowane obszary kształcenia,
kluczowe dla realizacji celów Strategii „Europa 2020”, powinny wzmacniać efekty oddziaływania projektów konkursowych, realizowanych w ramach Działania 4.1, poprzez położenie większego nacisku na praktyczny profil absolwenta przy
zachowaniu szerokiej, uniwersalnej podstawy programowej w ramach poszczególnych obszarów kształcenia. Powinny
one także wnieść wartość dodaną w zakresie opracowania systemowych rozwiązań podnoszenia kompetencji kadry
dydaktycznej w zakresie orientacji rynkowej poszczególnych przedmiotów nauczania. Realizacja tego komponentu jako
elementu obligatoryjnego może zapewnić trwały rezultat nawet po zakończeniu działań projektowych. Zdobyte podczas
dwóch lat trwania projektu doświadczenie praktyczne kadry dydaktycznej w zakresie oczekiwań rynku pracy wobec
absolwenta i jego niezbędnych umiejętności „od razu” w pierwszym miejscu pracy nie zdezaktualizuje się w latach kolejnych [211].

4.4.6. WNIOSKI DOTYCZĄCE BADAŃ EWALUACYJNYCH
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych
badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających/braku wiedzy w danych obszarach? Czy są
tematy/obszary, które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania
wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces
programowania Programów operacyjnych współfinansowanych z EFS?
¾¾ Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej formułowanych?

Dotychczas przeprowadzone ewaluacje, pomimo niewielkiej ich liczebności, odznaczają się wysoką jakością i podejmują
temat szkolnictwa wyższego oraz nauki w sposób kompleksowy. Wiedza płynąca z tych opracowań ma wysoki walor
poznawczy i informacyjny. Wydaje się, że rekomendacje w nich zawarte wciąż pozostają aktualne i trafne z uwagi na
wciąż istniejące potrzeby w zakresie szkolnictwa wyższego (opracowania traktujące o szkolnictwie wyższym są także stosunkowo niedawno opracowywane). Brakuje jednak wśród badań większej ich liczby odnoszącej się do badania efektów
i wpływu (mid-term i ex-post).
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Ze względu na nieporównywalnie mniejszą liczbę raportów z badań dotyczących kategorii „szkolnictwo wyższe i nauka”
w porównaniu do pozostałych obszarów tematycznych, nie odnotowano znacznych rozbieżności między wnioskami
z różnych badań. Jedyna różnica dotyczy położenia stopnia nacisku na wskazywanie konkretnych sztywno określanych
kierunków studiów określanych mianem „kierunków zamawianych” – w część badań rekomenduje w zamian za to wskazywanie kluczowych kompetencji, uwarunkowanych przez popyt na rynku pracy. Ponadto, wiele wniosków i sugestii było
wspólnych dla wszystkich raportów.
W badaniach z lat 2012–2014 „kierunki zamawiane” pojawiają się jako przykład pozytywnej inicjatywy dostosowania oferty do rynku pracy; ale jak wskazano choćby w badaniu [238, 340] nie jest ona wystarczająca i wymaga zmian;
w szczególności o konieczności zmian traktują raporty: [211, 279, 278]. Można uznać, że nie ma w tym zakresie rozbieżności, a raczej występuje zgoda; żadne z badań nie wskazuje także na konieczność kontynuowania działań w zakresie „kierunków zamawianych” w dotychczasowej formie. Odejście od kierunków zamawianych deklarowano w badaniu
nr: 211 (2012), 279 (2014) oraz w największym zakresie: 278 (2014). Jeśli chodzi o kierunki zamawiane – omówione
są jako pozytyw najszerzej w: 184 (2012) „Na poziomie szkolnictwa wyższego konieczny jest monitoring najbardziej
poszukiwanych kierunków kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy i monitoring losów absolwentów, który umożliwi
stwierdzenie, jakie kierunki najlepiej odpowiadają na potrzeby rynku pracy”, 238 (2013) „Kierunki zamawiane wydają się
być interesującą formą dostosowania oferty wyższych uczelni do potrzeb rynku pracy, obecna formuła wymaga jednak
pewnych zmian”, 340 (2013) – „dla skorygowania błędów rynku edukacyjnego zastosowano dotąd głównie jedno narzędzie w postaci „kierunków zamawianych” – to ważne działanie, ale niewystarczające”. Obserwując zmiany w zaleceniach
kolejnych raportów, daje się zauważyć zmiany w ocenach przydatności kierunków zamawianych ok. 2014 r. [279]. Kierunki zamawiane zostają uznane za narzędzie niezbyt elastyczne.

4.4.7. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy finansowej 2007–2013
i 2014–2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS?
¾¾ W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie dla osiąganych
efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i rekomendacje
powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

Ze wszystkich badań poświęconych tematyce szkolnictwa wyższego i nauki przebija kilka kluczowych rekomendacji,
zbieżnych dla wszystkich obserwatorów. Należą do nich:
•

konieczność wspierania przyszłościowych obszarów kształcenia, czyli przede wszystkim nauk technicznych i ścisłych, kluczowych w kontekście dążenia do rozwoju gospodarki innowacyjnej;
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•

we wszystkich kierunkach i sektorach należy wspierać rozwój kompetencji miękkich – komunikacyjnych, pracy
w grupie, umiejętności szybkiego uczenia się oraz myślenia analitycznego;

•

położenie nacisku na naukę umiejętności praktycznych;

•

kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

Drugą grupą rekomendacji dla obszaru szkolnictwo wyższe i nauka jest kwestia nawiązywania współpracy sektora nauki
i firm znajdujących się na rynku pracy – zarówno w kontekście dostosowywania oferty kształcenia do potrzeb rynku
pracy, jak również kształtowania w studentach umiejętności odnalezienia się na rynku pracy i zapewnieniu pracodawcom
dobrych pracowników. Rekomendacją wynikającą z analizowanych badań jest potrzeba kształtowania przez uczelnie
kompetencji uznawanych za decydujące o wartości pracownika, czyli przede wszystkim kompetencji społecznych i kognitywnych jako niezbędnego uzupełnienia kompetencji merytorycznych. Ponadto, w raportach pojawiają się także rekomendacje odnoszące się do wciąż istniejącej potrzeby podnoszenia kompetencji kadry naukowej, jak również związane
z koniecznością prowadzenia działalności informacyjnej i doradczej w ramach poradnictwa zawodowego na wcześniejszym etapie nauki.
Poniżej znajduje się lista wybranych rekomendacji rozwijających powyższe kwestie:

Kierunki kształcenia
Należy przyjąć priorytet wsparcia kształcenia w obszarach nauk technicznych i ścisłych, przy elastycznym potraktowaniu pozostałych obszarów, gdzie wspierane powinno być kształcenie na kierunkach charakteryzujących się
wyższym popytem na absolwentów niż w całym obszarze (przy równoczesnym odejściu od formuły zamawiania kierunków). Kierunki o nadmiernym popycie mogą być restrukturyzowane poprzez zamawianie specjalizacji
i treści dostosowanych do wyzwań rynku pracy [279];

•

We wszystkich obszarach nauki należy wprowadzić kierunki zarządzania projektem i nauczanie metod zarządzania projektami, zgodnie z ich specyfiką [279];

•

Należy udostępniać studentom z innych obszarów kształcenia niż obszar sztuki czy nauk humanistycznych możliwość rozwoju ogólnego poprzez uczestniczenie w zajęciach z zakresu sztuki, literatury, filozofii, antropologii
kultury itp. Należy promować wśród studentów tego rodzaju zajęcia jako rozwijające ich kompetencje dające
przewagę na rynku pracy [279];

•

Do programów nauczania należy wprowadzić w jak największym zakresie metodę projektu i inne metody wykorzystujące pracę zespołową. Zarówno miękkie, jak i zawodowe kompetencje absolwentów powinny być kształtowane pod kątem pracy w zespołach interdyscyplinarnych, łączenia kompetencji zawodowych z przedsiębiorczością, umiejętnością komunikacji z partnerami prowadzącymi różnego typu działalność [279];

•

Modernizacja programów edukacyjnych dla kierunków kluczowych dla realizacji celów Strategii „Europa 2020”
powinna obejmować nie tylko kształtowanie odpowiednich szerokich kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych,
ale także umiejętności praktycznych w zakresie realizowania zadań zawodowych w pierwszej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy projektowej w interdyscyplinarnym i często międzynarodowym zespole
w ramach sieci współpracy w rosnącym segmencie MŚP [211];

•

Mimo znacznych podobieństw szeregu projektów, realizowanych w ramach obu Poddziałań Działania 4.1,
poszczególne uczelnie musiały samodzielnie opracowywać różne, w zamierzeniu dość do siebie zbliżone dokumenty, niezbędne do realizacji projektu, jak na przykład regulaminy przyznawania stypendiów lub regulaminy
odbywania staży [238]. Zdaniem ewaluatorów w razie realizacji tego typu działań wspierających warto poważnie
rozważyć opracowywanie przez odpowiednią Instytucję Wdrażającą ramowych regulaminów, np. odbywania
staży, czy też przyznawania stypendiów. Uczelnie powinny mieć jednak całkowitą swobodę w kształtowaniu tego
typu dokumentów (w ramach obowiązujących zasad), zaś ramowe regulaminy powinny służyć wyłącznie jako
przykłady i ułatwić uczelniom budowę ich własnych regulacji.
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Współpraca uczelni z pracodawcami
Należy wspierać w ramach interwencji ze środków EFS współpracę uczelni i pracodawców w zakresie organizacji praktyk
zawodowych. Równocześnie niezbędne jest monitorowanie przez uczelnie jakości takich praktyk [279]. Warto też pomyśleć o systemie stałych stawek wynagrodzeń w ramach staży.
Kluczowe jest otwieranie uczelni na współpracę z biznesem, celem wzmocnienia powiązań między działalnością
badawczą a sektorem prywatnym. Zwiększy to liczbę działań związanych z przedsiębiorczością w ramach uczelni oraz
pomoże rozwijać pozytywne postawy wobec przedsiębiorczości zarówno w ramach uczelni, jak i poza nią. Co więcej,
szkoły wyższe mogą wykorzystać te powiązania, aby zapewnić studentom lepiej ukierunkowane i wyższej jakości wsparcie dla zakładania firm, włączając w to coaching i mentoring. Można to osiągnąć poprzez: rozwój regionalnych sieci
z udziałem nauczycieli przedsiębiorczości, badaczy oraz przedstawicieli sektora biznesu, przy wsparciu środków z EFS;
zaangażowanie sektora biznesu w opracowywanie treści i metod nauczania, jak również w usługi wsparcia dla nowych
firm; zapewnienie studentom większych możliwości współpracy ze środowiskiem biznesowym poprzez pracę w ramach
zajęć, krótkoterminowe projekty oraz konkursy biznesowe, przy wykorzystaniu wsparcia z EFS; większe wykorzystanie
zachęt finansowych (np. grantów na badania, finansowania EFS dla projektów interdyscyplinarnych) dla współpracy
uczelni z sektorem biznesu [470].
Rekomenduje się rozszerzenie współpracy typu B+R. Transfer wiedzy i technologii mógłby przyczynić się do wzrostu
adaptacyjności przedsiębiorstw. Ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie współpracy B+R (staże, praktyki, programy
stypendialne, wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań prowadzonych np. do prac doktorskich) [1].
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Przedsiębiorczość
•

Poprawa monitorowania i ewaluacji działań związanych z przedsiębiorczością podejmowanych przez szkoły
wyższe. Istnieje potrzeba lepszego zrozumienia wpływu wywieranego przez obecnie realizowane działania, aby
określić, które wysiłki powinny zostać zwiększone. Można to osiągnąć poprzez: efektywniejsze wykorzystanie
istniejących narzędzi internetowych, takich jak HEI Innovate i U-Multirank; wykorzystanie środków z EFS do
opracowania kompleksowych narzędzi monitorowania; zwiększenie wykorzystania bardziej zaawansowanych
technik ewaluacji działań przedsiębiorczych [470].

•

Rada Ministrów powinna zwiększyć zainteresowanie szkół wyższych kształceniem w zakresie przedsiębiorczości
oraz prowadzeniem działań wspierających zakładanie nowych firm, aby uzyskać większy wpływ na poprawę
sytuacji w tym obszarze. Można to osiągnąć poprzez: system finansowania uczelni nagradzający rozwój i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorczości. Proces ten może zostać zorganizowany na zasadzie konkursu ze wsparciem środków z EFS; kreowanie kultury zmiany wśród władz uczelni, na poziomie indywidualnym, wykorzystując
seminaria i warsztaty w zakresie zarządzania i przywództwa (leadership) przy finansowaniu ze środków EFS;
zwiększenie zainteresowania przedsiębiorczością wśród pracowników naukowych poprzez wspieranie badań
nad przedsiębiorczością oraz wprowadzenie kryteriów związanych z przedsiębiorczością do wyznaczania okresu
sprawowania danej funkcji na uczelni [470].

Poradnictwo zawodowe
•

Rekomenduje się podjęcie działań informacyjnych skierowanych do uczniów gimnazjów, liceów, techników,
dzięki którym nabędą oni wiedzę o konsekwencjach wyboru ścieżki edukacji wyższej (kierunku i uczelni) po
kątem charakterystyki studiów oraz perspektyw zawodowych [278];

•

Rekomenduje się wzmocnienie systemu doradztwa zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
– tak, aby decyzje edukacyjne były w jak największym stopniu oparte na właściwym rozpoznaniu własnych predyspozycji i zainteresowań w kontekście wiedzy o perspektywach zawodowych związanych z różnymi ścieżkami
kształcenia [278].

Zróżnicowanie regionalne
Jak pokazało ogólnopolskie badanie Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów
na rynku pracy [279], brak jest charakterystycznych odchyleń prognoz zatrudnienia według obszarów kształcenia dla
poszczególnych województw, co pozwala wnioskować, że dominacja popytu na absolwentów w zakresie nauk ścisłych

70

i technicznych jest tendencją ogólnopolską. Jednak ze względu na specyfikę regionów, różnorodne warunki dla wspierania działań w zakresie szkolnictwa wyższego mogą przekładać się na osiąganie rezultatów na zróżnicowanym poziomie.
Wewnętrzne uwarunkowania regionów są czynnikiem różnicującym i stąd powinny być brane pod uwagę przy planowaniu działań.
Cytując badanie (jest to jedyne badanie podejmujące kwestię zróżnicowania przestrzennego w szerokiej skali) „W oparciu o analizę dokumentów strategicznych regionów (w tym RSI) wskazać można następujące regiony, w których występują specyficzne potrzeby w zakresie oferty edukacyjnej, związane ze specyfiką regionalnej gospodarki:
Województwa pomorskie i zachodniopomorskie, gdzie można oczekiwać zapotrzebowania na kwalifikacje
i kompetencje związane z logistyką, przede wszystkim logistyką transportu morskiego;

•

Regiony, których stolicami są silne krajowe ośrodki wzrostu i zarazem miasta akademickie, w których można
oczekiwać wzrastającego popytu na usługi dla biznesu (w tym finansowe) oraz z zakresu IT. Ośrodki takie będą
także generowały znaczny popyt w obszarze sektora B+R i zaawansowanych technologii. Do tych regionów zaliczyć można województwa: mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie, pomorskie i dolnośląskie;

•

Regiony (a raczej miasta) ze znacznym potencjałem szkolnictwa artystycznego, będące zarazem ośrodkami kultury. W tym przypadku możemy mówić o: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, z pewnymi zastrzeżeniami
o Katowicach i Lublinie. Regiony te mogą tworzyć ponadprzeciętny popyt z obszaru przemysłów kultury i branż
kreatywnych;

•

Regiony o silnym potencjale przemysłowym i zarazem akademickim, przechodzące transformację polegającą
na modernizacji tradycyjnych branż przemysłowych oraz na rozwoju nowych branż, opartych przede wszystkim
na wiedzy: B+R, usług dla biznesu, IT, zaawansowanych technologii itp. Regionem takim jest przede wszystkim
region śląski;

•

Regiony o dającej się wyraźnie określić inteligentnej specjalizacji, stanowiącej dominantę regionalnej gospodarki i strategiczny priorytet. Regionem takim jest województwo podkarpackie, gdzie specjalizacją taką jest
branża lotnicza;

•

Regiony będące węzłami europejskich szlaków transportowych (drogowych, lotniczych, kolejowych). W ich przypadku zwiększonego popytu na absolwentów spodziewać można się z branży logistycznej. Do regionów tych
zaliczyć należy województwa: mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, śląskie i małopolskie. We wskazanych regionach przy zamawianiu kształcenia należy przyjąć za priorytetowe kierunki związane ze wskazaną we wniosku specyfiką (w tym szczególnie z inteligentnymi specjalizacjami
regionów) [279]”.

4.5. INTEGRACJA SPOŁECZNA
4.5.1. WERYFIKACJA TEORII ZMIANY
Do dziedziny integracja społeczna zostały zakwalifikowane projekty realizowane w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz Priorytetu VII Promocja
integracji społecznej PO KL 2007–2013. Syntetyzując, wsparcie dotyczyło szerokiej grupy odbiorców określanej jako
„osoby zagrożone wykluczeniem społecznym” (Szarfenberg, 2006). Jest to wielowymiarowe zjawisko, które jest trudne
w definicji. Na chwilę obecną przyjmuje się definicje uwzględniające m.in. następujące wymiary: ubóstwo, bezrobocie,
problemy ludzi z niepełnosprawnościami, bezdomność, niski poziom wykształcenia. W opracowaniach uznaje się, że
najważniejszym czynnikiem przeciwdziałającym wykluczeniu jest edukacja oraz podnoszenie kwalifikacji. W Polsce największe ryzyko wykluczenia mają mieszkańcy wsi, dzieci z rodzin wielodzietnych, bezrobotni, osoby w podeszłym wieku,
słabo wykształcone i wykluczone cyfrowo (brak dostępu do internetu lub brak umiejętności posługiwania się internetem) [537]. W ramach interwencji w dziedzinie integracji społecznej były wspierane takie grupy jak osoby bezrobotne
(długotrwale bezrobotne), osoby pochodzące z gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem, z niepełnosprawnościami, Romowie, osoby słabiej wykształcone, osoby młode w trudnej sytuacji życiowej (OHP, z zakładów poprawczych
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itp.), czy osoby opuszczające zakłady karne itp. Głównymi formami wsparcia były działania mające na celu podniesienie
kompetencji oraz kwalifikacji uczestników projektów poprzez szkolenia czy kursy oraz wsparcie „miękkie”, mające na
celu integracje społeczną oraz wsparcie psychologiczne. Dodatkowo, w realizowanej interwencji położony był nacisk na
wzmocnienie potencjału instytucji pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, poprzez szkolenie
pracowników i tworzenie standardów pracy. Szczególne miejsce w interwencji znalazła miejsce ekonomia społeczna, jako
nowe narzędzie w przeciwdziałaniu wykluczeniu oraz aktywizacji zawodowej. W ocenie ewaluatora przyjęte założenia
były zgodne z wiedzą zawartą w opracowaniach dotyczącymi wykluczenia społecznego (Karwacki, Kaźmierczak i Rymsza,
2014); Kaźmierczak i Rymsza, W stronę aktywnej polityki społcznej, 2003).
Rozdział dotyczący integracji społecznej rozpoczniemy od zweryfikowania teorii zmiany. Generalnie poza teorią zmiany
w Działaniu 1.4, teorie dla Działania 1.2, 1.3 oraz Priorytetu VII opierały się na podobnej logice zakładającej wsparcie
pracowników Instytucji pomocy i integracji społecznej (IPiIS), OHP, Służby Więziennej, wsparciu szkoleniowo-doradczym
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działaniom mającym tworzyć partnerstwa lokalne oraz działaniom informacyjno-promocyjnym, np. przeciwdziałającym stereotypom. Teorie zmiany w tych obszarach, ze względu na brak badań
ewaluacyjnych pozwalających na szczegółową weryfikację, zostaną przeanalizowanie łącznie, poza Działaniem 1.4.
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Przeprowadzone badania nie pozwalają na pełną weryfikację odtworzonej teorii zmiany dla Działania 1.2, Działania
1.3 oraz Priorytetu VII. W zrealizowanych badaniach brakuje dowodów pozwalających na stwierdzenie, że pomiędzy
poszczególnymi elementami teorii zmiany zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Jednakże część przeprowadzonych
badań ewaluacyjnych oraz projektów badawczych odnosiła się do diagnozy sytuacji [184] [213] [242]. W badaniach
poruszana jest także kwestia efektów interwencji. Brakuje natomiast wniosków pozwalających na ocenę mechanizmów
prowadzących od podjętych działań do osiągniętych efektów. Można uznać, że badania ewaluacyjne weryfikują cele
interwencji (wskazują na jej zasadność, co zostało pokazane na początku) oraz wskazują na osiągnięte efekty (zgodne
z celami) [270]. Brakuje jednak danych pozwalających jednoznacznie stwierdzić, że zadziałały mechanizmy opisane
w teorii zmiany.
Z przedstawionych wniosków z raportów wynika [504, 529], że wprowadzane zmiany ustrojowe w systemie pomocy
społecznej w Polsce doprowadziły do sytuacji, w której został rozszerzony zakres obowiązków pracowników IPiPS,
wymagający nowych kompetencji [516]. Badania ewaluacyjne stwierdzają brak wystarczających kompetencji tych
osób i wskazują na konieczność podjęcia szkoleń pracowników – zwiększenie ich kompetencji (szczególnie w przypadku specjalizacji w pracy z poszczególnymi grupami, np. Romami, osobami 50+ czy nieletnimi opuszczającymi zakłady
poprawcze) (Kaźmierczak i Rymsza, W stronę aktywnych służb społecznych, 2012). Poza wymienionymi barierami oraz
trudnościami realizacyjnymi, które będą omawiane w dalszej części rozdziału, nie zostały sformułowane wnioski podważające kierunki teorii zmiany. W metaanalizie raportów został stwierdzony także brak współpracy w regionie pomiędzy
najważniejszymi interesariuszami (JST, PUP, OPS, PCPR itp.) [14] oraz brak standardów usług pracowników socjalnych,
które zgodnie z teorią zmiany miały być jednym z ważniejszych elementów, przyczyniającym się do osiągnięcia planowanych efektów.
W przypadku teorii zmiany dla Działania 1.2 zasadniczo jednym punktem (który jednak jest kluczowym elementem teorii
zmiany), którego nie można zweryfikować jest: poszerzanie i/lub poprawa oferty instytucji pomocy i integracji społecznej
w zakresie usług na rzecz aktywizacji zawodowej oraz społecznej. Stwierdzamy brak informacji w raportach o bezpośrednim wpływie działań takich jak tworzenie standardów pracy, system monitoringu, system współpracy, czy szkolenia pracowników na poprawę jakości usług IPiIS. Sam wzrost jakości pracy nastąpił (opis szczegółowy przy efektach),
lecz nie można jednoznacznie stwierdzić, że było to spowodowane zaplanowaną interwencją.
Teoria zmiany dla Działania 1.3 jest bardziej złożona, gdyż w ramach tego Działania wspierane były różne grupy. Zasadniczo nie wiemy na ile bezpośrednio wsparcie i elementy takie jak przygotowanie do zatrudnienia i integracji społecznej
osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz przygotowanie osób przebywających w zakładach poprawczych
oraz schroniskach dla nieletnich czy ośrodkach kuratorskich wpłynęły na zwiększenie szans poszczególnych grup na
rynku pracy. W badaniach nie znaleziono również dowodów potwierdzających jak aktywizacja i integracja społeczno-zawodowa wpłynęła na obniżenie ryzyka powrotu do działalności niezgodnej z prawem. O ile sama przydatność prowadzonych badań nie była w raportach negowana i zasadniczo była to ważna kwestia, o tyle nie ma danych obrazujących
skuteczność proponowanych rozwiązań wynikających z badań. Kolejnym punktem, w którym brakuje dowodów, jest brak
pełnej oceny wpływu kampanii informacyjno-promocyjnych. W analizowanym materiale zostało stwierdzone, że jest
ważny element wymagający szerszych działań, jednakże z drugiej strony konieczna jest informacja o skuteczności danych
kampanii informacyjno-promocyjnych i ich wpływie na zmianę postaw.
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Przechodząc do teorii zmiany dla Priorytetu VII widzimy brak możliwości zweryfikowania większości założeń przyjętych
w tej teorii zmiany. Można uznać, że sama poprawa pracy IPiPS wpływała na poprawę jakości pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem. Nie wiemy jednak, co bezpośrednio wpływało na poprawę funkcjonowania podmiotu, czy było
to szkolenie pracowników, partnerstwa lokalne, czy wykorzystanie wyników badań i analiz. Ostatecznie cel, jakim było
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, był realizowany, brak jednak możliwości stwierdzenia, że wynika to bezpośrednio z wszystkich przyjętych założeń, czy innych czynników, które nie były badane.
Poniżej zostają zaprezentowane odtworzone teorie zmiany. Jak zostało wspomniane, na podstawie przeglądu systematycznego nie ma podstaw do uznania, że teorie zmiany są nieskuteczne, a na podstawie fragmentarycznych danych
można wręcz potwierdzić słuszność części przyjętych założeń. W przyszłych badaniach ewaluacyjnych należy w większym stopniu skupić się nie tylko na analizie efektów oraz barier, a również na badaniu samych mechanizmów wywołujących zmianę. Dostarczyłoby to danych będących lepszą podstawą do modyfikacji interwencji w celu zwiększenia jej
oddziaływania. Szczególnie ważne jest zbadanie uwarunkowań lokalnych, czyli sprawdzenie, czy mechanizm interwencji
w dziedzinie integracji społecznej jest skuteczny we wszystkich regionach.
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Rysunek 14. Teoria zmiany dla Działania 1.2
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Rysunek 15. Teoria zmiany dla Działania 1.3
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Rysunek 16. Teoria zmiany dla Priorytetu VII
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Przechodząc do teorii zmiany dla Działania 1.4 i generalnie działań związanych z ekonomią społeczną (działania związane z ES były również realizowane w komponencie regionalnym w Działaniu 7.2) wyniki badania pokazują, że przyjęta
logika interwencji (mechanizm wspierania rozwoju ES) wpływa na rozwój podmiotów ekonomii społecznej, jednakże
wpływ ten nie był optymalny ze względu na szereg barier, które zostały wskazane w dalszej części rozdziału. Brakowało
przede wszystkim na początku jasnej i akceptowanej przez głównych aktorów wizji, czym jest ekonomia społeczna,
jakie powinny być efekty interwencji i w jaki sposób można je osiągnąć, np. brak dokumentu regulującego kwestię ES,
jakim obecnie jest KPRES [218]. Poza wyjątkami w niektórych regionach (np. województwo wielkopolskie, małopolskie,
łódzkie czy zachodniopomorskie) wspieranie ES spotykało się z brakiem zainteresowania ze strony kluczowych decydentów, np. władz lokalnych. Można stwierdzić, że pomimo początkowych trudności sytuacja ulegała poprawie. Sam mechanizm wsparcia, który ulegał zmianom (specjalizacja OWES, bardziej restrykcyjny wybór beneficjentów, subregionalizacja
i specjalizacja), należy ocenić jako trafny.
Istotną potrzebą spółdzielni socjalnych i jednocześnie dużą barierą ich rozwoju jest utrudniony dostęp do kapitału.
Koniecznym jest zapewnienie dodatkowych środków, o których udzielenie mogłyby ubiegać się już funkcjonujące spółdzielnie socjalne [303]. Wniosek ten potwierdza część przedstawionej teorii zmiany, wskazując na konieczność finansowania zewnętrznego podmiotów ekonomii społecznej (PES). Można uznać, że w przypadku tej teorii zmiany, zostały
po części zweryfikowane przyjęte założenia. Zwiększenie dostępności do kapitału początkowego dla PES oraz objęcie
tych podmiotów kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia itp.) przyczynia się do tworzenia większej liczby różnego rodzajów podmiotów ekonomii społecznej, głównie spółdzielni socjalnych (kwestia ta omówiona w podrozdziale
dotyczącym efektów). Sama teoria zmiany zasadniczo została zweryfikowana, gdyż w badaniach stwierdzono związek
pomiędzy kompleksowym wsparciem udzielnym przez OWES (szkolenia, doradztwo, finansowanie PES) a liczbą utworzonych PES, które to są skutecznym narzędziem do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym [218].
Co prawda istnieje szereg barier związanych z rozwojem ES, szczególnie z trwałością tworzonych podmiotów, bariery
te jednak nie wpływają na podważenie teorii zmiany, a na konieczność eliminowania czynników zewnętrznych (np.
brak świadomości, czym jest ES) lub wewnętrznych (np. wybór nieodpowiednich podmiotów na OWES). Poniżej została
przedstawiona proponowana przez ewaluatora odtworzona teoria zmiany, natomiast bariery ograniczające skuteczność
zostały omówione w dalszej części rozdziału.
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Rysunek 17. Teoria zmiany dla Działania 1.4
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Podsumowując, w zrealizowanych badaniach ewaluacyjnych nie było zastosowane podejście ewaluacji opartej na teorii, odtwarzające w pełni teorię zmiany. Można jedynie odnaleźć fragmentarycznie próby zastosowania tego podejścia.
Ewaluatorzy skupiali się na trafności diagnozy oraz na efektach, natomiast bardzo niewielki jest zasób informacji pozwalających stwierdzić, czy za osiągnięte efekty rzeczywiście odpowiada przeprowadzona interwencja i czy przyjęta teoria
zmiany jest trafna. W przypadkach, w których takich danych jest nieco więcej (wsparcie instytucji pomocy i integracji
społecznej, ekonomia społeczna), zdają się one potwierdzać odtworzoną teorię zmiany.

4.5.2. TRAFNOŚĆ I ZAKRES INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
¾¾ W jakich obszarach występują największe problemy/trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak
można im przeciwdziałać?
¾¾ Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

Jednym z elementów badań ewaluacyjnych była ocena, na ile zaprogramowane wsparcie było adekwatne wobec obszaru
udzielanego wsparcia, rodzaju wsparcia, grup docelowych korzystających ze wsparcia oraz obszaru geograficznego
wsparcia. Poniżej prezentujemy wnioski z badań pozwalające ocenić trafność interwencji.

Obszar wsparcia
Generalnie należy uznać, że metaewaluacja potwierdziła trafność interwencji. Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych
wynika, że zdiagnozowane problemy oraz obszary wsparcia zostały trafnie określone względem postawionych celów
[270]. Integracja społeczna jest jednym z obszarów, w których konieczna jest kontynuacja działań. W przypadku osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, kluczowa jest ciągłość wsparcia, tzn. w przypadku niektórych grup jak np. osoby
z niepełnosprawnościami jednorazowe wsparcie nie jest skuteczne (konieczność stałego wsparcia, np. asystenta pracy).

Ocena katalogu form wsparcia nie jest jednoznaczna. Generalnie formy wsparcia oferowane w Działaniach PO KL
powinny umożliwiać realizację celów Programu [64]. Głównym wnioskiem z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych
jest raczej przyjęcie kierunku o konieczności zapewnienie przez beneficjenta kompleksowego wsparcia (możliwość
skorzystania przez uczestnika z różnych działań) [78] i obejmowania uczestników projektów indywidualnym, elastycznym i dopasowanym do potrzeb wsparciem [392] [454] [735] w ramach określonej puli środków (wsparcie „szyte na
miarę”) [517], czyli tzw. indywidualizacja wsparcia (Karwacki, Kaźmierczak i Rymsza, 2014). Kompleksowe wsparcie było
realizowane w części projektów PO KL (szczególnie w późniejszym okresie programowania), natomiast część ograniczała
się tylko do pojedynczych form, np. szkoleń. W PO WER 2014–2020 kompleksowe wsparcie powinno polegać na zindywidualizowanych narzędziach pomocy społecznej, np. kontrakt socjalny czy indywidualny program (Karwacki, Kaźmierczak
i Rymsza, 2014). Jest to szczególnie ważne w przypadku takich grup jak niepełnosprawni, osoby długotrwale bezrobotne,
czy osoby opuszczające zakłady poprawcze/karne. Oprócz kształtowania kompetencji i kwalifikacji ważne jest dodatkowe wsparcie, m.in. w postaci wsparcia psychologicznego (coaching, mentoring) oraz w początkowej fazie reintegracja
społeczna, np. w ramach Klubów Integracji Społecznej czy Centrów Integracji Społecznej. Element ten został uwzględniony w PO WER PI 9i (Aktywna Integracja), gdzie w pierwszej kolejności uczestnik korzysta z usług integracji społecznej,
dopiero w kolejnym kroku z integracji zawodowej. Ważne okazuje się wsparcie w obszarze zdrowia, np. wizyta w zakładzie optycznym i odpowiednia korekcja wady wzroku. W tym kontekście kluczowe jest więc przygotowanie wsparcia
„szytego na miarę”, a nie obejmowanie uczestników standardowym ujednoliconym wsparciem. Część osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nie jest gotowa na udział w przedsięwzięciach służących przywróceniu ich na rynek
pracy. Dotyczy to w szczególności części osób z niepełnosprawnościami czy osób długotrwale bezrobotnych. Włączanie
ich do projektów służących bezpośrednio integracji zawodowej jest nieefektywne. Ewentualna integracja zawodowa tych
osób powinna zostać poprzedzona etapem integracji społecznej na bardziej podstawowym poziomie, o czym była mowa
wcześniej [255]. Zasadniczo, skuteczne są te projekty, które oferują kompleksowe wsparcie [78], jednakże w przypadku
niektórych osób nie jest ono wymagane, ponieważ wystarczy jedna forma wsparcia, np. specjalistyczne szkolenie pozwalające nabyć daną zawodową kwalifikację lub doradztwo zawodowe. W związku z tym rekomendacją płynącą z badania
jest potrzeba pewnej elastyczności dostosowania form/y wsparcia do osoby dopiero po rekrutacji uczestników, co
stanowiło problem, ponieważ wnioskodawcy niejednokrotnie deklarowali formy wsparcia na etapie wniosku. W części
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Rodzaj wsparcia

badań ewaluacyjnych stwierdzono nie zawsze adekwatne formy wsparcia względem poszczególnych grup, np. działania
mające na celu przekwalifikowanie osób w wieku 45+ nie okazały się skuteczne lub w ocenie badanych wsparcie nie było
adekwatne do ich potrzeb i nie przyczyniało się do podjęcia pracy.

Grupy docelowe korzystające ze wsparcia
Należy uznać, że grupy docelowe zostały trafnie określone. Jednakże problemy pojawiły się przy rekrutacji osób oraz
wyborze samych beneficjentów realizujących projekty. Projekty nie zawsze były realizowane przez podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, szczególnie w początkowych
latach realizacji Programu. Widać to dobrze na przykładzie ekonomii społecznej, gdzie beneficjentami były często zwykłe
firmy bądź podmioty niezwiązane swoją działalnością z ES, lecz przedsiębiorstwa o charakterze doradczo-szkoleniowym,
zajmujące się problematyką funduszy unijnych, czy wręcz prowadzące działalność produkcyjno-handlową lub stricte
szkoleniową. Podmioty takie należy uznać za relatywnie najsłabiej przygotowane do realizowania działań zorientowanych na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [177]. W związku z tym w trakcie realizacji interwencji
zostały podjęte działania mające na celu przekazanie udzielania wsparcia wyspecjalizowanym OWES oraz akredytacja
tych podmiotów.
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Obszar geograficzny
Z analizowanych raportów wynika, że wsparcie nie zawsze obejmowało te obszary, które powinna objąć interwencja.
W przypadku większości działań występuje zjawisko koncentracji realizacji projektów na dużych ośrodkach miejskich.
Grozi to pogłębianiem się polaryzacji pomiędzy poszczególnymi obszarami województw, a co za tym idzie jest zagrożeniem dla osiągnięcia celu głównego PO KL określonego jako wzrost spójności społecznej [171]. Choć z drugiej strony ze
sprawozdania PO KL wynika, że w Priorytecie VII 43% osób pochodziło z terenów wiejskich (430 tys., w tym 302,9 tys.
kobiet). Syntetyzując to, szczególnie biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących tereny miejskie, można stwierdzić,
że beneficjenci wybierają obszary łatwiejsze, co nie oznacza, że pomijane są całkowicie tereny wiejskie. Istnieje jednak
ryzyko braku wsparcia terenów wiejskich. Wynika to m.in. ze strachu beneficjentów przed rekrutacją trudniejszej grupy
docelowej z miejsc oddalonych od centrów regionów oraz brakiem chętnych uczestników (pojawiają się wnioski, że
wszyscy potencjalni uczestnicy zostali już objęci wsparciem, pozostały grupy trudniejsze, które są bardziej problematyczne w rekrutacji). Powodować to może, że w najbliższych konkursach mogą wyniknąć problemy z realizacją projektów
na obszarach wiejskich.

Demarkacja
Należy zauważyć, że wraz z ewolucją Programu linia demarkacyjna pomiędzy komponentem regionalnym i centralnym
stopniowo ulegała zacieraniu. Potencjalne ryzyko powtarzania się interwencji dotyczyło zwłaszcza szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, oferowanych w obu komponentach, oraz badań realizowanych przez
ROPS-y. Ponadto, wystąpiło ryzyko powielania się projektów systemowych z projektami realizowanymi w ramach Działania 1.1 oraz projektami innowacyjnymi [270].

4.5.3. BARIERY DLA INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można je zniwelować?

Przeprowadzona metaanaliza wskazała, że największa część wniosków płynących z raportów dotyczyła barier. Zidentyfikowane w metaanalizie najważniejsze bariery zostały pogrupowane i opisane poniżej.

Bariery instytucjonalne (systemowe)
W początkowych badaniach ewaluacyjnych, dotyczących wdrażania poszczególnych działań, stwierdzono nieadekwatny
wybór osób oceniających wnioski [10, 11, 19] co skutkowało powszechną opinią o wyborze nieadekwatnych projektów.
Z drugiej strony w innym badaniu [16] zostało stwierdzone, że opinia ta bazuje na stereotypowym postrzeganiu pracowników KOP, a nie pełnej wiedzy odnośnie kompetencji tych osób. W jednym z analizowanych raportów [324] zauważono
brak doświadczenia IP2 (WUP) w realizacji zadań w ramach VII Priorytetu, ponieważ w poprzednim okresie programowa-
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nia podmiot ten zajmował się wdrażaniem działań dotyczących w głównej mierze rynku pracy, a nie integracji społecznej.
Bariera ta była szczególnie istotna w początkowym etapie wdrażania interwencji. Z upływem czasu rosło doświadczenie
osób odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie PO KL.
Barierą jest także brak funkcjonalnych mechanizmów współpracy służb społecznych i służb zatrudnienia, brak czytelnego pozycjonowania działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej i zatrudnienia socjalnego, nie wiadomo czym różni
się (i czemu służy jej prawno-instytucjonalne wyodrębnienie) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych od reintegracji zawodowej i społecznej tychże osób (Kaźmierczak i Rymsza, W stronę aktywnych służb społecznych,
2012).

Bariery związane z wnioskodawcami/beneficjentami
Największa liczba barier została zidentyfikowana po stronie wnioskodawców oraz beneficjentów. Pierwszym problemem
był brak odpowiednich zasobów kadrowych (zarówno ilościowo, jak i kompetencyjnie) w OPS i PCPR do aplikowania
o środku unijne (szczególnie w obszarze zarządzania i rozliczania projektem) [14] [50], ale także brak odpowiedniej liczby
pracowników socjalnych [710] [829]. Występowały także problemy z wniesieniem wkładu własnego. Te dwa aspekty
prowadziły w niektórych przypadkach do rezygnacji z aplikowania o środki. Czynnikiem zniechęcającym była także
obawa przed niezrekrutowaniem odpowiedniej grupy uczestników [73]. W raportach znalazły się rekomendacje odnoszące się do tego, aby umożliwić wymienionym podmiotom wniesienie wkładu własnego w postaci rzeczowej (zasoby),
a nie pieniężnej.
Barierą ograniczającą skuteczność projektów jest wybór przez beneficjentów tańszych oraz łatwiejszych w organizacji
form wsparcia – we wszystkich poddziałaniach najczęściej stosowaną formą szkoleniową były prelekcje i wykłady teoretyczne, mniej popularne były zadania praktyczne. Obniża to skuteczność szkoleń, szczególnie w przypadku Poddziałań
6.1.1 oraz 7.2.1, w ramach których uczestnicy o niskiej pozycji na rynku pracy powinni być wyposażani w kompetencje
cenione przez pracodawców, w tym w szczególności w umiejętności praktyczne [299].

Należy zwrócić również uwagę, że projektodawcy przygotowując projekt nie przeprowadzają często dogłębnych diagnoz, posługują się jedynie dostępnymi danymi publicznymi lub opracowaniami [129]. Brak tego elementu negatywnie
wpływa na wsparcie świadczone w projekcie i niedopasowanie np. tematyki szkoleń do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Bariery związane z uczestnikami projektów
W badaniach zostały również zdiagnozowane bariery związane bezpośrednio z uczestnikami projektów. Ze względu na
dużą różnorodność grup, którym oferowane było wsparcie, bariery te odnoszą się do poszczególnych defaworyzowanych
grup. Największą barierą w podejmowaniu zatrudnienia przez aktualnych i byłych wychowanków zakładów poprawczych
(ZP) i Schronisk dla nieletnich (SdN) oraz przez osoby przebywające w zakładach karnych i opuszczających je, jest ich stygmatyzacja społeczna, powodująca niechęć i brak zaufania pracodawców do tych osób jako pracowników. Dodatkowo,
wielu pracodawców nie jest świadomych możliwości i korzyści związanych z zatrudnianiem osób z tych grup [276]. Osoby
w zakładach karnych oraz młodzież z ZP i SdN i młodzież objęta wsparciem przez OHP ma duże braki w kwestii umiejętności interpersonalnych, co jest przeszkodą przy podejmowaniu zatrudnienia oraz w utrzymaniu pracy [276]. Generalnie,
w analizowanych opracowaniach pojawił się problem funkcjonujących stereotypów dotyczących młodych kobiet, osób
50+ czy ON [534] [549]. Natomiast projekty aktywizacyjne skierowane do osób niepełnosprawnych mają ograniczone
efekty, ponieważ poza aspektami zawodowymi, problemy występują w sferze psychologicznej [331]. Autorzy raportów,
oprócz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, rekomendowali szerokie kampanie społeczne mające
na celu zmianę postawy pracodawców wobec osób ze szczególnie trudnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bariery związane z ekonomią społeczną
Ze względu na szczególne miejsce w działaniach finansowanych z PO KL i rozwój ekonomii społecznej, bariery dotyczące
tego obszaru zostały przedstawione osobno. Rozwój ES w Polsce w latach 2007–2013 był dość dynamiczny, uwarunkowany jednak był wieloma bieżącymi zmianami. W początkowym okresie programowania brakowało wytycznych pozwa-
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Kolejną zdiagnozowaną barierą była niekorzystna struktura wnioskodawców, tzn. zbyt duża liczba projektów składanych
przez podmioty zewnętrzne wobec społeczności lokalnych, zbyt duża liczba projektów, które nie wpisują się w inicjatywy
oddolne [34] oraz zbyt duża liczba wnioskodawców, niezwiązanych swoją główną działalnością z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

lających na skuteczne wdrażanie interwencji w tym obszarze. Barierą był także brak wiedzy poszczególnych interesariuszy. Punktem zwrotnym było podjęcie prac nad Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) oraz
strategiami regionalnymi [34] [218].
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Najpoważniejsza bariera rozwoju ES w Polsce to brak odpowiedniego finansowania PES (teoria zmiany zakładała zwiększenie dostępu PES do źródeł finansowania) [303]. Istnieje też duży problem w dostępie do finansowania zwrotnego dla
PES, wynikający m.in. z:
•

różnorodności i skomplikowania form prawnych, w jakich działają PES, przekładające się na trudności w opracowaniu dla tego sektora jednolitego produktu pożyczkowego;

•

problemów z brakiem zdolności kredytowej – w tym przypadku możliwe na gruncie prawa bankowego jest
zastąpienie oceny zdolności kredytowej oceną zabezpieczenia oraz instytucji/osoby przedstawiającej to zabezpieczenie (to rozwiązanie jest jednak znacznie łatwiejsze w przypadku indywidualnych decyzji kredytowych niż
jako rozwiązanie systemowe, w ramach specjalnych produktów kredytowych dla sektora PES);

•

braku wystarczających zabezpieczeń (i tutaj naturalnie instrument poręczeniowy będzie w stanie znacząco osłabić rolę tego problemu) [356].

Należy jednak podkreślić, że głównym problemem nie były zapisy dotyczące typów projektów w ramach Poddziałania
7.2.2 PO KL – te w praktyce zmieniły się w niewielkim stopniu. Niektóre województwa od początku realizowały to działanie w sposób przemyślany, co pokazuje, że same zapisy nie były barierą (co nie podważa teorii zmiany). Problemem było
niedostateczne uwzględnienie innowacyjności interwencji (nowe, wcześniej nieznane pojęcie ES oraz formy wsparcia,
np. spółdzielnia socjalna) i braku przygotowania dużej części kluczowych interesariuszy w regionie jak np. Urząd Marszałkowski, ROPS czy WUP (brak wiedzy merytorycznej pracowników tych podmiotów odnośnie czym jest ES, jakie ma
cele, jak powinna być wdrażana itp.), czyli podmiotów które odpowiadały za wdrażanie i koordynację działań związanych
z ES w regionach. Kolejną barierą było niedostateczne doprecyzowanie zasad tworzenia i funkcjonowania systemu
wsparcia ekonomii społecznej. Nie określono zasad i kryteriów ich wyboru, zasad ich funkcjonowania, wymagań jakościowych oraz oczekiwanych efektów. W efekcie większość instytucji regionalnych wybierała projekty, a nie tworzyła profesjonalnego systemu wsparcia w oparciu o regionalną strategię rozwoju ES (poza nielicznymi wyjątkami). Dopiero z czasem, na podstawie doświadczeń i dyskusji, zaczęto doprecyzowywać kryteria wyboru projektu oraz wymagania wobec
podmiotów, które mogły realizować projekty, a także myśleć strategicznie i długofalowo [218].

4.5.4. EFEKTY WSPARCIA
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których grupach się to nie
udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
¾¾ Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform, budowania systemów/struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu
do poszczególnych polityk)?
¾¾ Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii, substytucji,
creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze/zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty planowanych
interwencji w poszczególnych obszarach?

Badania ewaluacyjne dostarczają informacji odnośnie efektów. Generalnie należy uznać, że mimo licznych barier oraz
pojawiających się trudności została potwierdzona skuteczność zaprogramowanej interwencji. Jednym z wymiarów
i czynników wykluczenia społecznego jest ubóstwo (Nowak, 2012). Zmniejszenie ubóstwa w Polsce, potwierdza badanie
Diagnoza Społeczna 2015: „W okresie marzec 2013 – marzec/czerwiec 2015 obserwujemy w Polsce zarówno spadek
zasięgu skrajnego ubóstwa, jak i niedostatku (odpowiednio o ponad 2 i ponad 9 punktów procentowych). Wpłynął na
to wzrost w badanym okresie wartości realnych dochodów ekwiwalentnych gospodarstw domowych. W badanym okresie nastąpił także znaczący spadek głębokości skrajnego ubóstwa (o prawie 5 punktów procentowych) oraz głębokości
niedostatku (o prawie 3 punkty procentowe). Oznacza to, że gospodarstwa domowe żyjące w skrajnym ubóstwie były
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w 2015 r. przeciętnie bardziej zamożne niż w 2013 r. Także przeciętna zamożność gospodarstw domowych żyjących
w niedostatku znacząco wzrosła w badanym okresie” (Diagnoza Społeczna 2015, 2015).
Efekty oraz skalę wpływu na założone cele obrazują informację ze sprawozdania. W odniesieniu do osób z grup wymagających szczególnego wsparcia, które zakończyły udział w projektach, wsparcie otrzymało 299,6 tys. osób (powyżej
100% celu), w tym 67,5 tys. kobiet. Dotychczas wartości docelowe osiągnięto w przypadku działań aktywizujących osoby
pozbawione wolności, młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne. Do końca 2015 r.
udział w projektach zakończyło 22,7 tys. osób niepełnosprawnych, 74,5 tys. więźniów oraz 75,6 tys. osób młodych korzystających ze wsparcia ochotniczych hufców pracy. Zauważono jednak, że wskaźniki rezultatu dla analizowanych priorytetów są zbliżone do wskaźników produktu, przez co często nie pozwalają na pomiar dalszych rezultatów realizacji projektów. Co więcej, system wskaźników nie gwarantuje skutecznego monitorowania działań realizowanych w ramach PO KL
i oceny jego oddziaływania [33] [83]. Jednakże, mimo problemów ze wskaźnikami w badaniach można znaleźć szereg
fragmentów wskazujących na osiągnięte efekty wykraczające poza opisane w systemie monitoringu rezultaty. My skupimy się na tych, które wynikają z odtworzonej teorii zmiany i mogą potwierdzić skuteczność przyjętych mechanizmów.

Kompetencje pracowników
Jednym z elementów teorii zmiany było założenie, że jeśli zostaną zwiększone kompetencje pracowników socjalnych,
docelowo przyczyni się to do poprawy jakości usług świadczonych przez IPiIS. W badaniach zostało stwierdzone, że
w wyniku podjętych działań zwiększyły się kompetencje pracowników [11] [62] [255] [270], jednak nie były to działania
wystarczające i należy je kontynuować w przyszłości [342]. We wszystkich regionach sygnalizowano również duże początkowe trudności z zaangażowaniem pracowników socjalnych w działania (wynikające z obaw i niewystarczającej obsady
kadrowej ośrodków pomocy), a także opory samorządów i pewne trudności w rozwijaniu współpracy międzysektorowej
[10] [454]. W ramach realizowanej interwencji w ramach Priorytetu I kwalifikacje podniosło niecałe 13 tys. osób oraz
w ramach Priorytetu VII niecałe 24 tys. osób (stan na 2015 r.).

Mniej optymistyczny obraz wyłania się z pytań odnoszących się do wpływu przeprowadzonych działań na zmiany funkcjonowania pracowników. Około 60% z nich twierdzi, że gdyby nie szkolenia, jakość ich pracy byłaby gorsza niż obecnie,
ale aż 40% uważa, że byłaby podobna. Może to wskazywać, że osoby te nie zawsze mają okazję wykorzystać zdobyte
kompetencje w swojej pracy [271].

Oferta Instytucji pomocy i integracji społecznej oraz standardy jakości ich usług
Jednym z większych projektów, mających na celu opracowanie standardów podnoszących jakość usług IPiIS, był projekt
„Tworzenie i rozwijanie usług promocji i integracji społecznej”, w którym rolę lidera pełniło Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich (CRZL), zaś rolę partnerów 11 organizacji pozarządowych, działających na polu szeroko rozumianej polityki społecznej. Projekt zakończył się przygotowaniem szeregu publikacji służących standaryzacji pracy oraz podnoszeniu jakości usług. W przeanalizowanych raportach zasadniczo nie odnaleźliśmy fragmentów, które dostarczyłyby dowodów na
wzbogacenie zakresu lub zwiększenie jakości usług oferowanych przez IPiIS, dzięki realizacji tego projektu czy też innych
działań. Jednakże na podstawie ogólnej analizy zasobów, jakimi dysponują instytucje oraz projektów, które zostały zrealizowane, można wnioskować o zwiększeniu jakości i ilości usług oferowanych przez IPiIS. Niemniej poziom usług nie
jest jeszcze satysfakcjonujący.
Instytucje pomocy i integracji społecznej poprzez uczestnictwo i realizację projektów PO KL zwiększyły swój potencjał
instytucjonalny [270]. Niewątpliwie ważnym rezultatem działań podejmowanych w ramach PO KL na rzecz instytucji
pomocy i integracji społecznej było zwiększenie potencjału kadrowego (zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościo-
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Należy stwierdzić zasadniczy wzrost liczby pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, związany z wprowadzeniem do tych instytucji młodych pracowników, w przeważającej mierze posiadających wykształcenie kierunkowe lub
zbliżone, ale niewielkie doświadczenia zawodowe i słabą orientację w zakresie konkretnych problemów społecznych,
np. brak specjalistycznych szkoleń dla pracowników podejmujących pracę z Romami. Zaszła potrzeba skoncentrowania
uwagi na szkoleniach zorientowanych z jednej strony na wymianie doświadczeń w zakresie diagnozowania i interwencji
społecznej, z drugiej na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w zakresie specjalnych problemów społecznych (niepełnosprawność, choroby psychiczne, wykluczenie społeczne dzieci) [62] [242]. Motywacją pracowników do podnoszenia
kompetencji były głównie czynniki wewnętrzne stricte ideowe, w tym chęć pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym, nie zaś pragmatyczne, takie jak podniesienie zarobków czy utrzymanie miejsca pracy [271]. Bardzo ważnym
aspektem było zwrócenie uwagi na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych instytucji [271].

wym) oraz możliwość doinwestowania instytucji (zakupu niezbędnego sprzętu) [270]. Projekty PO KL wprowadziły do
oferty usług IPiIS nowe procedury, narzędzia i metody działania. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom systemowym
wzrosło wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji, ale ów wzrost nie jest jeszcze na poziomie zadowalającym
i nie ma charakteru kompleksowego – skupia się głównie na wykorzystaniu kontraktu socjalnego [270].
Podsumowując, działania w ramach EFS umożliwiły znaczne podniesienie kompetencji pracowników socjalnych i kadry
zarządzającej IPiIS oraz wypracowanie standardów świadczenia usług oraz standardów organizacji IPiIS, jednakże nie
możemy ocenić na ile standardy te wpłynęły na podniesienie jakości prazy IPiIS [273].

Współpraca
Przeprowadzona metaanaliza dostarcza wielu informacji dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej. Poziom współpracy można rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Zgodnie z odtworzoną teorią zmiany, realizowane projekty powinny
przyczyniać się do lepszego systemu koordynacji oraz przekazywania informacji między instytucjami pomocy społecznej
a rynkiem pracy oraz do budowania dialogu i partnerstw lokalnych.
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Zacznijmy od projektów partnerskich. Generalnie, jakość współpracy zależy od wielu czynników indywidualnych partnerów takich jak zaangażowanie, doświadczenie, chęć współpracy itp., a nie konkretnych czynników instytucjonalnych.
Sprawnie działające partnerstwo pozwala jednak na rozłożenie ciężaru organizacji działań, zastosowanie szerszego
wachlarza kompetencji, sprawniejsze wdrażanie i rozliczanie projektu oraz lepsze rozpowszechnienie rezultatów. Nie
oznacza to jednak, że każde partnerstwo tak funkcjonuje, istnieją przypadki, gdzie współpraca nałożyła dodatkowy ciężar
oraz pracę.
Na przykładzie województwa pomorskiego można stwierdzić, że organizacje, które są najbardziej aktywne w realizowaniu projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz posiadają wcześniejsze doświadczenia w aplikowaniu o dofinansowanie unijne, należy traktować jako jeden z najsilniejszych elementów potencjału sektora organizacji
pozarządowych (NGO). Łącząc siły, organizacje małe i niedoświadczone mogłyby uczyć się od dużych organizacji tego,
w jaki sposób skutecznie aplikować o środki komponentu regionalnego PO KL województwa pomorskiego. W przypadku
współpracy organizacji pozarządowych z podmiotami sektora finansów publicznych (mimo, że w wielu przypadkach
współpraca się udaje) zdarzają się niepożądane sytuacje. Sektor publiczny niekiedy traktuje NGO jako konkurencję. Ogranicza to możliwość osiągania efektu synergii działań różnych jednostek pomocowych w regionie. Jednocześnie, projekty
realizowane wspólnie z instytucjami publicznymi pozwalają na lepszy dostęp do grup docelowych, łatwiejszy dostęp do
infrastruktury i danych. Oprócz wzajemnej pomocy w budowaniu potencjału trzeciego sektora, partnerstwo wspomaga:
budowanie sieci kontaktów i stałej współpracy, większe zrozumienie realiów działania różnych instytucji, wzajemnie uzupełnianie kompetencji i doświadczenia, efekty synergiczne – dotarcie na większym terenie, do szerszej grupy docelowej
(zmniejsza to ryzyko pokrywania się zakresu projektów) [260].
Należy zwrócić również uwagę, że partnerstwo postrzegane jest przez realizatorów projektów systemowych jako szansa
w realizacji merytorycznych zadań. Natomiast problemem jest skomplikowana procedura zawierania partnerstwa oraz
sposobu jego rozliczania, pomimo że dla wielu podmiotów, jest to duże odciążenie, gdyż np. rozliczeniem zajmuje się
partner/lider projektu, który posiada w tej kwestii większe doświadczenie. Realizacja projektów oraz praca z wykorzystaniem nowych metod aktywizacji wymusza nawiązywanie partnerstwa i współpracy pomiędzy instytucjami, których
działania skierowane są do osób wykluczonych [270].
Podsumowując, dzięki realizacji projektów partnerskich w ramach EFS możliwy był rozwój współpracy instytucji działających na rzecz z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, który wpływa na jakość realizowanych
projektów [273].

Poziom aktywności grup defaworyzowanych
Zasadniczo punktem dojścia odtworzonych teorii zmiany w dziedzinie integracji społecznej było zwiększenie aktywności
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponad połowa uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałań VII Priorytetu PO KL była zdecydowanie zadowolona z udziału. Ponad 84% badanych uznało,
że wsparcie, które otrzymali, odpowiadało ich potrzebom [31, 122, 168].
Wśród osób, które brały udział w programie jako niepracujące, udział zatrudnionych wzrósł z 44% po pół roku do 52%
po półtora roku od zakończenia uczestnictwa. W tym okresie sytuacja wielu uczestników zmieniła się. Spośród tych, któ-
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rzy po pół roku pracowali, rok później 75% utrzymało się w zatrudnieniu. Z kolei 32% wówczas niepracujących znalazło
pracę. Ponadto, 34% osób, które w momencie drugiego badania nie pracowały, pracowało w okresie pomiędzy badaniami. Osoby, które w momencie przystąpienia do projektu pracowały, 1,5 roku po zakończeniu uczestnictwa, w zdecydowanej większości nadal pracują. Poziom wykorzystania przez nich wiedzy i umiejętności nabytych w projektach PO KL
zmniejsza się jednak wraz z upływem czasu od momentu zakończenia udziału. Generalnie jest on wyższy w grupie kobiet
niż mężczyzn oraz u osób najmłodszych (do 24 lat), niż tych w wieku 50+ [168].
W części projektów wystąpiło tzw. zjawisko creamingu, czyli wybieranie do projektu lepiej rokujących grup, spełniających jedynie kryteria formalne [31, 50, 52, 462, 458]. W Priorytecie VII, szczególnie w projektach konkursowych, nastąpiła selekcja uczestników, na co wskazuje większy niż w populacji docelowej udział osób z wykształceniem wyższym.
Ponadto, w ramach tego priorytetu znaczący jest udział osób do 24 r.ż., które kontynuują naukę i pozostają bierne zawodowo. Istnieje podejrzenie, że część z nich od początku zamierzała dalej się uczyć, a nie szukać pracy. Powyższe zjawiska wskazują, że kryteria rekrutacji uczestników były niewystarczające, aby skoncentrować wsparcie na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i doprowadzeniu do zatrudnienia. Jest to prawdopodobna reakcja projektodawców na
wprowadzenie wymogu badania efektywności zatrudnieniowej. Beneficjenci rekrutowali osoby, które z punktu widzenia
celów Programu nie były osobami, które powinno się wspierać, ale ich profil był zgodny z kryteriami zakwalifikowania
do wsparcia [462].

Podsumowując, należy uznać, że realizowane projekty były w pewnym stopniu skuteczne w aktywizacji zawodowej
uczestników tzn. przyczyniały się do podjęcia pracy przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (co wpływało
m.in. na zmniejszenie skali ubóstwa), jednakże wysokość efektu zatrudnieniowego nie zawsze była satysfakcjonująca
i często odsunięta w czasie. Niemniej, stwierdzano występowanie innych pozytywnych efektów sprzyjających integracji społecznej, na przykład w sferze funkcjonowania psychospołecznego. Główne bariery zostały opisane w poprzednim
podrozdziale. Należy nadmienić fakt, że w przypadku osób zagrożonych wykluczeniem ścieżka pełnej aktywizacji jest
zdecydowanie wydłużona, bo niejednokrotnie kluczowa jest aktywizacja społeczna, która wymaga czasu.
Odnośnie efektywności zatrudnieniowej, w analizowanych raportach znajdują się rozbieżne wnioski dotyczące skuteczności projektów systemowych i konkursowych. W badaniach ogólnopolskich stwierdzono niższą skuteczność i efektywność projektów systemowych w PO KL w Priorytecie I i Priorytecie VII wynikające z braku szerszego zaangażowania
w ich planowanie i realizację partnerów społecznych, odbiorców oraz ekspertów [270]. Natomiast w badaniu w ramach
komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim stwierdzono znacznie niższą efektywność zatrudnieniową
projektów konkursowych niż systemowych (zarówno w perspektywie krótko jak i średniookresowej) [186]. W badaniu
w woj. podlaskim stwierdzono, że projekty systemowe w Poddziałaniu 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL, są uznawane za mało efektywne, nie przynoszące rzeczywistej zmiany postaw życiowych osób zagrożonych wykluczeniem. Jedną z przyczyn było
to, że wsparcie oferowane w ramach projektów systemowych nie pomagało we wdrożeniu do nowej dla uczestników
projektów roli społecznej (pracownika) [50]. Z tej perspektywy nie można uznać, że któryś tryb naboru wniosków jest
rekomendowany, w dużej mierze zależy to od kontekstu regionalnego, co widać na powyższych przykładach. Kontekst
ten jednak nie był badany i nie ma możliwości wskazania czynników decydujących o sukcesie projektów systemowych
w jednym województwie, a obniżonej skuteczności tychże projektów w drugim.
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Wydaje się, że mimo wszystko udział w projektach w ramach Poddziałań VII PO KL stosunkowo rzadko wpłynął na sytuację zawodową respondentów w krótkiej perspektywie czasowej, efekt był raczej odsunięty w czasie [166, 177]. Pracujący
respondenci, zapytani o to, czy w swojej obecnej pracy wykorzystują umiejętności zdobyte podczas projektu, podzielili
się praktycznie po równo. 51% osób stwierdziło, że tak, a 49% – że nie. Nawet w grupie osób, które zadeklarowały, że ich
sytuacja zawodowa się zmieniła, ponieważ zmieniły zawód i znalazły w nim pracę, nie ma znaczących różnic w odpowiedziach na pytanie o wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas projektu – 49% osób pracujących w nowym zawodzie
odpowiedziało, że korzysta z nich, a 51%, że nie korzysta [122]. W badaniach stwierdzono większą skuteczność reintegracji społecznej niż zawodowej [103]. Ważnym efektem udziału w projekcie jest więc wzrost poczucia radzenia sobie
z problemami życia codziennego i rodzinnymi oraz wiary we własne możliwości u uczestników projektów. Oznacza to, że
uczestnicy projektu wzmocnili potencjał psychospołeczny. Jest to o tyle ważne, że wiele ze zmiennych psychologicznych
pozytywnie koreluje z aktywnością zawodową i/lub społeczną [159]. Edukacja Romów, zwłaszcza dzieci i młodzieży, przyczynia się do osiągania rezultatów w integracji społecznej. To działania, które zaprocentują w długookresowej perspektywie, także w aspekcie prozatrudnieniowym osób dopiero wchodzących na rynek pracy ze względu na młody wiek [242].

Efektywność kosztowa wsparcia
Pewnych wniosków dotyczących efektywności kosztowej wsparcia dostarcza porównanie Priorytetu VII, skoncentrowanego na integracji społecznej, z Priorytetem VI, skoncentrowanym na wsparciu osób niepracujących na rynku pracy. Jak
się okazuje, średnie nakłady ponoszone na jednego uczestnika wynosiły w Priorytecie VII około 8 tys. zł27 i były niższe
niż w Priorytecie VI. A zatem wsparcie w dziedzinie integracji społecznej było nieco tańsze. Nie wynika to z szerszego
stosowania w Priorytecie VI droższych form wsparcia, takich jak środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
– również przy ograniczeniu analiz do projektów wyłącznie szkoleniowych nakłady na uczestnika w Priorytecie VII były
niższe, i to znacznie. W Priorytecie VII brały jednak udział osoby bardziej oddalone od rynku pracy i odnotowany wśród
nich odsetek uczestników, którzy po zakończeniu projektu podjęli pracę, był niższy niż w Priorytecie VI. Z tego powodu
miernik efektywności kosztowej, jakim jest kwota nakładów przypadająca na jednostkę wskaźnika rezultatu – osobę,
która znalazła zatrudnienie – przyjmuje dla Priorytetu VII mniej pozytywne wartości (37,7 tys. zł przy wzięciu pod uwagę
sytuację 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, 28,8 tys. zł w przypadku 18 miesięcy), niż dla Priorytetu VI28.
Osiągnięcie efektu zatrudnieniowego (brutto) wymagało więc w dziedzinie integracji społecznej większych środków niż
w dziedzinie rynku pracy, przy czym trzeba pamiętać, że w tym pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia z grupą
docelową o trudniejszej sytuacji początkowej, a ponadto zdobycie zatrudnienia nie było jedynym pożądanym efektem
wsparcia [169, 465].
Generalnie, działania w dziedzinie integracja społeczna zostały ocenione jako skuteczne i efektywne kosztowo
w porównaniu do dziedziny rynek pracy czy ochrona zdrowia. Za najbardziej efektywne formy pracy uznano środki
na rozwój przedsiębiorczości (co w przypadku integracji społecznej może być wykorzystywane w ramach rozwijania
i wspierania ES), zatrudnienie subsydiowe oraz wsparcie pomostowe. Za mniej skuteczne zostały uznane formy takie
jak indywidualne plany działania, poradnictwo zawodowe oraz szkolenia/warsztaty czy kursy [454]. Należy jednak mieć
na uwadze, że wsparcie w ramach integracji społecznej – wsparcie wobec trudniejszych grup – wymaga większych nakładów pieniężnych oraz czasowych. Zdecydowanie trudniej jest wyprowadzić z bezrobocia (ubóstwa) osobę z niepełnosprawnością, niż osobę młodą, która zmotywowana jest do podjęcia pracy.
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Liczba PES korzystająca ze wsparcia finansowego oraz poprawa jakości funkcjonowania PES
Tworzenie spółdzielni socjalnych jest skuteczną i użyteczną formą pomocy dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Bariery, na jakie napotykali projektodawcy i uczestnicy projektów, dotyczą głównie kwestii formalnych (brak szczegółowych wytycznych i reguł postępowania) oraz nastawienia przedstawicieli PUP i JST, którzy mieli nikłe
doświadczenie w zakresie współpracy i wspierania tworzenia spółdzielni socjalnych. Nie byli też zaznajomieni z kwestiami dotyczącymi ekonomii społecznej, natomiast ich zaangażowanie było ważne nie tylko z punktu widzenia powstawania spółdzielni, ale także ich dalszego funkcjonowania [191].
Zdaniem ewaluatorów wykształciła się sieć profesjonalnych OWES, a z ideą ekonomii społecznej udało się zapoznać
znaczną część przedstawicieli JST. Świadczy o tym chociażby liczba powstałych spółdzielni socjalnych (SpS) – ok. 786. Ze
wsparcia zwrotnego skorzystało 225 z 250 PES. Wg danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych,
w 2015 r. funkcjonowało 1 312 spółdzielni socjalnych, a więc 59% z nich zostało utworzonych w ramach PO KL. Należy
tutaj uznać wkład interwencji w liczbę powstających SpS za duży.
Nie w pełni udało się zrealizować jeden z celów PO KL, dotyczący budowy infrastruktury ekonomii społecznej – sieci
wyspecjalizowanych organizacji dostarczających wysokiej jakości wsparcia dla powstających i funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych. Do końca września 2013 r. podpisano ponad 400 umów o dofinansowanie projektów, obecnie
funkcjonuje ok. 90 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Część z nich to organizacje profesjonalne, doświadczone
w obszarze ekonomii społecznej. Stanowią one bazę, na której należy budować system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w najbliższych latach [218]. Podsumowując, utworzona sieć pokrywa praktycznie całą Polskę, jednak udzielane
wsparcie jest na różnym poziomie, czasami na bardzo wysokim jak np. w przypadku wsparcia udzielanego przez Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych, a często na niezadowalającym. W tym przypadku podjęte zostały działania
mające na celu akredytację OWES, aby funkcję tę pełniły przygotowane i o odpowiednim potencjale podmioty.

27

Dla projektów zakończonych nie później niż w marcu 2013 r.

Wyjątkiem są projekty wyłącznie szkoleniowe, dla których ten miernik efektywności kosztowej przyjmował bardziej pozytywne wartości dla Priorytetu VII niż dla Priorytetu VI.
28
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4.5.5. ZNACZENIE INTERWENCJI DLA POLITYK PUBLICZNYCH I REALIZACJI STRATEGII
EUROPA 2020
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
¾¾ Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

Kolejnym elementem analizy była ocena spójności realizowanej interwencji z dokumentami wyższego rzędu, takimi jak
np. Strategia „Europa 2020” czy opracowywana Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Istotny jest wkład PO KL w rozwój ekonomii społecznej. Wg danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Socjalnych, w 2015 r. funkcjonowało 1 312 spółdzielni socjalnych. Przypomnijmy, że liczba spółdzielni socjalnych powstałych w ramach PO KL wynosiła 786, a więc stanowiła aż 59% podanej ogólnej liczby spółdzielni socjalnych.
Opracowywana przez Ministerstwo Rozwoju Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w swoich celach również
kładzie akcent na zagadnienia związane z aktywnym włączeniem społecznym. Integracja społeczna wpisuje się w Cel
szczegółowy II – rozwój społecznie i terytorialnie równoważony. W celu szczegółowym „Dostępność usług świadczonych
w odpowiedzi na wyzwania demograficzne” zwrócona jest uwaga na konieczność podniesienia jakości usług społecznych
m.in. z obszaru integracji społecznej, co jest spójne z podejmowanymi działaniami w ramach PO KL 2007–2013, a także
PO WER. W kolejnym celu szczegółowym „Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku” podniesiona jest kwestia zmniejszenia różnić społecznych, a więc wspieranie grup defaworyzowanych, które to w obecnej,
jak i poprzedniej perspektywie są wspierane. Z tej perspektywy można ocenić, że PO WER 2014–2020 będzie miał wpływ
na realizację SOR.
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Jednym z głównych celów tej Strategii „Europa 2020” był rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Z tej perspektywy przyjrzyjmy
się, jak generalnie badania ewaluacyjne oceniają efekty zrealizowanych projektów w kontekście wyższej przytoczonego
celu. Strategia „Europa 2020” w obszarze aktywnej integracji miała zasadniczo trzy cele: zwiększenie zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji oraz walkę z ubóstwem. Z obserwowanych w badaniach efektów wynika, że rezultaty działań wpisują się w przyjęte cele. Dodatkowo, odtworzona teoria zmiany wskazuje, że programowana interwencja przyczynia się
do osiągnięcia celów Strategii „Europa 2020”. Jak zostało wykazane w poprzednim podrozdziale, projekty przyczyniły się
do walki z wykluczaniem społecznym (w tym z ubóstwem) poprzez zwiększenie potencjału instytucji pomocy społecznej, czy podniesienie kwalifikacji uczestników projektów (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) co wpływało na
zwiększenie zatrudnienia (efektywność zatrudnieniowa). Na podstawie przeglądu systematycznego można stwierdzić
spójność realizowanych działań ze Strategią „Europa 2020”. Dodatkowo, realizowana interwencja w obszarze integracji
społecznej wpływa na zmniejszenie stopy bezrobocia (dane dot. zatrudnienia w Polsce zostały przedstawione w rozdziale „rynek pracy”). Interwencja w ramach „Integracji społecznej” przeciwdziała ubóstwu, a także zmniejsza różnice
społeczne. Trudno jednakże ocenić „ilościowy” wpływ podjętych działań. W tym przypadku możemy mówić bardziej
o pośrednim wpływaniu interwencji na zmniejszanie ubóstwa, np. poprzez podjęcie zatrudnienia przez osoby zagrożone
wykluczeniem. Ocena dokładnego efektu jest o tyle trudna, że brakuje danych pozwalających ocenić skalę „wykluczenia
społecznego” w Polsce. W opracowaniach są proponowane różne podejścia i definicje samego zjawiska „wykluczenia
społecznego”, kwestia ta uniemożliwia dokładną ocenę siły wpływu, jednakże na podstawie badań widać, ze PO KL miał
swój wkład w realizację Strategii „Europa 2020” (GUS, 2013).

4.5.6. WNIOSKI DOTYCZĄCE BADAŃ EWALUACYJNYCH
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych
badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających/braku wiedzy w danych obszarach? Czy są
tematy/obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji, a nie zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania
wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces
programowania Programów operacyjnych współfinansowanych z EFS?
¾¾ Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej formułowanych?

Liczba przeprowadzonych badań zakwalifikowanych do dziedziny „Integracja społeczna” jest bardzo duża (ok. 250 raportów). Raporty te są zróżnicowane tematycznie, począwszy od aspektów ściśle związanych ze sprawami wdrażania Działań
1.2, 1.3, 1.4 oraz komponentów regionalnych (Priorytet VII), poprzez analizę projektów systemowych, aż do oceny efektów. Szczegółowość oraz zakres raportów są również zróżnicowane. W wielu przypadkach uniemożliwia to wyciagnięcie
uogólnionych wniosków, które można by przełożyć na rekomendacje. Utrudniają to dodatkowo różnice w stosowanej
metodyce i poziomie pomiaru: od analiz eksperckich aż do badań opartych wyłącznie na deklaracjach respondentów.
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Szczególnie istotny dla niniejszego badania był brak przeprowadzonej pełnej ewaluacji opartej na teorii (TBE). Jak zostało
wspomniane na początku rozdziału, brak tego typu ewaluacji nie pozwala na weryfikację i ulepszenie teorii zmiany.
Odwołując się do metafory „czarnej skrzynki”, na podstawie przeprowadzonych badań wiemy, co było bodźcem do
podjęcia interwencji (badania wykazały zasadność interwencji) oraz jakie osiągnięto efekty, wnioskujemy też o barierach, które ograniczały efekty interwencji, jednak nie wiemy, jakie dokładnie procesy spowodowały osiągnięte efekty.
Nie daje to wglądu pozwalającego usprawnić interwencję. Dlatego rekomenduje się wymaganie od wykonawców, aby
część badań opierała się na odtworzeniu i weryfikacji teorii zmiany. Jednakże nie należy zapominać o innych podejściach
badawczych. Np. podejście behawioralne również powinno być brane pod uwagę, zwłaszcza w przypadku projektów
związanych z wykluczeniem społecznym, gdzie czynnik ludzki odgrywa znaczącą rolę.
Na podstawie wykonanego przeglądu można również stwierdzić brak spójnej metodologii liczenia efektywności zatrudnieniowej. Zazwyczaj szacowanie to odbywało się wyłącznie na podstawie deklaracji respondentów. Należy jednak zwrócić
uwagę, że w PO WER problem ten został już rozwiązany i przy współpracy z ZUS-em pozyskiwane będą dane pozwalające
(w ramach niniejszego badania) obliczyć efektywność zatrudnieniową na podstawie danych urzędowych, a nie deklaracji.
Odnośnie analizy projektów badawczych, duża część z nich dotyczyła zagadnienia standaryzacji pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wskazaniami dla IPiPS. Badania te diagnozowały i wskazywały problemy związane z pracą socjalną.
Z perspektywy teorii zmiany nie pozwalały jednak one określić skuteczności interwencji, jedynie potwierdzić diagnozę
oraz wskazać jak działania powinny zostać przyjęte w celu zwiększenia skuteczności IPiIS. Drugim obszarem tematycznym
projektów badawczych były różnego rodzaju diagnozy dotyczące np. sytuacji osób bezdomnych, sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem, diagnoza współpracy pomiędzy IPiIS a NGO itp. W raportach tych został przedstawiony szereg bardzo szczegółowych wskazań, jednakże specyfika raportów oraz regionów uniemożliwia przyjęcie uogólnionych wniosków.

4.5.7. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy finansowej 2007–2013
i 2014–2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS?
¾¾ W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie dla osiąganych
efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i rekomendacje
powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

Przygotowanie rekomendacji dla obszaru integracja społeczna, ze względu na bardzo szeroki i przekrojowy zakres interwencji, począwszy od wsparcia osób z różnymi typami niepełnosprawności, Romów, osób długotrwale bezrobotnych,
bezdomnych, po osoby opuszczające zakłady poprawcze oraz karne jest w tego typu badaniu zadaniem trudnym. Ze
względu na bardzo dużą specyfikę, poszczególne grupy definiowane jako zagrożone wykluczeniem społecznym powinny
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być wspierane w odmienny sposób. Niejednokrotnie nawet wewnątrz tej samej grupy, jak np. osoby z niepełnosprawnościami, mamy do czynienia z ogromnym zróżnicowaniem, dotyczącym między innymi typu i stopnia niepełnosprawności (porażenie mózgowe, osoby niedosłyszące, osoby niedowidzące, osoby z zespołem Downa itd.). Każda z tych osób
potrzebuje specjalnie dedykowanego wsparcia.
Ponadto, w badaniach można zaobserwować wnioski, które odnoszą się do specyfiki danego województwa, np. podejście władz regionu do ekonomii społecznej warunkowało przyjęcie regionalnego programu, mającego na celu rozwój ES.
Ważna była również specyfika i potencjał organizacji pozarządowych z danego obszaru. Z tego punktu widzenia należy
wziąć pod uwagę dużą specyfikę poszczególnych województw, co zawęża zakres rekomendacji adekwatnych dla całego
kraju.
Generalną rekomendacją płynącą z przeprowadzonego przeglądu systematycznego jest prowadzenie zindywidualizowanego wsparcia przez podmioty wyspecjalizowane w danym problemie. Szczególnie ważne jest prowadzenie wsparcia „szytego na miarę” w ramach określonej puli środków. Po rekrutacji osoby powinna istnieć możliwość refleksji nad
tym, jakiego wsparcia dana osoba potrzebuje, i opracowania dostosowanego dla niej planu działań. Może się na przykład
okazać, że kluczową barierą w danym przypadku jest zły stan uzębienia czy konieczność ukończenia pojedynczego kursu
(np. kurs księgowości, spawacza, operatora wózka widłowego itp.), nie ma natomiast potrzeby świadczenia standardowego, nawet kompleksowego wsparcia. Warunkiem zastosowania takiego podejścia jest selekcja adekwatnych podmiotów zajmujących się wykluczeniem społecznym. Kryterium wyboru projektodawców powinno być doświadczenie
danych podmiotów w pracy z osobami, których dotyczy dane działanie. Z badań wynika, że powinny być też premiowane
projekty partnerskie łączące kompetencje wyspecjalizowanych w pewnych działaniach podmiotów. W ramach kryteriów
wyboru projektów, które realizowane będą w ramach PO WER 2014–2020 oraz RPO na lata 2014–2020, należy promować projekty, które zakładają podejmowanie współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy lub pracodawcami, co umożliwi
zwiększenie oferty stażowej oraz możliwości zatrudnienia oferowanych w ramach projektów [327].

Ważnym działaniem jest stworzenie systemu monitorowania podmiotów PES. Stanowi to warunek analizy sytuacji
w tym sektorze i dopasowywania do niej odpowiednich działań publicznych. Brak takiego systemu w przeszłości skutkował brakiem danych pozwalających na pełne zmierzenie wpływu realizowanych projektów na liczbę PES w Polsce. Pozytywnie należy zatem ocenić zapisanie zadania stworzenia takiego systemu monitoringowego w PO WER. Zgodne z wynikami ewaluacji są również przewidziane w nim działania wzmacniające system akredytacji OWES. W obszarze ES istnieje
potrzeba zwiększenia liczby zakładanych spółdzielni socjalnych osób prawnych – jako podmiotów aktywizujących grupy
najbardziej wykluczone społecznie – oraz zlikwidowanie barier, które zniechęcają instytucje upoważnione do zakładania
spółdzielni socjalnych osób prawnych [253]. Należy także podjąć działania mające na celu uświadamianie kluczowym
interesariuszom, np. władzom lokalnym, korzyści płynących ze wsparcia ekonomii społecznej. W przyszłości należy
kontynuować wsparcie publicznie dla OWES, ponieważ w chwili obecnej nierealne jest oczekiwanie, że podmioty takie
będą funkcjonować bez takiego wsparcia, np. wyłącznie na zasadach komercyjnych [218, 253]. Istnieje też konieczność
zapewniania przez OWES wsparcia o kompleksowym charakterze [34].
W przypadku projektów zakładających aktywizację zatrudnieniową najtrudniejszych grup docelowych (osoby bezdomne,
osoby opuszczające zakłady karne itp.) należy stosować model stopniowego przygotowywania uczestników do pełnego
wejścia na rynek pracy [177] poprzez reintegrację społeczną przez takie podmioty jak Kluby Integracji Społecznej (KIS),
Centra Integracji Społecznej (CIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) czy Warsztaty Terapii Zajęciowej. W tym celu
należy podjąć działania mające na celu wdrożenie opracowanych standardów pracy socjalnej.
W ramach identyfikowania grup docelowych realizowanych projektów należałoby poszerzyć katalog szczegółowych
powodów wykluczenia społecznego o przyczyny pozaustawowe, a jednocześnie wymagające podejmowania specyficznych działań pomocowych adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z danego powodu.
Należy wziąć pod uwagę, że niektóre osoby z niepełnosprawnościami (np.: osoby z niepełnosprawnością intelektualną)
potrzebują wsparcia ciągłego, bo inaczej osiągnięte efekty zanikają. Dlatego bardzo ważne jest dopuszczenie w takich
przypadkach możliwości wielokrotnego uczestnictwa w podobnych projektach [454].
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Działania w obszarze budowania systemu koordynacji pomocy społecznej nie okazały się w pełni wystarczające. Należy
uznać, że zostały poczynione duże postępy jednak nie można mówić o stabilnym systemie. Rekomenduje się więc podjęcie dalszych działań mających na celu koordynacje prac i zwiększanie potencjału IPiIS. Kwestia jest też związana z dalszym
wsparciem pracowników socjalnych, obejmującym specjalistyczne szkolenia oraz działania mające na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami.

4.6. OCHRONA ZDROWIA
4.6.1. WERYFIKACJA TEORII ZMIANY
Niniejszy rozdział dotyczy dziedziny tematycznej określonej jako „ochrona zdrowia”. Interwencja w tym obszarze była
realizowana w ramach Działania 2.3 PO KL Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i dotyczyła:
•

Opracowania kompleksowych programów zdrowotnych (Podziałanie 2.3.1),

•

Doskonalenia zawodowego kadr medycznych, tj. kształcenia w ramach procesu specjalizacji lekarzy, kształcenia
zawodowego pielęgniarek i położnych i innych zawodów medycznych (Podziałanie 2.3.2),

•

Wsparcia procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej i rozwoju standardów kwalifikacji dla kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia (Podziałanie 2.3.3),

•

Rozwoju kwalifikacji kadr w zakresie zarządzania (Podziałanie 2.3.3 – projekty systemowe oraz Podziałanie 2.3.4
– projekty konkursowe).

Dla dziedziny tematycznej „ochrona zdrowia” odtworzono dwie teorie zmiany (Rysunek 19 i Rysunek 18), związane
z poprawą stanu zdrowia, aktywności zawodowej i wydajności pracy mieszkańców oraz poprawą efektywności funkcjonowania sektora ochrony zdrowia. W badaniach objętych metaanalizą znajduje się więcej informacji związanych
z poprawą efektywności funkcjonowania sektora ochrony zdrowia.
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Efektem interwencji był wzrost liczby pracowników ochrony zdrowia o zwiększonych kwalifikacjach niemedycznych oraz
liczby jednostek służby zdrowia posiadających akredytację, co, jak wynika z analizowanych ewaluacji, ma wpływ na
poprawę jakości zarządzania w ochronie zdrowia [127, 189].
Efektem interwencji był także wzrost liczby pracowników ochrony zdrowia o zwiększonych kwalifikacjach medycznych, co
przekłada się, na co wskazują analizowane ewaluacje, na poprawę jakości i dostępności świadczonych usług medycznych
[189].
Brakuje natomiast informacji będących wynikiem realizowanych programów zdrowotnych dotyczących poprawy stanu
zdrowia, aktywności zawodowej i wydajności pracy mieszkańców. Wpływ interwencji na te aspekty jest mierzalny
dopiero w dłuższej perspektywie i nie był przedmiotem badania w analizowanych opracowaniach.
Na obszar ochrony zdrowa przeznaczono w ramach PO KL bardzo niewielkie środki (zaledwie 1% całego budżetu PO KL),
co nie upoważnia do szukania istotnego statystycznie wpływu PO KL na zmiany społeczne czy gospodarcze.
Wyniki badań nie podważają przyjętych teorii zmiany, ale nie pokrywają swoim zakresem wszystkich zidentyfikowanych
powiązań logicznych. Na poniższych rysunkach zaznaczono kolorem czerwonym te powiązania przyczynowo-skutkowe,
na temat których w analizowanych raportach i innych publikacjach nie odnaleziono informacji.

90

Rysunek 18. Teoria zmiany 6.1. Poprawa stanu zdrowia, aktywności zawodowej i wydajności pracy mieszkańców
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Rysunek 19. Teoria zmiany 6.2. Poprawa efektywności funkcjonowania sektora ochrony zdrowia
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4.6.2. TRAFNOŚĆ I ZAKRES INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
¾¾ W jakich obszarach występują największe problemy/trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak
można im przeciwdziałać?
¾¾ Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

O wysokiej trafności wsparcia w Działaniu 2.3 PO KL świadczy duże zainteresowanie pozyskaniem dofinansowania.
Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Działania 2.3, osiągnięto poziom kontraktacji w wysokości 97,89%
(486 748 864 PLN), a poziom wydatkowania 95,03%29. Są to wartości najwyższe w całym Priorytecie II PO KL.
Katalog celów Działania 2.3 jest całkowicie wyczerpany poprzez cele analizowanych projektów i należy uznać, że występuje zgodność analizowanych projektów z celami Działania 2.3 PO KL. Przedsięwzięcia podjęte w obszarze zdrowia publicznego ocenia się jako trafne. Planując interwencję skupiono się na poprawie w tych dziedzinach w skali kraju, które
najbardziej wymagały interwencji [189, 454]. Analiza wskaźników określających dostępność i jakość opieki zdrowotnej
wskazuje jednak na duże zróżnicowanie pod tym względem w poszczególnych regionach. Dlatego szczególnie pozytywnie
należy ocenić realizację projektu wspierającego proces tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych30. Regionalne
mapy potrzeb zdrowotnych to zaawansowane narzędzie analityczne wspierające decyzje zarządcze w ochronie zdrowia.
Przedstawiają one trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz przyszłe
potrzeby w tym zakresie. Mapy potrzeb zdrowotnych będą szczególnie pomocne w podejmowaniu decyzji zarządczych
oraz ich weryfikacji. Regionalne mapy potrzeb zdrowotnych w najbliższym czasie staną się obowiązkowym narzędziem
planowania w ochronie zdrowia. Obowiązek tworzenia takich map dla planowania inwestycji w ochronie zdrowia wynika
z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619).

Na potrzeby jednego z badań ewaluacyjnych opracowano syntetyczny miernik systemu opieki zdrowotnej, składający się
z sześciu wskaźników cząstkowych (dane GUS, m.in. liczba pielęgniarek i położnych na 10 tys. ludności, czy zgony kobiet
z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet). Analizy wartości miernika pozwoliły nie tylko na ocenę dynamiki zmian w czasie, ale też zróżnicowania między regionami. Analizy wskazały, że najwyższe wartości wzrostu miernika
odnotowano w województwie podlaskim oraz świętokrzyskim. Jednakże tylko drugi z nich był regionem o początkowo
trudnej sytuacji w obszarze. Województwo podlaskie utrzymywało się w czołówce w 2007 r. i polepszyło jeszcze swoją
lokatę. Mapowanie wsparcia pokazuje, że największe finansowo wsparcie nie zawsze było wykorzystywane w regionach, które w 2007 r. notowały niższe wartości syntetycznej miary systemu opieki zdrowotnej. Przykładem są tutaj
województwo podlaskie i lubelskie, w których zakontraktowano jedne z najwyższych wartości projektów per capita,
chociaż w 2007 r. znajdowały się w relatywnie dobrej sytuacji mierzonej wartością syntetycznego miernika systemu
opieki zdrowotnej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia biorąc pod uwagę liczbę uczestników projektów w obszarze
systemu opieki zdrowotnej. Najwięcej uczestników projektów w obszarze systemu opieki zdrowotnej na 1 000 mieszkańców odnotowano w województwach: podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i małopolskim. Spośród nich tylko świętokrzyskie osiągnęło w 2007 r. jeden z najniższych poziomów syntetycznej miary opieki zdrowotnej. Można zatem sądzić,
że wsparcie nie w całości, ale w znacznej części zostało wykorzystane przez mieszkańców województw najbardziej go
potrzebujących [454].

29
Sprawozdanie końcowe z realizacji Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
wersja sprzed akceptacji, stan na koniec maja 2016 r.
30
Projekt „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego
procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych”, którego beneficjentem był Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Analiz i Strategii.

93

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS

Uwzględniając terytorialne rozmieszczenie wsparcia należy wskazać, że alokacja środków nie odzwierciedlała sytuacji
badanych obszarów pod względem systemu opieki zdrowotnej – w projekcie mógł uczestniczyć np. lekarz, pielęgniarka,
ratownik medyczny, osoba zarządzająca bez względu na miejsce zamieszkania i potrzeby poszczególnych obszarów [454].
Takie jednak było założenie na etapie programowania – środki miały pomóc globalnie, a nie rozwiązać zróżnicowane
problemy poszczególnych obszarów [454]. Analiza wskaźników określających dostępność i jakość opieki zdrowotnej nie
wskazuje na wpływ PO KL na ich wartości w poszczególnych regionach kraju.

Podsumowując, nie zidentyfikowano znaczących problemów w prawidłowym ukierunkowaniu wsparcia. Bariery na etapie aplikowania oraz pozyskiwania uczestników wsparcia zostały skutecznie zniwelowane (wystąpił problem z pozyskaniem odpowiedniej liczby uczestników kursów specjalizacyjnych w zakresie medycyny pracy, ale dzięki podjęciu szeregu
działań informujących i motywujących udało się osiągnąć, a nawet przekroczyć planowaną wartość wskaźnika)31. Jednocześnie można jednak wskazać grupy, które ze względu na sformułowane kryteria uczestnictwa w projektach nie mogły
być objęte wsparciem. Problemy te opisano szerzej w kolejnym rozdziale Bariery dla interwencji.
Choć trafność prowadzonych działań w obszarze opieki zdrowotnej została w badaniach oceniona wysoko, to jednak
działania w tym obszarze nie były wystarczające w stosunku do potrzeb [454]. Wniosek taki nie dziwi w kontekście
wielkości środków, jakie zostały skierowane na interwencję w obszarze ochrony zdrowia.

4.6.3. BARIERY DLA INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można je zniwelować?
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Nie zidentyfikowano znaczących barier dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS w obszarze ochrony zdrowia. Jedyne
bariery, które zidentyfikowano, dotyczyły kwalifikowalności uczestników do udziału w projektach oraz problemu z pozyskaniem odpowiedniej liczby lekarzy medycyny pracy do udziału w projekcie podnoszącym ich kwalifikację zawodowe.
Trafność, a w konsekwencji również efektywność wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji niemedycznych, ograniczały wytyczne co do kwalifikowalności uczestników. Dotyczyło to na przykład studiów z zakresu zarządzania, na
które zgłaszała się kadra medyczna de facto pełniąca funkcje kierownicze, ale nieposiadająca w umowie jednoznacznego
wskazania, że pełni takie stanowisko. Drugą grupą osób byli pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, bardzo zainteresowani wsparciem, ale do niego niedopuszczeni. Tego typu ograniczenia dotyczyły także lekarzy. W poszczególnych
działaniach udział mogli brać jedynie lekarze zatrudnieni w placówkach publicznych na umowę o pracę lub, w innych projektach, tylko ci prowadzący własną działalność gospodarczą. Z punktu widzenia beneficjentów takie rozgraniczenie było
bezzasadne i ograniczające trafność, ponieważ wsparcie było potrzebne różnym specjalistom, niezależnie od rodzaju
zatrudnienia. Podobnie było w przypadku projektów, przy których określono z góry dopuszczalny wiek uczestników (np.
działania dla lekarzy do 35. roku życia).
Podsumowując, wsparcie dotyczące poprawy kwalifikacji powinno być bardziej powszechnie dostępne wśród różnego typu pracowników służby zdrowia. Wskazywano następujące grupy niedostatecznie uwzględnione jako odbiorcy
wsparcia:
•

menadżerowie niższego szczebla,

•

szersza gama zawodów medycznych, nie tylko lekarze i pielęgniarki – np. diagności laboratoryjni, pracownicy
administracji, rehabilitanci, fizykoterapeuci, zawody okołomedyczne,

•

lekarze różnych specjalności, nie tylko uznanych za deficytowe,

•

ratownicy medyczni,

•

pielęgniarki niższego szczebla pielęgniarskiego oraz pielęgniarki bezrobotne.

Powszechnie w prowadzonych badaniach postulowano także rozszerzenie wsparcia na osoby pracujące w oparciu o kontrakty (szczególnie w przypadku wyższej kadry menadżerskiej i kierowniczej, np.: ordynatorzy, osoby zarządzające szpitalami, ale także w stosunku do innych grup) lub umowy cywilno-prawne [454].
W roku 2013 zidentyfikowano ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika dotyczącego liczby lekarzy medycyny pracy. Dopiero
po podjęciu szeregu działań informujących i motywujących lekarzy do odbywania kursów specjalizacyjnych w zakresie
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medycyny pracy udało się osiągnąć, a nawet przekroczyć, planowaną wartość wskaźnika w I półroczu 2015 r. Aby zwiększyć zainteresowanie lekarzy realizacją specjalizacji w obszarze medycyny pracy od 2014 r. zostało również wprowadzone
dofinansowanie wybranych staży specjalizacyjnych z medycyny pracy32.
Niewielka część uczestników działań szkoleniowych wskazywała bariery utrudniające im udział w projekcie. Do najczęściej zgłaszanych problemów należało:
•

brak wsparcia ze strony pracodawcy: pracodawca nie udziela dni wolnych na szkolenia, nie wyraża zgody na
szkolenia, występujące trudności z pogodzeniem dyżurów w pracy z terminami szkoleń;

•

zmiany terminów i planu godzinowego szkoleń dokonywane w ostatniej chwili;

•

częste zjazdy szkoleniowe (cotygodniowe) kolidujące z pracą zawodową i życiem rodzinnym;

•

problemy komunikacyjne – zajęcia w miejscach odległych od miejsca zamieszkania [189].

Warto uzupełnić te analizy wynikami innego badania – przeprowadzonego nie na grupie odbiorców projektów PO KL, ale
ogólnej próbie pracowników służby zdrowia. Wśród barier utrudniających udział w działaniach podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników służby zdrowia wskazano w tym badaniu:
•

wysokie koszty udziału w szkoleniach, które nie są refundowane przez pracodawcę,

•

niskie zarobki niepozwalające na samodzielne finansowanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,

•

brak urlopów szkoleniowych oraz delegacji na seminaria, kursy, szkolenia czy konferencje,

•

brak personelu, który mógłby zastąpić uczestników szkoleń w przypadku nieobecności z powodu wyjazdu szkoleniowego [1246].

4.6.4. EFEKTY WSPARCIA
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których grupach się to nie
udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
¾¾ Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform, budowania systemów/struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu
do poszczególnych polityk)?
¾¾ Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii, substytucji,
creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze/zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty planowanych
interwencji w poszczególnych obszarach?

Pod względem realizacji wskaźników można mówić o sukcesie i trafności wsparcia. Wszystkie wskaźniki mierzące efekty
wsparcia zostały przekroczone – opracowano więcej programów profilaktycznych niż zakładano, podniesiono kwalifikacje większej liczby pracowników medycznych, wsparto większą liczbę placówek w zakresie pozyskania akredytacji.
W odniesieniu do projektów dotyczących wzmocnienia kompetencji kadry zarządzającej i dysponentów środków publicznych w sektorze zdrowia w zakresie zarządzania – ponad dziesięciokrotnie przekroczono wartość docelową wskaźnika
odnoszącego się do liczby przeszkolonych pracowników (ponad 19,5 tys. osób). Początkowo zakładano realizację jed-
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Trzeba zauważyć, że dwie główne bariery związane z kwestiami finansowymi są zmniejszane dzięki wsparciu PO KL, które
dla uczestników jest bezpłatne. Można zatem uznać, że dzięki PO KL niweluje się jedną z głównych barier w podnoszeniu
kwalifikacji w sektorze zdrowia.

nego projektu systemowego, który miał zapewnić osiągnięcie zakładanej wartości tego wskaźnika, jednak w wykonanym
badaniu analizującym potrzeby szkoleniowe personelu medycznego i pracowników wykonujących zawody niemedyczne
w systemie opieki zdrowotnej zidentyfikowano zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem
w podmiotach leczniczych [438]. W odpowiedzi na wyniki tego badania ogłoszono konkurs na realizację nowych projektów oraz zdecydowano o rozpoczęciu kolejnych projektów systemowych.
Biorąc pod uwagę opinie grup badanych w ramach ewaluacji objętych metaanalizą, można również wystawić wysoką
ocenę użyteczność wsparcia. Zastosowane w projektach formy wsparcia zostały dobrane trafnie i odzwierciedlają specyfikę projektów oraz odpowiadają potrzebom oraz oczekiwaniom uczestnikom [189, 127, 454]. Ocena, jaką w ramach
przeprowadzonego badania wystawili projektom ich uczestnicy, jest bardzo wysoka. Uczestnicy podkreślili, że wszystkie projekty w bardzo wysokim stopniu spełniły ich oczekiwania i zaspokoiły potrzeby [189]. Poniżej przedstawiamy
wyniki badań na temat oceny użyteczności wsparcia dla poszczególnych grup docelowych Działania 2.3 PO KL, do których należały:
•

grupy zawodowe/grupy pracowników narażone na czynniki wywołujące choroby zawodowe oraz osoby, u których warunki pracy spowodowały wystąpienie choroby zawodowej (stwierdzono chorobę zawodową) lub orzeczono niezdolność do pracy – odbiorcy programów zdrowotnych w ramach Poddziałania 2.3.1,

•

kadry medyczne (lekarze oraz pielęgniarki i położne) – odbiorcy działań ukierunkowanych na udoskonalenie
zawodowe w ramach Poddziałania 2.3.2,

•

zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności szpitale oraz ich kadra zarządzająca – odbiorcy wsparcia procesu
akredytacji w ramach Poddziałania 2.3.3,

•

pracownicy podmiotów leczniczych, wykonujący niemedyczne czynności zawodowe (w szczególności administracyjne, zarządcze) oraz kadra zarządzająca NFZ – odbiorcy wsparcia ukierunkowanego na rozwój kwalifikacji
kadr w zakresie zarządzania w ramach Poddziałania 2.3.4 oraz Poddziałania 2.3.3.
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Grupy zawodowe/pracownicy – odbiorcy programów zdrowotnych
W badaniach ewaluacyjnych, dotyczących programów zdrowotnych, skupiono się przede wszystkim na analizie ich skuteczności [189, 454, 61]. Wysoko oceniono zakres projektów, traktujących dany problem zdrowotny objęty programem
bardzo szeroko – co zostało odzwierciedlone przez dużą różnorodność uczestników projektów (kadry medyczne, pracodawcy i pracownicy, naukowcy i in.) oraz wdrożonych narzędzi (opracowane programy zdrowotne, badania, diagnozy,
działania informacyjno-promocyjne, szkolenia, materiały dydaktyczne, oprogramowanie i in.). W sumie, wg danych Ministerstwa Zdrowia, w projektach w ramach Poddziałania 2.3.1 uczestniczyły 6 844 osoby.
W analizowanych badaniach ewaluacyjnych w bardzo niewielkim stopniu odniesiono się natomiast do efektów interwencji polegających na poprawie stanu zdrowia, aktywności zawodowej i wydajności pracy odbiorców projektów zdrowotnych. Mimo, że takie cele założono na etapie programowania i odzwierciedlono je w teorii zmiany, to zbadanie tych
efektów jest niezmiernie trudne.

Kadry medyczne – odbiorcy wsparcia rozwoju kwalifikacji zawodowych
Jak pokazują wyniki badań, uczestnictwo w projektach w istotny sposób wpłynęło na doskonalenie zawodowe przedstawicieli zawodów medycznych, przyczyniając się do podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności. Analiza wskaźnika rezultatu Odsetek pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach Priorytetu w ogólnej liczbie pielęgniarek i położnych wskazuje na duże znaczenie interwencji EFS – na zakończenie okresu sprawozdawczego wskaźnik ten
osiągnął wartość 19,48%33. W przypadku wskaźnika Liczba lekarzy specjalistów na 100 tys. mieszkańców, w podziale na:
onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy, wartości docelowe dla poszczególnych grup lekarzy zaplanowane
zostały na poziomie: 2,06 (onkolodzy); 8,33 (kardiolodzy) i 5,86 (lekarze medycyny pracy) i zostały one osiągnięte dla
dwóch pierwszych grup (onkolodzy – 6,72; kardiolodzy – 9,64). W przypadku lekarzy medycyny pracy nie udało się zrealizować wskaźnika w wymaganym stopniu (na 100 tys. mieszkańców Polski przypada 4,43 lekarzy tej specjalizacji).

33
Na etapie programowania założono, że wskaźnik ten osiągnie wartość 7,83%, Za: Sprawozdanie końcowe z realizacji Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób
pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, wersja sprzed akceptacji, stan na koniec maja 2016 r.
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Udział w projektach wpłynął wśród przedstawicieli zawodów medycznych na wzrost poczucia potrzeby stałego doskonalenia swoich umiejętności i doszkalania się. Aż 83% uczestników projektów deklaruje, że udział w projekcie zachęcił ich
do dalszego kształcenia się i podnoszenia swoich umiejętności. Objęci badaniem przedstawiciele zawodów medycznych,
dostrzegając konieczność stałego dokształcania się, aktualizacji swojej wiedzy i podnoszenia umiejętności, stwierdzają
jednocześnie istotną rolę projektów współfinansowanych ze środków UE w tym procesie. Podkreślają, że bez wsparcia
zewnętrznego, ze względów finansowych, często nie mogą pozwolić sobie na opłacenie specjalistycznych kursów, dodatkowych szkoleń i procesu stałego doskonalenia zawodowego. Jednocześnie wskazują na potrzebę ukierunkowania tego
wsparcia na stymulację szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych [189].
Ocenia się, że dzięki środkom z EFS osiągnięto takie efekty, jak poprawa sytuacji kadrowej w wyżej wymienionych dziedzinach medycyny, a zwłaszcza w kardiologii, gdzie osiągnięto zamierzone nasycenie na rynku specjalistami. Ponadto,
zauważalnie podniosły się kwalifikacje i kompetencje pielęgniarek i położnych [189, 454].
Prawie 84% osób, które rozpoczęły udział w projektach, to kobiety. Wynika to z faktu, iż w projekcie „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” udział rozpoczęło ponad 38 tys. kobiet. Realizacja
niniejszego projektu skierowanego do zawodu bardzo sfeminizowanego i zakładającego wsparcie, początkowo 24 tys.,
a po aktualizacji ponad 40 tys. osób powoduje, iż kobiety dominują wśród osób otrzymujących wsparcie w ramach Działania 2.3 PO KL34.

Przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej – odbiorcy wsparcia w procesie akredytacji
Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej powinno przynieść efekt w postaci zwiększenia liczby placówek akredytowanych, a w konsekwencji na ujednolicenie standardów funkcjonowania tych zakładów. Analiza danych
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznającego akredytację, wskazuje na bardzo duże znaczenie środków EFS w tym procesie. Na koniec sierpnia 2016 r. liczba szpitali posiadających akredytację wyniosła 23435,
z czego zdecydowana większość była odbiorcą działań w ramach projektu Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki
zdrowotnej.

•

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418),

•

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia.(Dz.U. 2009
nr 76 poz. 641),

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie. (Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1216).

Zestaw standardów akredytacyjnych odnosi się do wszystkich głównych procesów funkcjonowania szpitali, począwszy
od działań medycznych, takich jak opieka nad pacjentem, kontroli zakażeń, po działania zarządcze (zarzadzanie ogólne,
zarządzanie zasobami ludzkimi czy informacją). W danych CMJ w szpitalach posiadających certyfikat akredytacyjny,
średni poziom spełniania tych standardów wynosi 83,3% (minimalny to 75%)36. Oznacza to, że ujednolicenie standardów
działania akredytowanych placówek jest na wysokim poziomie.
Akredytacja wymaga spełnienia standardów w zakresie jakości postępowania i bezpieczeństwa pacjentów. Pozyskanie
akredytacji ma zatem wpływ na podniesienie jakości zarządzania. W skali całego kraju nie jest to jednakże wpływ zna-

34
Sprawozdanie końcowe z realizacji Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
wersja sprzed akceptacji, stan na dzień koniec maja 2016 r.
35
http://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php [data dostępu: 31.08.2016]. Liczba akredytowanych placówek jest mniejsza niż wskaźnik Liczba jednostek służby
zdrowia, które uzyskały akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach Działania, gdyż certyfikat jest przyznawany na 3 lata.
36

http://www.cmj.org.pl/akredytacja/ranking.php [data dostępu: 31.08.2016].
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Brak jest badań ewaluacyjnych wprost oceniających wpływ wsparcia na ujednolicenie standardów funkcjonowania szpitali. Można jednak potwierdzić ten wpływ analizując dokumenty określające wymogi stawiane akredytowanym szpitalom (zestaw standardów akredytacyjnych) oraz akty prawne z tym powiązane:

czący, gdyż jedynie niecałe 23% wszystkich szpitali w Polsce37 przeszło pozytywnie proces akredytacji. Niemniej, należy
zwrócić uwagę na to, że dopiero wsparcie EFS spowodowało gwałtowny wzrost liczby takich placówek.

Pracownicy podmiotów leczniczych, wykonujący niemedyczne czynności zawodowe – odbiorcy wsparcia
w zakresie zarządzania
O skali wsparcia EFS w obszarze podnoszenia efektywności zarządzania w sektorze zdrowia mówi wskaźnik Odsetek
jednostek służby zdrowia, których przedstawiciele kadry zarządzającej zostali objęci szkoleniami z zakresu zarządzania
w ramach Priorytetu, którego wartość wyniosła na koniec okresu programowania 58,51% (wartość docelowa zaplanowana została na poziomie 50%). Jest to wynik zadowalający, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką alokację na
Działanie 2.3. Wsparcie szkoleniowe z zakresu zarządzania miało pozytywny wpływ na podniesienie jakości zarządzania.
Uczestnicy wskazują, że wzrosła ich wiedza w tym zakresie (70% badanych uczestników zdecydowanie się z tym zgadza,
a 29% raczej się z tym zgadza), a także umiejętności praktyczne (odpowiednio 55% i 42%). Uczestnicy w przeważającej
większości uznali, że w bardzo dużym stopniu (44%) lub w dużym stopniu (48%) wykorzystują wiedzę i/lub umiejętności,
które pozyskali w efekcie udziału w studiach podyplomowych. Zaledwie 8% deklarowało, że zdobytej wiedzy i umiejętności używa w małym stopniu lub wcale (1%). Biorąc pod uwagę płeć respondentów, kobiety wykorzystują zdobytą wiedzę
i/lub umiejętności w bardzo dużym stopniu (43%), w dużym stopniu (48%), w małym stopniu (8%) lub wcale (1%). Z kolei
mężczyźni w bardzo dużym stopniu (49%), w dużym stopniu (47%), w małym stopniu (5%). Pozyskana wiedza, jak pokazują badania opinii uczestników, wpłynęła w sposób rzeczywisty na zmiany w systemie zarządzania ich placówką. Takiego
zdania było 92% respondentów [127].
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Odpowiadając na pytanie o najważniejsze efekty wsparcia w obszarze ochrony zdrowia, zarówno w odniesieniu do
wsparcia bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych, należy podkreślić, iż obszar ten jest
w percepcji mieszkańców Polski relatywnie dość ważny dla kraju (na tle innych obszarów, tj. rynek pracy i zwalczanie bezrobocia, edukacja i kształcenie, integracja i pomoc społeczna oraz rozwój instytucji centralnych oraz samorządowych).
Jednocześnie oceniany jest przez ogół społeczeństwa dość słabo. Pod względem oceny wagi obszaru oraz panującej
w niej sytuacji obszar opieki zdrowotnej podobny jest do obszaru rynku pracy, gdzie wysoka waga obszaru nie idzie
w parze z dobrą oceną sytuacji [454].
Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie mieszkańców pokazało, że niewielka część społeczeństwa wysoko
ocenia wpływ środków EFS na poprawę w sektorze zdrowia (w odróżnieniu np. od obszaru edukacji, gdzie takich opinii
było znacznie więcej). Warto przy tym podkreślić, że nie znaczy to, iż w obszarze tym niewiele zrobiono, bo tak zdaniem
Polaków nie jest, a raczej, że w stosunku do generalnych problemów sektora, działania okazały się niewystarczające
[453]. EFS nie odnosił się bowiem bezpośrednio do niwelowania problemów najbardziej odczuwanych przez mieszkańców, np. długiego okresu oczekiwania na uzyskanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, niedostateczny dostęp do leczenia nowoczesnymi terapiami i lekami, niedostateczne wyposażenie
infrastrukturalne placówek. W przypadku mieszkańców Polski działania prowadzone w ramach PO KL w obszarze służby
zdrowia były mało widoczne (jest to poniekąd zrozumiałe w kontekście faktu, że alokacja środków na poprawę sytuacji
w obszarze zdrowia publicznego była relatywnie niewielka, a działania były podejmowane jedynie z poziomu centralnego, a nie jak w innych obszarach – z centralnego oraz regionalnego), choć w zestawieniu z wielkością wsparcia wydaje
się jednak, że widoczność tę można ocenić na zadowalającym poziomie. Choć prawie połowa Polaków (42,8%) nie była
w stanie spontanicznie wymienić konkretnego wsparcia prowadzonego dzięki EFS w obszarze zdrowia publicznego, to
jednak stosunkowo wysoki odsetek wsparcie to identyfikował prawidłowo – postrzegając je głównie przez pryzmat
zwiększenia kompetencji personelu medycznego poprzez kursy i szkolenia (18,4%) [454].
O oszacowanie wpływu projektów realizowanych w ramach PO KL na obszar opieki zdrowotnej pytano także przedstawicieli instytucji, którzy realizowali projekty w tym obszarze. Osoby (przedstawiciele instytucji), które uznały, że sytuacja
w obszarze zdrowia się poprawiła, były również zdania, że na tę poprawę miał wpływ PO KL i realizowane w jego ramach
projekty. Średnio oceniono, że PO KL miał wpływ na 46,5% pozytywnych zmian, jakie zaszły w obszarze zdrowia publicznego. Warto także podkreślić, że największy wpływ na obszar zdrowia publicznego przypisywano działaniom prowadzonym w ramach PO KL w regionie północnym, najmniejszy zaś w regionach wschodnim i południowym [454].
Za pomocą narzędzi ekonometrycznych podjęto próbę oceny użyteczności wsparcia. Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany w obszarze ochrony zdrowia (mierzone zmianą syntetycznego miernika ochrony zdrowia) są największe

37

Liczba szpitali w Polsce wynosi 1 049, dane: https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=01.
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tam, gdzie początkowa sytuacja była najgorsza. Otrzymano tutaj silną ujemną korelację. Oznacza to, że powiaty (województwa) o początkowo gorszej sytuacji w wyższym stopniu ją poprawiły, niż powiaty o początkowo lepszej sytuacji
[454]. Jednocześnie jednak PO KL tylko w niewielkim stopniu przyczynił się do wyrównywania się poziomu dostępności i jakości usług służby zdrowia. Nadal, we wszystkich województwach, dostrzega się znaczne różnice w tym zakresie
pomiędzy centrum a peryferiami.
Za najbardziej użyteczne dla poprawy sytuacji w obszarze opieki zdrowotnej uznano szkolenia dla lekarzy. Dzięki PO KL
udało się zwiększyć liczbę konkretnych specjalistów oraz podnieść wiedzę i kompetencje miękkie z zakresu komunikacji.
Tym bardziej, że lekarze znacznie rzadziej niż pielęgniarki wykorzystywali nowo nabyte kwalifikacje, aby podjąć zatrudnienie za granicą [454, 189].
W kontekście oceny efektów wsparcia w ochronie zdrowia warto się przyjrzeć wypracowanym w projektach rozwiązaniom systemowym. W głównej mierze dotyczy to przygotowania wystandaryzowanych programów zdrowotnych, które
wcześniej nie istniały w systemie. Wdrożenie wypracowanych rozwiązań pozwoliło potwierdzić ich skuteczność i prawidłowość, co umożliwiło udostępnienie ich innym jednostkom w celu wykorzystywania w bieżącej pracy (np. Wojewódzkim
Ośrodkom Medycyny Pracy). Powinno to zapewnić gwarancję stałej i trwałej zmiany systemu poprzez realizację założeń
wypracowanych przez Instytut Medycyny Pracy w skali całego kraju, przez inne jednostki odpowiedzialne za zagadnienia dot. medycyny pracy. Znaczenie wsparcia w postaci opracowanych wystandaryzowanych programów zdrowotnych
jest szczególnie istotne w świetle wniosku z innego badania, gdzie wskazuje się na niski poziom wiedzy i przygotowania
merytorycznego przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (szczególnie na poziomie gmin) w zakresie opracowywania programów w obszarze zdrowia. Zadania z zakresu ochrony zdrowia stanowią jeden z wielu zakresów (np.
obok edukacji czy polityki społecznej) powierzonych pracownikom, przez co trudno mówić o specjalistycznym przygotowaniu kadr. Poza rekomendowaniem wdrażania na poziomie lokalnym programów zdrowotnych przygotowanych na
poziomie krajowym i wojewódzkim, zaleca się wsparcie kadr jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za
realizację zadań w obszarze zdrowia w formie dedykowanych im materiałów informacyjno-promocyjnych, szkoleń lub
doradztwa w zakresie znajomości programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej, możliwości pozyskiwania
środków EFS w obszarze zdrowia. Działania edukacyjno-promocyjne powinny być elementem realizowanego programu/
programów [391].

W przypadku projektów ukierunkowanych na doskonalenie zawodowe lekarzy wymiernym efektem o znaczeniu systemowym jest wprowadzenie systemu monitorowania stopnia realizacji kursów specjalizacyjnych. System ten ma przyczynić się do zwiększenia terminowego kończenia specjalizacji przez lekarzy, co przełoży się na zwiększenie liczby specjalistów: onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy w skali całego kraju. Jeżeli testowany system przyniesie
oczekiwane rezultaty, po zakończeniu projektu będzie rozszerzony na wszystkie specjalizacje lekarskie.
Z kolei w odniesieniu do wsparcia skierowanego do pielęgniarek i położnych, ustanowiono podstawowe kształcenie
w tych zawodach na poziomie studiów wyższych pierwszego stopnia kończących się tytułem licencjata pielęgniarstwa/
położnictwa (zgodnie z wymogami unijnymi). Na tym samym poziomie ustanowiono kształcenie na studiach pomostowych realizowanych w ramach PO KL, które to studia stały się głównym narzędziem uzupełnienia brakujących godzin
kształcenia zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji pielęgniarek i położnych z poziomu średniego na poziom studiów
pierwszego stopnia. Absolwenci studiów pomostowych bez żadnych dodatkowych warunków mogą podejmować pracę
w krajach Unii Europejskiej, a odwołując się w tym miejscu do Dyrektywy 36/2005/WE można powiedzieć, że dzięki studiom pomostowym dla ich absolwentów problem uznawania kwalifikacji zawodowych został rozwiązany.
Znaczenie dla całego sektora zdrowia miało także wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego
w zakresie opieki geriatrycznej. Zauważalne jest, że w systemie brakuje lekarzy, personelu pielęgniarskiego, rehabilitantów, opiekunów i terapeutów przygotowanych do pracy z osobami starszymi. W akademiach medycznych geriatria nie
jest przedmiotem zawartym w minimum programu kształcenia lekarzy. Wsparcie ze środków EFS pozwoliło rozwiązać
ten problem.
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Jednocześnie, problemem pozostaje zjawisko dużego rozproszenia instytucjonalnego działań prewencyjnych w obszarze
zdrowia, co skutkuje fragmentaryzacją i brakiem koordynacji prowadzonych działań w ramach programów zdrowotnych
oraz brakiem możliwości precyzyjnego zewidencjonowania prowadzonych działań i oceny ich ewentualnej komplementarności. Należy dążyć do koordynacji całości działań prowadzonych w ramach programów zdrowotnych, realizowanych
przez różne typy instytucji (reprezentujących poziom: krajowy, regionalny, lokalny) [358].

Kolejnym systemowym rozwiązaniem, do którego przyczynił się jeden z projektów w ramach Działania 2.3 PO KL, jest
wdrożenie elektronicznych narzędzi wspomagających zarządzanie przez szpitale i dysponentów środków publicznych,
w tym w szczególności regionalnych map potrzeb zdrowotnych w zakresie planowania inwestycyjnego i kontraktowania
oraz chorobowości w odniesieniu do chorób onkologicznych i kardiologicznych.
Analizowane badania w niewielkim stopniu skupiały się na nieplanowanych efektach interwencji. Jako jedyne można
wskazać te odnoszące się do bezpośrednich korzyści dla uczestników projektów.
W wielu wypadkach bardzo istotnym elementem projektów i ich dodatkowym rezultatem było znaczne podniesienie
samooceny uczestników projektu oraz zachęcenie ich do dalszego, samodzielnego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności oraz kompetencji. Wnioski te świadczą o efekcie dźwigni, który można zaobserwować
w obszarze opieki zdrowotnej [454].
W przypadku studiów podyplomowych dla pielęgniarek i położnych, dyplom uczelni pozwolił pielęgniarkom ubiegać się
o wyższe wynagrodzenie oraz dawał motywację i zwiększał możliwość poszukiwania zatrudnienia, np. w prywatnych
placówkach opieki geriatrycznej czy w ramach własnej działalności gospodarczej jako indywidualne opiekunki domowe.
Część pielęgniarek zdobycie dyplomu studiów licencjackich zmotywowało do podejmowania kolejnych wyzwań i dalszego dokształcania się na studiach magisterskich, a nawet doktoranckich. Wreszcie po trzecie, wzrost kwalifikacji znacznej liczby pielęgniarek podniósł prestiż tego zawodu [454].
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Pewną wartością dodaną realizacji projektów w ramach PO KL była zmiana sposobu myślenia w środowiskach zaangażowanych w prowadzenie interwencji. Projekty finansowane ze środków unijnych wymuszały pewien porządek – począwszy od konceptu, określenia zakresu działań i zaplanowania budżetu, po przeprowadzenie projektu do końca wraz z pokazaniem efektu. Z poziomu centralnego obserwowano, że taki sposób działań został przeniesiony na inne projekty poza
realizowanymi w ramach PO KL i może skutkować bardziej uporządkowanym i efektywnym działaniem w przyszłości
[454].
Ocena efektywności kosztowej wsparcia w obszarze ochrony zdrowia została ograniczona do policzenia kwot przypadających na 1 uczestnika projektu z Działania 2.3 PO KL. W przypadku ochrony zdrowia stosunkowo niewielka kwota
wsparcia spowodowała bowiem, że nie liczono zależności pomiędzy kwotami i uczestnikami wsparcia a zmianami, które
zaszły pod względem opieki zdrowotnej. Stosunkowo najkosztowniejsze typy wsparcia realizowano w województwie
mazowieckim (na jednego uczestnika przypadało 7 185 zł), najmniej kosztowne – w woj. opolskim (5 133 zł). Analiza ekonometryczna kosztów poszczególnych typów wsparcia pokazuje, że w największym stopniu koszty wsparcia zwiększają
specjalizacje medyczne – wzrost liczby uczestników tej formy wsparcia o 1 zwiększa koszty o 78 tys. zł. Tymczasem studia
podyplomowe i pomostowe to koszty rzędu 5–5,3 tys. zł, a krótszych szkoleń i kursów 1 200 zł [454]. Badanie opinii
przedstawicieli instytucji realizujących projekty potwierdza wysoką efektywność kosztową prowadzonych projektów.
Wskazywano na ich wysoką jakość i wartość merytoryczną.

4.6.5. ZNACZENIE INTERWENCJI DLA POLITYK PUBLICZNYCH I REALIZACJI STRATEGII
EUROPA 2020
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
¾¾ Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

Objęte syntezą raporty nie odnoszą się wprost do kwestii spójności między interwencją współfinansowaną ze środków EFS w obszarze zdrowia a kierunkami rozwoju polskich polityk publicznych lub Strategią „Europa 2020”. W Strategii „Europa 2020” wątek zdrowia pojawia się w kontekście potrzeby zmniejszenia nierówności w obszarze zdrowia, co
ma przekładać się na rozwój gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną (Priorytet Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu). Wyniki analizowanych badań nie są wystarczające, aby potwierdzić wpływ wsparcia z PO KL na realizację tych celów (co pokazano m.in.
w komentarzu do teorii zmiany w rozdziale 4.6.1). W kluczowym projekcie Strategii „Europa 2020”, jakim jest Europejska
Agenda Cyfrowa, wskazuje się, że jednym z najważniejszych kierunków działań to propagowanie oraz rozwój nowoczesnych usług on-line, w tym dostępu do danych i usług medycznych. Wsparcie PO KL nie dotyczy bezpośrednio tej tematyki.
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W czerwcu 2005 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia Strategię rozwoju ochrony
zdrowia w Polsce na lata 2007–2013, której integralną częścią jest Narodowy program zdrowia przygotowany na lata
2007–2015. Cele Działania 2.3 były spójne z założeniami tego dokumentu.
Zidentyfikowane w ramach badań objętych metaanalizą priorytetowe obszary dla wsparcia, w perspektywie finansowej
2014–2020, są spójne z założeniami i potrzebami określonymi w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) z dnia 29 lipca 2016 r. W ramach przeprowadzonych ewaluacji rekomenduje się wspieranie następujących
obszarów:
1. Profilaktyka (szeroko rozumiana);
2. Zwiększanie efektywności zarządzania systemem ochrony zdrowia;
3. Przeciwdziałanie skutkom zmian demograficznych;
4. Rozwój białych miejsc pracy (edukacja przed- i podyplomowa).
Wdrożenie działań w ramach tych obszarów oznaczać będzie kontynuację wsparcia realizowanego w ramach Działania
2.3 PO KL. Działania te są spójne z założeniami SOR, albowiem w Strategii tej w odniesieniu do ochrony zdrowia wymienia się podobne priorytety:
Potrzebę poprawy jakości kapitału ludzkiego, co wymaga między innymi działań na rzecz pozostawania w jak
najlepszym zdrowiu, co z kolei stanowi warunek niezbędny dla utrzymywania aktywności zawodowej i społecznej. Z tym priorytetem spójne są działania PO KL ukierunkowane na profilaktykę zdrowotną osób pracujących,
pozwalającą na dłuższe funkcjonowanie na rynku pracy i lepszą jakość życia osób starszych. Poza profilaktyką,
w SOR wymienia się dodatkowo programy przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, a także programy rehabilitacji leczniczej ułatwiające powroty do
pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

•

Problem związany z niedostosowaniem opieki zdrowotnej do rosnącej populacji osób starszych, co skutkuje
wymuszoną dezaktywizacją zawodową części opiekunów tych osób – temu odpowiadało w latach 2007–2013
i będzie odpowiadać w kolejnej perspektywie finansowej wsparcie ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom
zmian demograficznych.

•

Problem rozwarstwienia społecznego kraju przejawiający się w nierównym dostępie do wielu usług publicznych,
w tym m.in. do opieki nad osobami zależnymi czy do usług zdrowotnych. W SOR wymienia się w tym kontekście potrzebę wdrożenia działań w zakresie stałego monitoringu potrzeb zdrowotnych oraz zapotrzebowania
na kadry medyczne i infrastrukturę. W ramach PO KL realizowano ten priorytet poprzez działania podnoszące
kwalifikacje zawodowe oraz realizację projektu wspierającego proces tworzenia regionalnych map potrzeb
zdrowotnych.

•

Problem niskiego poziomu jakości systemu opieki zdrowotnej – Polska pod tym względem znajduje się na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich, a dodatkowo zgodnie ze złożonym wskaźnikiem skonstruowanym na potrzeby Europejskiego Indeksu Zdrowia (Euro Health Consumer Index), pozycja Polski pogarsza się
– z 12. w roku 2005 do 31. w roku 2014. W SOR wymienia się konieczność wdrożenia działań projakościowych na
wszystkich szczeblach realizacji usług medycznych (w tym akredytacji) oraz wspierających proces stałego monitoringu potrzeb zdrowotnych (mapowanie potrzeb zdrowotnych). Do podniesienia jakości systemu opieki zdrowotnej przyczyni się również rozwój e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. W ramach
PO KL istotnymi działaniami realizującymi założenie SOR było wsparcie procesu akredytacji, ponoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych oraz kadry zarządzającej placówkami zdrowotnymi.

•

Problem niedoborów personelu medycznego połączony ze zdiagnozowanym niskim poziomem jakości systemu
opieki zdrowotnej – stąd wskazane jest ukierunkowanie wsparcia na podnoszenie kwalifikacji medycznych pracowników sektora ochrony zdrowia oraz zwiększanie efektywności zarządzania tym sektorem, co skutecznie
było realizowane przez działania PO KL. W SOR przewiduje się też wsparcie uczelni medycznych w rozwoju
kształcenia praktycznego, dostosowanego do zmieniających się potrzeb epidemiologiczno-demograficznych.
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•

Z celami w obszarze zdrowia określonymi w SOR spójne są zapisy dokumentu, który przekłada zdiagnozowane potrzeby
na cele operacyjne – opracowany przez Ministerstwo Zdrowia dokument Krajowe ramy strategiczne Policy paper dla
ochrony zdrowia na lata 2014–2020, w którym przedstawiono diagnozę krajowego systemu ochrony zdrowia – pokazując
jednocześnie jego mocne i słabsze strony, a także wyzwania i szanse przed nim stojące, a także sformułowano długofalową wizję rozwoju systemu ochrony zdrowia, jak i cele strategiczne oraz narzędzia ich realizacji. Podobnie jak w SOR,
również w tym dokumencie kładzie się nacisk na:
•

Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce;

•

Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi;

•

Poprawę efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie
zdrowia;

•

Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się
potrzeb społecznych.

4.6.6. WNIOSKI DOTYCZĄCE BADAŃ EWALUACYJNYCH
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS

¾¾ Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych
badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających/braku wiedzy w danych obszarach? Czy są
tematy/obszary, które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania
wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces
programowania Programów operacyjnych współfinansowanych z EFS?
¾¾ Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej formułowanych?

W obszarze ochrony zdrowia zrealizowano niewiele badań ewaluacyjnych (zidentyfikowano 16 takich badań, przy czym
jedynie połowa z nich polega na ocenie wsparcia w ramach Działania 2.3 PO KL). Poza zamawianymi badaniami ewaluacyjnymi zrealizowano dwa projekty badawcze (przy czym tylko w jednym obszar zdrowia stanowi główny temat analiz).
Metaanaliza raportów ewaluacyjnych i innych badań w obszarze zdrowia wskazuje na wysoką jakość i użyteczność
wyników badań. Jako przykład można wskazać badanie pn. Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz
pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce, gdzie zidentyfikowano potrzebę szkoleniową w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem w podmiotach leczniczych,
i w wyniku którego zorganizowano konkurs w ramach Poddziałania 2.3.4 oraz rozpoczęto realizację nowych projektów
systemowych w ramach Poddziałania 2.3.3 PO KL.
Użyteczność raportów jest obniżona ze względu na to, że znaczną luką informacyjną jest kwestia wkładu projektów
w osiąganie celów interwencji i likwidowanie zdiagnozowanych problemów. Realizowane badania ograniczają się przede
wszystkim do oceny skuteczności wsparcia i użyteczności dla samych jego uczestników.
Przeprowadzone badania dostarczają bardzo skąpych informacji o wpływie interwencji w obszarze ochrony zdrowia na
poprawę stanu zdrowia mieszkańców uczestniczących w programach zdrowotnych, a w dalszej kolejności na dłuższe
pozostawanie osób na rynku pracy; na poprawę jakości i dostępności świadczeń w wyniku podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych, a także na poprawę zarządzania placówkami zdrowotnymi w wyniku doskonalenia
zawodowego kadr zarządzających i wsparcia w procesie akredytacji (co z kolei ma przyczyniać się do poprawy jakości
świadczeń, satysfakcji klientów i bezpieczeństwa pacjentów).
Przeprowadzone ewaluacje ograniczają się w dużej mierze do zbadania produktów projektu oraz poznania opinii uczestników na temat użyteczności wsparcia.
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Duża część wniosków dotyczących długofalowego wpływu interwencji opiera się o opinie eksperckie. Na przykład
w odniesieniu do programów zdrowotnych stwierdzono, że z punktu widzenia państwa, działania profilaktyczne są opłacalne, ponieważ wpływają pozytywnie na obszar zdrowia publicznego i w wielu przypadkach pozwalają uniknąć wysokich
kosztów leczenia [454]. Teza ta nie jest jednak poparta badaniami, czy rzeczywiście wdrożenie programów profilaktycznych i uświadamiających przekłada się na wcześniejsze i częstsze podejmowanie leczenia przez mieszkańców. Obecnie
w Polsce brak gromadzonej i udostępnianej informacji na temat skuteczności efektów prowadzonych programów profilaktycznych na różnych poziomach, co uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie, która działania są najskuteczniejsze.
Konieczne jest prowadzenie rzetelnej oceny skuteczności realizowanych projektów oraz analiza wyników tej oceny, m.in.
w celu stałej poprawy realizowanych programów profilaktycznych [61]. Warto podkreślić, co też zostało zaznaczone
w jednym z badań [61], że adresatem problemu niedostatecznego zbadania rzeczywistych korzyści z realizacji programów
zdrowotnych nie są jedynie wykonawcy badań ewaluacyjnych, ale też projektodawcy. Kompleksowe przygotowanie programów zdrowotnych i ich wdrożenie powinno obejmować również ocenę ich efektów, w tym efektów długofalowych.
W kontekście tego ostatniego istotne jest podkreślenie, iż duża część efektów interwencji ma charakter odroczony
i dotychczasowe badania tak czy inaczej nie mogłyby ich w pełni ujawnić. Dlatego między innymi rekomenduje się również w odniesieniu do efektów Poddziałania 2.3.4 powtórzenie ewaluacji za kilka lat, aby ocenić długofalowy wpływ
odbytych studiów na jakość zarządzania podmiotami leczniczymi oraz oszacować stopień osiągniętej zmiany [127].

4.6.7. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy finansowej 2007–2013
i 2014–2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS?
¾¾ W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie dla osiąganych
efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i rekomendacje
powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

•

W przypadku działań podnoszących kwalifikacje personelu ochrony zdrowia wskazane jest monitorowanie ścieżek profesjonalnego rozwoju uczestników działań edukacyjnych i wpływu nowej wiedzy na jakość ich pracy;

•

Wskazane jest uwzględnianie w działaniach szkoleniowych i edukacyjnych zajęć praktycznych, pozwalających na
przećwiczenie nowo nabytej wiedzy, a także praca w małych grupach, pozwalająca na indywidualne kontakty
między prowadzącym a słuchaczem;

•

Zaleca się uwzględnianie przy wyborze podmiotów realizujących działania edukacyjne (np. uczelnie) kryterium
jakościowe (np. posiadana baza szkoleniowa, doświadczenie, pozycja rankingowa) oraz kryterium regionalizacji
(dzięki czemu można zagwarantować, że dostępność wsparcia będzie taka sama we wszystkich regionach lub
będzie odzwierciedlać zapotrzebowanie na wsparcie wynikające ze zróżnicowanych deficytów w regionach);

Jak już zostało wspomniane, priorytetowe obszary dla wsparcia w perspektywie finansowej 2014–2020, zidentyfikowane
w ramach badań objętych metaanalizą, to:
1. Profilaktyka (szeroko rozumiana) – wskazywano na konieczność poprawy świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy [189];
2. Zwiększanie efektywności zarządzania systemem ochrony zdrowia – wskazywano na potrzebę zwiększenia
elastyczności i efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez wdrożenie działań podnoszących jakość świadczonych usług i redukujących nierówności w zdrowiu [189];
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W wyniku przeprowadzonych badań sformułowane zostały rekomendacje. Część zaleceń ma charakter uniwersalny
i pozostaje aktualna również przy projektowaniu i wdrażaniu wsparcia w okresie programowania 2014–2020. Przykłady
takich rekomendacji:

3. Przeciwdziałanie skutkom zmian demograficznych – wskazano na duże potrzeby wsparcia osób 55+, które będą
wzrastać wraz ze zmianami demograficznymi polegającymi na starzeniu się polskiego społeczeństwa [128], ale
też rozwój działań wpierających rodzicielstwo i okres wczesnodziecięcy [189];
4. Rozwój białych miejsc pracy (edukacja przed- i podyplomowa) – wskazywano na potrzebę wspierania kształcenia specjalistycznego oraz zapewnienia dostępu do świadczeń specjalistycznych na terenie całego kraju.
Czynnikiem zagrażającym skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych i diagnostycznych jest brak realnej
możliwości podjęcia ewentualnego procesu leczenia [358]. Należy podjąć działania zorientowane na zapewnienie możliwości zdyskontowania faktu skorzystania ze wsparcia w ramach programu zdrowotnego poprzez zapewnienie realnych
możliwości rozpoczęcia procesu leczenia (w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba) [358].
Rekomenduje się też włączenie badań diagnostycznych do kosztów kwalifikowanych projektów – skuteczność działań
profilaktycznych związana jest również z szeroko pojętą dostępnością badań. Nie zawsze odpowiednie badania były
dostępne dla ludności – nie tylko chodzi tu o dotarcie, ale również o kwestie finansowe [454].
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W kontekście zapotrzebowania na wdrażanie programów zdrowotnych, warto wskazać też problem polegający na tym,
że dotychczas realizowane programy zdrowotne w niewielkim stopniu wpisane były w bieżące funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej – lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie pełnią w wystarczającym stopniu roli informatorów w odniesieniu do realizowanych przedsięwzięć prozdrowotnych. Dlatego należy zwiększyć znaczenie lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej dla prowadzenia działań informacyjnych i rekrutacyjnych, odnoszących się do programów profilaktycznych i diagnostycznych [358]. Tej potrzebie odpowiadają założenia PO WER, gdzie w ramach realizacji
priorytetu inwestycyjnego 8vi przewidziano, że wdrożenie programów profilaktycznych będzie realizowane poprzez
wsparcie potencjału podstawowej opieki zdrowotnej, które to podmioty będą stanowiły kluczowy element dotarcia
z ofertą działań profilaktycznych do osób kwalifikujących się do udziału w programie. W tym celu – oprócz pacjentów
– wsparciem objęci zostaną również pracownicy/współpracownicy placówek podstawowej opieki medycznej w zakresie
wdrażania programów.
Zagrożeniem realizacji programów polityki zdrowotnej, które także może wpłynąć na niechęć potencjalnych beneficjentów do przystąpienia do konkursu, jest rekrutacja odbiorców wsparcia. Mieszkańcy są w niewystarczającym stopniu
świadomi konieczności poddawania się badaniom profilaktycznym, czy dbania o zdrowie (szczególnie w odniesieniu do
mieszkańców terenów wiejskich oraz miejskich dotkniętych problemami społecznymi) [396]. Dlatego rekomenduje się
prowadzenie działań, które będą promowały możliwość korzystania wśród odbiorców wsparcia z programów profilaktycznych oraz programów rehabilitacji medycznej, poprzez zastosowanie najbardziej efektywnych i innowacyjnych sposobów dotarcia do potencjalnych odbiorców.
W analizowanych raportach brakuje pogłębionej charakterystyki poszczególnych województw, która pozwalałaby na
ocenę, w jakim stopniu zmienne społeczno-ekonomiczne mają znaczenie dla osiąganych efektów wsparcia i warunków
realizacji wsparcia. Niemniej, z badań wynika, że przyszłe działania w obszarze zdrowia powinny być zróżnicowane terytorialnie i jednym z elementów poprzedzających ukierunkowanie wsparcia powinna być rzetelna diagnoza potrzeb i potencjału regionów. W świetle zidentyfikowanych problemów w dostępie do usług i analizy terytorialnego rozkładu realizowanych programów polityki zdrowotnej wskazana jest identyfikacja obszarów o największych potrzebach medycznych
i tam skierowanie głównych nurtów wsparcia.
Na problem niedostatecznej diagnozy potrzeb zdrowotnych odpowiadają założenia PO WER, gdzie zaplanowano
wsparcie procesu stałego monitoringu potrzeb zdrowotnych (mapowanie potrzeb zdrowotnych). Przewidziano stworzenie systemu mapowania potrzeb zdrowotnych (poprawa jakości danych dotyczących m.in. informacji o stanie infrastruktury medycznej, rejestrach medycznych dedykowanych określonym jednostkom chorobowym oraz identyfikację „białych
plam” w opiece zdrowotnej), za co docelowo odpowiedzialni będą wojewodowie, którzy będą je sporządzać przy udziale
Wojewódzkich Rad do Spraw Potrzeb Zdrowotnych, w oparciu o projekty przekazane im przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Mapy będę podstawą definiowania przez wojewodów tzw. priorytetów
polityki zdrowotnej, określających, które z potrzeb zdrowotnych zawartych w mapach mają charakter priorytetowy,
obowiązujących wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W PO WER zakłada się również, iż w ramach osi V
Wsparcie dla obszaru zdrowia do dofinansowania przyjęte będą wyłącznie projekty uzasadnione z punktu widzenia
potrzeb i deficytów w zakresie sytuacji epidemiologiczno-demograficznej oraz podaży usług zdrowotnych na danym
obszarze, a także z punktu widzenia ich pozytywnego wpływu na racjonalne zasady gospodarowania i efektywność
podmiotów leczniczych.

104

Na najbardziej deficytowych obszarach występuje potrzeba zagwarantowania działań w zakresie profilaktyki czy rehabilitacji, które przełamując ograniczenia komunikacyjne zwiększałyby dostęp do tego typu usług osób na terenach o utrudnionym dostępie komunikacyjnym i grup borykających się z problemami ekonomicznymi i społecznymi, które nie pozwalają na korzystanie z usług zdrowotnych w oddaleniu od miejsca zamieszkania. Tutaj kluczowe będzie zagwarantowanie,
aby tego typu zdeinstytucjonalizowane usługi, realizowane w terytorialnym otoczeniu odbiorców, świadczone były przy
zaangażowaniu profesjonalnej kadry i wykorzystaniu niezbędnego jakościowo sprzętu.
Dlatego rekomenduje się promowanie projektów w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zapewniających wybór najlepszych
placówek z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego pod kątem miejsca zamieszkania odbiorców o największych
potrzebach [396].
Metaanaliza wyników badań wskazuje na potrzebę głębszego zbadania długofalowych efektów realizacji projektów
w zakresie tworzenia programów zdrowotnych (wpływ na zdrowie odbiorców i ich sytuację na rynku pracy), podnoszenia kwalifikacji medycznych (wpływ na dostępność i jakość usług zdrowotnych) oraz kwalifikacji w obszarze zarządzania
w służbie zdrowia (wpływ na poprawę efektywności szeroko pojętego zarządzania placówkami zdrowotnymi i w konsekwencji na poprawę jakości opieki zdrowotnej).

4.7. RYNEK PRACY
4.7.1. WERYFIKACJA TEORII ZMIANY

Pierwsza z wymienionych teorii zakłada, że poprzez szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr instytucji rynku pracy
(IRP), wyposażenie IRP w odpowiednie instrumenty i narzędzia, w tym wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjne oraz powstanie i rozwój skoordynowanego systemu współpracy między IRP uda się zwiększyć skuteczność
i efektywność działań podejmowanych przez IRP. To z kolei miało przełożyć się na poprawę w zakresie dostępu do programów, usług i instrumentów rynku pracy (do tego miała się przyczynić również poprawa sytuacji w zakresie dostępności kluczowego personelu publicznych służb zatrudnienia), co w efekcie miało doprowadzić do wzrostu zatrudnienia
i obniżenia się poziomu bezrobocia (poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej i poprawę dostępu do zatrudnienia). W tę teorię zmiany wpisywały się projekty realizowane w ramach Działania 1.1 (grupy docelowe wsparcia: instytucje rynku pracy i ich pracownicy oraz instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy – w zakresie projektów
wspólnych z instytucjami rynku pracy) oraz Poddziałania 6.1.2 (grupy docelowe wsparcia: powiatowe i wojewódzkie
urzędy pracy oraz ich pracownicy).
Teoria zmiany dotycząca wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia zakłada zastosowanie następujących instrumentów wchodzących w skład aktywnych polityk rynku pracy (ALMP – ang. active labour market policies)38: 1) szkoleń,
warsztatów, kursów; 2) pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego; 3) staży i praktyk. Interwencje te miały w założeniu doprowadzić do wzrostu zatrudnienia i obniżenia się poziomu bezrobocia (m.in. poprzez podniesienie zdolności
do zatrudnienia). W ramach tej teorii zmiany uwzględniono również wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania
żłobków i klubów dziecięcych/usług świadczonych przez opiekuna, co miało powodować poprawę sytuacji w zakresie
powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, a w efekcie przyczynić się do wzrostu
zatrudnienia. W tę teorię zmiany wpisywały się projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.1.1 (skierowane do osób
pozostających bez zatrudnienia), Poddziałania 6.1.3 (skierowane do osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne,
w tym w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49 ustawy
38
ALMP mogą oddziaływać na rynek pracy zasadniczo dwoma kanałami: wpływając na efektywność poszukiwań oraz na jakość i trwałość tworzonych miejsc pracy. ALMP
mogą również oddziaływać na podaż pracy, skłaniając do aktywizacji osoby dotychczas bierne zawodowo lub przeciwdziałając przepływom z bezrobocia do bierności. Podnosi to konkurencję o dostępne miejsca pracy, co redukuje presję na wzrost płac, a przez to obniża poziom bezrobocia [540].
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Interwencje, które zostały zaklasyfikowane na potrzeby niniejszego badania do dziedziny tematycznej „Rynek pracy”, były
realizowane w ramach Priorytetu VI (komponent regionalny) oraz Działań 1.1 i 1.5 (komponent centralny) PO KL. Tworzyły szeroki wachlarz możliwych działań i form wsparcia, które zgodnie z odtworzonymi na potrzeby badania czterema
teoriami zmiany miały doprowadzić do osiągnięcia określonych efektów w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Odtworzone w ramach badania teorie zmiany dotyczą: 1) poprawy sprawności i efektywności działania instytucji rynku pracy
(Rysunek 20), 2) wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia (Rysunek 21), 3) rozwoju samozatrudnienia i przedsiębiorczości (Rysunek 22) i 4) zwiększania wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej rynku pracy (Rysunek 23).

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) i Działania 1.5 (skierowane do osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, pozostających bez zatrudnienia).
Trzecia teoria zmiany wyróżniona w ramach dziedziny tematycznej „rynek pracy” również obejmuje wykorzystanie
instrumentów z zakresu ALMP. Wsparcie finansowe (bezzwrotne i zwrotne) na założenie i prowadzenie działalności
gospodarczej ma doprowadzić do zwiększenia liczby działalności gospodarczych, a to do wzrostu zatrudnienia i obniżenia się poziomu bezrobocia (poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości). Jako interwencję
równoległą, przyczyniającą się do zwiększania liczby działalności gospodarczych oraz rozwoju przedsiębiorczości, przewidziano wsparcie dotyczące doradztwa i szkoleń zwiększających wiedzę i umiejętności na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwijające postawy kreatywne dot. przedsiębiorczości i zatrudnienia. W tę teorię
zmiany wpisywały się projekty realizowane w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 6.1.3.
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Ostatnia teoria zmiany wyróżniona w ramach dziedziny tematycznej „rynek pracy” zakłada, że dzięki realizacji badań,
analiz i ekspertyz dotyczących rynku pracy zwiększy się poziom wiedzy nt. rynku pracy, co doprowadzi do wzrostu
skuteczności i efektywności funkcjonowania IRP oraz poprawy w zakresie dopasowania popytu i podaży pracy. Równolegle teoria zakłada, że poprzez interwencje dotyczące realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych nt. rynku pracy
wzrośnie świadomość społeczna dotycząca rynku pracy, co z kolei doprowadzi do poprawy w zakresie dostępu do programów, usług i instrumentów rynku pracy. W teorię zmiany wpisywały się projekty realizowane w ramach Działania 1.1,
Działania 1.5, Poddziałania 6.1.1 i Poddziałania 6.1.2.
Wyniki badań poddanych metaanalizie tylko w ograniczonym stopniu pozwalają zweryfikować poprawność teorii
zmiany, które zostały zaplanowane w obszarze rynku pracy w ramach PO KL. Prowadzone badania nie wykorzystywały
w swoich założeniach metodologicznych podejścia opartego na teorii (TBE). Większość wyników badań koncentruje
się tylko na określonych fragmentach teorii zmiany, co uniemożliwia całościową jej ocenę. Nie można prześledzić całej
„ścieżki” danej teorii (od interwencji po efekty), można spojrzeć jedynie na pewne jej wycinki. Wynika to głównie
z zakresu badań, który został zdefiniowany przez zamawiających poszczególne badania, a który wynikał z ich roli pełnionej w systemie wdrażania PO KL (instytucje poziomu centralnego i regionalnego). Należy jednak uznać, że te fragmentaryczne wyniki pozwalają potwierdzić wyszczególnione teorie zmian lub nie dostarczają dowodów, które pozwoliłyby je
zdecydowanie odrzucić (w warstwie programowej teorie zmian są bowiem spójne logicznie i oparte na czytelnych założeniach przyczynowo-skutkowych). Bardzo często wyniki badań dostarczają informacji nt. uwarunkowań realizacji danej
interwencji oraz kontekstu, który powinien zostać uwzględniony, a który ma wpływ na teorię zmiany.
Patrząc przekrojowo na wyniki badań, analiz i danych poddanych ocenie można stwierdzić, że najwięcej informacji
pozwalających zweryfikować teorie zmiany w zakresie rynku pracy dotyczy wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia oraz rozwoju samozatrudnienia i przedsiębiorczości. W odniesieniu do teorii zmiany dot. poprawy sprawności
i efektywności działania instytucji rynku pracy można znaleźć mniej dowodów, natomiast w przypadku teorii dot. zwiększania wiedzy i świadomości społecznej nt. rynku pracy te dowody praktycznie nie występują. Dlatego w dalszej analizie uszczegółowiona została weryfikacja jedynie trzech pierwszych teorii zmiany (w stosunku do których udało się
zidentyfikować wiarygodne dowody). Na grafach prezentujących poszczególne teorie zmiany (przedstawionych poniżej)
kolorem czerwonym zostały oznaczone te powiązania przyczynowo-skutkowe, w przypadku których nie odnaleziono
w badaniach ewaluacyjnych wiarygodnych dowodów potwierdzających ich istnienie.
Odnosząc się do teorii zmiany nr 1 „Poprawa sprawności i efektywności działania instytucji rynku pracy” należy
stwierdzić, że potwierdzone zostały związki przyczynowo-skutkowe tylko w odniesieniu do wybranych związków (tych
położonych najbliżej interwencji). Trudniej natomiast odnaleźć potwierdzenie dla przekładania się interwencji na zwiększenie skuteczności i efektywności działania IRP bądź wnioski te były formułowane na dość wczesnym etapie wdrażania
interwencji, kiedy powiązanie nakładów z efektami nie było możliwe [271]. We wnioskach z przeprowadzonych badań
zwraca się natomiast uwagę na potrzebę uwzględnienia wiedzy dotyczącej lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz
spodziewanych kierunków zmian w przypadku podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników IRP (tak, aby były
one jak najbardziej dopasowane do lokalnych uwarunkowań) [75]. W przypadku poprawy koordynacji działań prowadzonych przez IRP wnioski płynące z badań wskazywały na potrzebę rozszerzenia współpracy z instytucjami pomocy
i integracji społecznej, organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym, partnerami społeczno-gospodarczymi,
w celu poprawy skuteczności i efektywności działania [75, 223, 818]. Chodzi tu o ustalenie sposobu współpracy w warstwie strategicznej na poziomie regionalnym czy lokalnym. Nie był prowadzony całościowy monitoring i ocena pracowników IRP (pod względem efektywności i trwałości wsparcia udzielonego klientom IRP), co utrudnia ocenę funkcjonowania IRP (ze względu na skuteczność czy efektywność) na poziomie całościowym. Przykładem systemu nadzoru, który
umożliwia ocenę, jest nadzór w oświacie sprawowany przez kuratoria [75]. Próbą odpowiedzi na to wyzwanie jest (wpro-
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wadzony Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw) mechanizm wynagradzania urzędów pracy w zależności od osiągania wyznaczonych wskaźników
efektywności działania lub spełnienia standardów (nagradzanie za efekty). Zwraca się jednak uwagę, że mechanizm ten
(w połączeniu z profilowaniem pomocy) może doprowadzić do zjawiska „zbierania śmietanki”, czyli koncentrowanie się
w działaniach aktywizacyjnych na osobach, które relatywnie łatwiej zaktywizować39 (Hermann-Pawłowska, Stronkowski
i in., brak daty, strony 30–31, 44). W ramach weryfikacji teorii zmiany wskazuje się również na niedopasowanie przyjętych wskaźników monitoringowych (rezultatu), które powinny pozwolić ocenić skuteczność działania IRP, a nie jedynie
dostarczać wiedzy o warstwie produktowej (odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w szkoleniach, którzy podnieśli
kwalifikacje czy odsetek instytucji PSZ, gdzie wdrożono standardy usług).
Teoria zmiany nr 2 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia” została zweryfikowana pozytywnie, choć brak
wyraźnych dowodów na potwierdzenie wpływu interwencji np. w zakresie zmniejszenia „szarej strefy” rynku pracy
czy zatrzymania emigracji zagranicznej w poszukiwaniu pracy. Interwencje w zakresie szkoleń, kursów, warsztatów dla
osób pozostających bez zatrudnienia wpływają na zwiększenie ich kluczowych kompetencji (w tym kompetencji w zakresie aktywnego poszukiwania pracy) oraz podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji. Wsparcie w zakresie pośrednictwa
pracy i doradztwa zawodowego dla osób pozostających bez zatrudnienia przekłada się na zwiększenie dostępności usług
pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz ukierunkowane wsparcie psychologiczno-doradcze. Z kolei wsparcie
w zakresie staży i praktyk dla osób pozostających bez zatrudnienia pozwala podnosić/uzupełniać/zmieniać umiejętności
zawodowe i zdobywać doświadczenie w miejscu pracy [169, 183, 233, 243, 846].
W najpełniejszym stopniu wyniki przeprowadzonych badań poddanych metaanalizie pozwalają potwierdzić teorię zmiany nr 3 dot. rozwoju samozatrudnienia i przedsiębiorczości. W raportach z badań wyraźnie zaprezentowano
związki między interwencjami w zakresie wsparcia finansowego (zwrotnego i bezzwrotnego) na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej a zwiększeniem liczby działalności gospodarczych, wzrostem liczby miejsc pracy, a przez
to wzrostem zatrudnienia i spadkiem poziomu bezrobocia. Ciągi logiczne z teorii znajdują więc swoje potwierdzenie
w badaniach empirycznych [169, 243, 453, 454]. Dodatkowo, potwierdzają je również dane monitoringowe PO KL i dane
statystyczne.
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39
Duży wpływ na skuteczność zastosowanego mechanizmu mają sposób zdefiniowania rezultatów, za które nagradzane są urzędy pracy, jak również rzetelność pomiaru
i możliwości manipulowania wskaźnikami, dostępne dla powiatowych urzędów pracy. Zmiany w sposobie pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej należy ocenić
pozytywnie, jako idące w dobrym kierunku. Wydaje się jednak, że mogą być one niewystarczające. Głęboko wskazane jest dalsze doskonalenie mechanizmu, które prowadzić powinno do poprawienia trafności i rzetelności sposobów pomiaru, a także wzrostu zaufania do sposobu pomiaru.
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Rysunek 20. Teoria zmiany 7.1. Poprawa sprawności i efektywności działania instytucji rynku pracy
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Rysunek 21. Teoria zmiany 7.2. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
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Rysunek 22. Teoria zmiany 7.3. Rozwój samozatrudnienia i przedsiębiorczości
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Rysunek 23. Teoria zmiany 7.4. Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej rynku pracy
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4.7.2. TRAFNOŚĆ I ZAKRES INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
¾¾ W jakich obszarach występują największe problemy/trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak
można im przeciwdziałać?
¾¾ Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

Z uwagi na duże zróżnicowania teorii zmiany, które zostały zastosowane w ramach dziedziny „rynek pracy”, ocenę trafności i zakresu interwencji należało przeprowadzić w odniesieniu do poszczególnych teorii.
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W przypadku teorii zmiany „Poprawa sprawności i efektywności działania instytucji rynku pracy” można uznać, że
wsparcie zostało trafnie zaprogramowane. Oparte zostało na diagnozie występujących problemów mówiącej o tym,
że PUP świadczą usługi w niewystarczającym zakresie, kierując je do zbyt wąskiej grupy osób. Ponadto, wskazywano na
to, że w ok. 40% przypadków doradcami są osoby niedysponujące w pełni specjalistycznym przygotowaniem. W tym
kontekście podnoszono również problem dużej fluktuacji kadr IRP, szczególnie PSZ. W odpowiedzi na te problemy przewidziano wsparcie obejmujące odpowiednie instrumenty i narzędzia, w tym wykorzystujące nowoczesne technologie
informacyjne skierowane do samych IRP, wsparcie na rzecz zatrudnienia kluczowego personelu PSZ (doradcy, pośrednicy
zawodowi), ale też wsparcie szkoleniowe służące doskonaleniu zawodowemu kadr IRP. Równocześnie, w odpowiedzi na
brak mechanizmów, które mogłyby stanowić płaszczyznę dla wspólnego działania IRP (PSZ, OHP, instytucje szkoleniowe,
agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego), w szczególności w zakresie monitorowania sytuacji na rynku
pracy, tworzenia wspólnych standardów informacyjnych oraz standardów świadczonych usług, na etapie programowania trafnie zaplanowano wsparcie w zakresie powstania i rozwoju skoordynowanego systemu współpracy między IRP.
Zakres i charakter wsparcia w zakresie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników IRP (głównie PSZ) był
wystarczający. Jednocześnie wyniki badań wskazują, że wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników
IRP realizowane na poziomie regionalnym (Poddziałanie 6.1.2) oceniane było jako bardziej skuteczne i lepiej dopasowane do potrzeb niż wsparcie na poziomie centralnym (w ramach Działania 1.1). Zgodnie z tym schematem na poziomie
centralnym należy oferować wyłącznie wsparcie specjalistyczne, a także wsparcie dla trenerów i osób odpowiedzialnych za rozwój kompetencji na poziomie regionalnym [271]. Biorąc pod uwagę trafność zastosowanych form wsparcia
należy zwrócić uwagę, że wyniki badań wskazują na potrzebę odejścia od przekazywania wiedzy teoretycznej na rzecz
prac warsztatowych i szkoleń w oparciu o metody analizy studiów przypadku [271]. Wsparcie powinno zostać ukierunkowane na rozwijanie kompetencji: 1) z zakresu stosowania istniejących i nowych rozwiązań prawnych; 2) specjalistycznych, związanych szczególnie z pracą z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji; 3) zarządczych. Programy doskonalenia zawodowego skierowane do pracowników IRP powinny uwzględniać w możliwie szerokim stopniu elementy
wzmacniające komunikację (w tym wymianę opinii i doświadczeń) z innymi pracownikami IRP, ale też z pracownikami
innych instytucji (np. instytucjami pomocy i integracji społecznej) [271].
Jeśli chodzi o wsparcie w zakresie wdrożenia odpowiednich instrumentów i narzędzi, w tym wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne, należy wskazać, że było ono realizowane głównie w ramach projektu „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia” (o wartości ponad 155 mln zł). Dzięki realizacji
projektu, poprzez wdrożenie spójnego i komplementarnego systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia,
zostały osiągnięte cele dotyczące wdrażania standardów usług rynku pracy (poprzez poprawę warunków oraz sposobu
ich świadczenia). Zgodnie z danymi monitoringowymi PO KL wsparcie otrzymało 357 instytucji tworzących PSZ40. W przeprowadzonych badaniach i analizach brakuje jednak dowodów41 pozwalających ocenić trafność tego wsparcia, np.
w kontekście opinii korzystających z niego pracowników PSZ, czy zwiększania skuteczności i efektywności działania

40
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2013. 674 z późn. zm.) PSZ tworzą organy zatrudnienia
wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego ds. pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone
ustawą. Zgodnie ze stanem na koniec 2014 r. w skład publicznych służb zatrudnienia wchodziło 340 powiatowych urzędów pracy oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy i ich
filie (MPiPS, 2015, str. 8).
41
Jedyną publikacją poruszającą tę kwestię jest opracowanie przygotowane przez beneficjenta wsparcia (CRZL, maj 2009) pt. Wpływ projektów systemowych z komponentem IT na nowoczesność zarządzania w służbach zatrudnienia, pod red. Zbigniewa Olejniczaka, gdzie projekt jest oceniany z perspektywy ex-ante. Wskazuje się, że wynika
on z wcześniej prowadzonych działań dot. informatyzacji publicznych służb zatrudnienia (jest na nich oparty i z nich wynika) oraz, że w wyniku realizacji projektu publicznym
służbom zatrudnienia zostaną zapewnione wykonane w nowoczesnej technologii narzędzia informatyczne wspierające świadczenie usług. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne
oraz technologiczne będą odzwierciedlały rosnące wymagania dotyczące systemów informacyjnych, mające swe źródło zarówno wśród ich użytkowników, jak również instytucji odpowiedzialnych za kreowania rynku pracy (Olejniczak, 2009).
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IRP. Wyniki badania nie dostarczają również informacji pozwalających ocenić trafność i zakres wsparcia w zakresie
powstania i rozwoju skoordynowanego systemu współpracy między IRP.
Interwencja w ramach teorii zmiany „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia” oraz „Rozwój samozatrudnienia i przedsiębiorczości” została zaprogramowana trafnie. Na poziomie programowania odpowiadała potrzebom
i wychodziła naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom dotyczącym polskiego rynku pracy. Zastosowany został szeroki katalog dostępnych aktywnych polityk rynku pracy, przy rezygnacji z polityk pasywnych42, co należy uznać na rozwiązanie
bardzo trafne w kontekście wyzwań rynku pracy oraz doświadczeń innych krajów we wdrażaniu tego typu interwencji
publicznych.
Zakres i charakter wsparcia należy uznać za wystarczający w stosunku do potrzeb identyfikowanych na etapie diagnozy.
Wsparcie w zakresie rynku pracy (i integracji społecznej) było również wskazywane jako wsparcie o najwyższym stopniu
trafności (rozumianej jako trafność alokacji w stosunku do obszarów o trudnej sytuacji na rynku pracy) [454]. W trakcie
badań zidentyfikowano jednak problemy z ukierunkowaniem wsparcia w poszczególnych projektach. Ich podłożem
był brak rzetelnej diagnozy na poziomie lokalnym, który wynikał m.in. z braku danych statystycznych na poziomie lokalnym (np. w skali gmin), czy brak współpracy z pracodawcami w zakresie potrzeb dotyczących potencjalnych pracowników [198, 199]. To powodowało, że wsparcie było oparte na diagnozach bardzo ogólnych, które z łatwością można było
podporządkować pod wymagania określone w dokumentacji programowej.

Przy analizie wyników badań pod względem trafności dla poszczególnych grup docelowych wsparcia wyłania się rekomendacja, aby utrzymać, a nawet zintensyfikować wsparcie dla grup defaworyzowanych na rynku pracy: kobiet, osób
młodych – do 25. roku życia – nieposiadających doświadczenia zawodowego, nisko wykształconych oraz o wykształceniu
niedostosowanym do wymogów modernizującej się gospodarki, starszych (po 50. roku życia), długotrwale bezrobotnych
i niepełnosprawnych [1, 454]. W tym kontekście warto mieć na uwadze wprowadzone (Ustawą z dnia 14 marca 2014 r.
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw) narzędzie służące
profilowaniu osób bezrobotnych zgłaszających się do urzędów pracy. Profile są przypisywane każdej osobie bezrobotnej na podstawie dwóch zmiennych: gotowości do podjęcia pracy i oddalenia od rynku pracy. Obowiązują trzy profile
pomocy osobom bezrobotnym: 1) profil I – osoby blisko rynku pracy i gotowe do powrotu na rynek; 2) profil II – średnia
gotowość do pracy i średnie oddalenie od rynku pracy; 3) profil III – osoby oddalone znacznie od rynku pracy lub niegotowe do podjęcia zatrudnienia (MRPiPS, Analiza rozwiązań wprowadzonych Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 598), 2016). Dane
nt. bezrobocia rejestrowanego z sierpnia 2016 r. wskazują, że wśród osób z ustalonym profilem pomocy 28,3% stanowią osoby zakwalifikowane do III profilu (MRPiPS, Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny – sierpień

42

Zgodnie z klasyfikacją stosowaną przez Eurostat i OECD (Eurostat, 2006).
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W odniesieniu do poszczególnych form wsparcia formułowane były różne wnioski dotyczące ich trafności. Generalnie
wynika z nich, że wsparcie szkoleniowe, staże i praktyki, dotacje na założenie działalności gospodarczych, pośrednictwo pracy to najbardziej trafne – z punktu widzenia potrzeb – formy wsparcia. Z drugiej strony często formułowano wniosek, że jedynie całościowe wsparcie obejmujące wiele różnych form wsparcia dostępnych w pakiecie (oprócz
wyżej wymienionych również wsparcie doradcze, psychologiczne itp.) przynosi najlepsze efekty [199, 223] (tak postawionego ogólnego wniosku nie potwierdzają wyniki przeglądów systematycznych opisane w rozdziale 4.7.7). Prowadzi
to do wniosku, że wsparcie powinno być każdorazowo dopasowane do indywidualnych predyspozycji i potrzeb danej
osoby [198]. W przypadku szkoleń wskazywano na konieczność odejścia od wykładów w kierunku szkoleń praktycznych i warsztatów, a także na potrzebę certyfikacji szkoleń (szczególnie zawodowych, czy potwierdzających fakt nabycia
określonych kompetencji) [88, 231]. Wnioski z badań zwracają też uwagę na kwestię doboru optymalnych rozwiązań
w zakresie metodyki szkoleń i adekwatności bazy szkoleniowej, która zostanie wykorzystana (zasoby ludzkie, organizacyjne, lokalowe), oraz doświadczenia osób prowadzących szkolenie [231]. W przypadku dotacji na założenie działalności
gospodarczej wskazuje się, że powinny one być przyznawane osobom zweryfikowanym pod względem gotowości do prowadzenia firmy i umiejętności w tym zakresie, mającym przemyślany, racjonalny pomysł na firmę. W procedurze wyboru
projektów konieczne jest zwrócenie uwagi na kompleksowość wsparcia w obszarze wspierania uruchamiania działalności
gospodarczej. Z jednej strony projekty takie powinny obejmować adekwatne do potrzeb poszczególnych uczestników
wieloetapowe działania (badanie predyspozycji, doradztwo, szkolenia kończone egzaminami, pomoc w przygotowaniu biznesplanu), z drugiej – selekcję uczestników na poszczególnych etapach tak, aby ostatecznie dotacje otrzymywali
wyłącznie ci uczestnicy, których pomysł jest trafny, a oni sami są zdeterminowani do założenia własnej firmy i dobrze
rokują, co do możliwości jej utrzymania [390].

2016). Zgodnie z ustawą osoby przypisane do III profilu pomocy to tzw. osoby oddalone od rynku pracy, czyli osoby,
których problemy są na tyle poważne i złożone, że urząd pracy nie jest w stanie im pomóc. Mogą one potrzebować np.
pomocy psychologicznej, terapeutycznej itd. Kwestią problematyczną, związaną z profilowaniem, jest np. przyjmowanie
różnych strategii profilowania przez doradców zawodowych43 (Hermann-Pawłowska, Stronkowski i in., brak daty, strony
49–53). Na kwestię profilowania zwracano też uwagę podczas zogniskowanego wywiadu grupowego przeprowadzonego
w ramach niniejszego badania, gdzie podkreślano pozytywne strony wprowadzenia tego narzędzia, ale dostrzegano
również ryzyko, że bezrobotny może swoimi odpowiedziami podczas wywiadu doprowadzić do otrzymania profilu najbardziej wygodnego, nie najbardziej trafnego z punktu widzenia interwencji publicznych obejmujących rynek pracy.
W kontekście grup defaworyzowanych prawdopodobieństwo znalezienia się w III profilu jest bardzo wysokie. Zgodnie
z obowiązującymi zasadami uniemożliwia to korzystanie przez te osoby ze wsparcia w ramach PO WER [459], ale również
innych instrumentów aktywizacyjnych oferowanych przez urzędy pracy. Może to oznaczać, że problemy grup defaworyzowanych i bariery, które napotykają, mogą się pogłębić.
Dobrym podsumowaniem oceny trafności wsparcia w ujęciu terytorialnym jest analiza przeprowadzona w ramach
badania „Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte
rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji programu”. Zbadano zależność pomiędzy początkową sytuacją na lokalnych rynkach pracy (w 2008 r.), a kwotą wydatków (na mieszkańca) poniesionych na poprawę dostępności do rynku pracy. Współczynnik korelacji pomiędzy tymi zmiennymi wynosi -0,52. Współczynnik ten ma ujemny znak
i wysoką wartość, co oznacza, że środki na poprawę dostępności do rynku pracy trafiały przede wszystkim do powiatów
o początkowo złej sytuacji na rynku pracy. Świadczy to o wysokiej trafności wsparcia [432]. Zgodnie z przyjętą w tym
badaniu metodologią oceny trafności wsparcie zrealizowane w ramach obszaru rynku pracy i integracji społecznej było
w największym stopniu dostosowane do potrzeb lokalnych.

4.7.3. BARIERY DLA INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
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¾¾ Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można je zniwelować?

W toku przeprowadzonych badań nie stwierdzono wystąpienia barier, które uniemożliwiłyby efektywne wdrażanie
interwencji w ramach EFS. Wystąpiły jednak czynniki, które miały negatywny wpływ na wdrażanie interwencji, co mogło
w dalszej kolejności obniżyć jej skuteczność czy efektywność. Czynniki miały różne podłoże i uwarunkowania, pojawiły
się takie o charakterze systemowym, jak i związane z realizacją pojedynczych projektów.
Z pewnością czynnikiem o charakterze systemowym, mającym wpływ na skuteczność wydatkowania środków, ale też
na efektywne wdrażanie interwencji z EFS, było późne uruchomienie Działania 1.5. Większość projektów wyłonionych
w wyniku konkursów ogłoszonych w 2012 roku rozpoczęła się w drugiej połowie 2013 r. (do końca 2012 r. trwała ocena
wniosków o dofinansowanie). Jak wskazuje się w Sprawozdaniu z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za
I półrocze 2015 r. w trakcie wdrażania projektów pojawiły się również liczne błędy we wnioskach o płatność, które
skutkowały kierowaniem ich do korekty oraz zmianami harmonogramów płatności. Skutkiem tych problemów i uwarunkowań jest wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację działania na poziomie 83% (stan na 30.06.2015 r.). Na
przeciwległym biegunie znajduje się natomiast postęp wdrażania Priorytetu VI, który przebiega najsprawniej ze wszystkich Priorytetów wdrażanych w PO KL44.
Wśród czynników mających negatywny wpływ na wdrażanie interwencji związanych z przygotowaniem i realizacją
poszczególnych projektów wskazywano na zróżnicowane kwestie. Wyniki badań wskazują m.in. na występowanie obciążeń formalno-administracyjnych w przygotowaniu i realizacji projektów [177, 129]. Niektóre raporty wskazują ponadto
na problemy dotyczące: 1) opóźnień w realizowaniu płatności ze strony instytucji finansującej, 2) zbytniego obciążenia
pracą w ramach projektu oraz 3) trudności z poprawnym wypełnieniem wniosku o płatność. Przyczyny tych problemów
wynikają z czynników zewnętrznych w stosunku do beneficjentów, jak i czynników po stronie beneficjentów związanych
z błędnym wypełnianiem wniosków o płatność [129]. Autorzy raportów zwracają też uwagę na zróżnicowaną jakość pro-

43
Autorzy opracowania na podstawie przeprowadzonych badań wskazali 4 strategie: 1) profilowanie jako proces techniczny, 2) profilowanie jako element diagnozy – „profilowanie pogłębione”, 3) prymat profilu drugiego, 4) profilowanie dostosowane do oczekiwań bezrobotnego.
44

Należy w tym miejscu pamiętać o licznych realokacjach środków, które zwiększyły alokację w ramach Priorytetu VI o ponad 400 mln EUR.
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jektów – planowanie jednolitych pakietów działań dla przyszłych uczestników stanowi barierę skuteczności projektów
[179]. Zaobserwowano też zjawisko odwrócenia procesu planowania prowadzące do tego, że niektóre projekty były
dobierane pod kątem wskaźników, a nie istotnych problemów regionu [83, 198, 1286].
W kontekście wdrażania projektów należy również pamiętać o zmianach zachodzących w realizacji interwencji, np.
w wyniku zmiany wytycznych czy pojawienia się interpretacji, które mogły być utrudnieniem dla beneficjentów [129].
Niekorzystnie na efektywne wdrażanie wpływały także wszelkie opóźnienia, zarówno na etapie programowania, jak
i wydawania przepisów/wytycznych szczegółowych dotyczących interwencji.
W części instytucji rynku pracy pojawiły się problemy organizacyjne związane z nadmiernym obciążeniem pracą oraz
brakiem motywacji pracowników tych instytucji [75].
Niektóre wnioski z badań wskazują również na trudności w rekrutacji uczestników projektów [177]. W tym miejscu
warto poruszyć istotną barierę, jaką jest – dla kobiet mających małe dzieci (do edukacji wczesnoszkolnej włącznie) lub
opiekujących się osobami zależnymi – niewystarczająca dostępność w ogóle (w tym czasowa i przestrzenna) do opieki
instytucjonalnej [199, 311, 549]. Sytuacja ta intensyfikuje się w przypadku kobiet mieszkających na obszarach wiejskich
(w stosunku do kobiet zamieszkujących miasta). Kluczową kwestię stanowi ograniczony dostęp do opieki nad dziećmi,
co przy relatywnie wczesnym macierzyństwie kobiet zamieszkujących na wsi, jest barierą uniemożliwiającą im podjęcie
zatrudnienia. Zajmują się one również częściej – niż mieszkanki miast – osobami zależnymi, np. starszymi krewnymi. Konsekwencją tego jest późniejsze niż w przypadku mieszkanek miast wchodzenie na rynek pracy [184]. W celu usuwania
tego rodzaju barier zaplanowano wsparcie finansowane ze środków EFS, ale również EFRR, ukierunkowane na tworzenie placówek opiekuńczych i przedszkolnych. Istotną barierą w zakresie stosowania zasady równości szans ze względu
na płeć są oczekiwania pracodawców i rynku pracy w zakresie zawodów wykonywanych przez kobiety. Wskazywano
na konieczność zmiany mentalności pracodawców i walki ze stereotypami. Stereotypy i bariery mentalne to problem występujący również po stronie osób poszukujących pracy. Większa liczba ofert w branżach tradycyjnie uznawanych za domenę mężczyzn przyczynia się do tworzenia wśród kobiet postaw rezygnacji i przekonania, że mężczyźni są
z założenia w lepszej sytuacji na rynku pracy [184]. Dodatkowo kobiety 50+ nie są traktowane przez pracodawców jako
odpowiednie kandydatki do pracy, często z powodu nieznajomości nowoczesnych technologii oraz z obawy o trudności
z odnalezieniem się w nowej roli zawodowej [217].

Zaobserwowano też, że działalności gospodarcze zakładane przez osoby długotrwale bezrobotne cechują się najniższym
wskaźnikiem przeżycia spośród tych zakładanych przez wszystkie osoby z grup defaworyzowanych. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że osoby te muszą pokonać dodatkowe bariery „wejścia” do projektu, takie jak niska motywacja,
brak chęci, brak poczucia sensu podejmowanych działań [175]. Tzw. przeżywalność firm powstałych dzięki środkom
finansowym przeznaczonym na ich utworzenie to również temat, który może mieć wpływ na efektywne wdrażanie interwencji EFS. Wyniki badań wskazują, że po 30 miesiącach od założenia nadal istnieje mniej niż połowa z nich (48%) [169].
Najczęstszymi przyczynami likwidacji działalności gospodarczych są brak rentowności oraz brak zbytu na oferowane
produkty bądź usługi. W wybranych przypadkach wskazywano również na trudności z pozyskiwaniem dalszego finansowania zewnętrznego (z uwagi na krótką historię kredytową). Odpowiedzią na to może być propozycja sformułowana
w jednym z badań zakładająca wsparcie finansowe o charakterze mieszanym (hybrydowym), łączące elementy finansowania zwrotnego (pożyczka) z elementami finansowania bezzwrotnego (dotacja). Pożyczka mogłaby być narzędziem
przedłużającym przeżywalność firm, oczywiście po spełnieniu określonych kryteriów.
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Wyniki niektórych badań wskazują też na problemy we wdrażaniu interwencji w odniesieniu do poszczególnych grup
docelowych. Jedną z kluczowych barier wsparcia osób 45+ jest zły stan ich zdrowia. Problemy zdrowotne mają wpływ
na sytuację zawodową: możliwość szukania i podejmowania pracy, możliwość spełniania wymagań pracodawców, motywację [204, 313, 381]. Osoby starsze w społeczeństwie postrzegane bywają przez pryzmat różnych (najczęściej negatywnych) stereotypów i uprzedzeń, jako osoby mało mobilne, nieelastyczne, o niskim poziomie kreatywności, dynamizmu
i przedsiębiorczości, skłonne raczej do postaw zachowawczych, generalnie nisko produktywne i mało atrakcyjne na rynku
pracy [534, 1655]. Wpływ na podejmowanie udziału w projektach aktywizacyjnych związanych z rynkiem pracy ma również miejsce zamieszkania (miasto-wieś) – mieszkańcy miast w wieku 45/50+ częściej biorą udział w tego typu projektach
[381]. W kontekście barier w skutecznym wdrażaniu interwencji warto również pamiętać, że o skuteczności wsparcia
decydują w dużej mierze postawy pracodawców. Obecnie są one raczej barierą, ponieważ pracodawcy nie są przygotowani do zmian demograficznych. Analiza przykładów rozwiązań zagranicznych dot. wsparcia osób starszych wskazuje,
że w dojrzałych systemach wsparcie takich osób na rynku pracy jest bardzo ważnym elementem, często decydującym
o wydajności całego systemu [313, 1655].

Podsumowując, należy stwierdzić, że podczas wdrażania interwencji z EFS pojawiło się wiele przeszkód, których zniwelowanie wymagało działań na poziomie projektów (lepsza diagnoza problemów i diagnoza uczestników projektów, lepsze
dopasowanie wsparcia, bieżące zarządzanie ryzykiem). Działania na poziomie całej interwencji (działania systemowe),
których celem jest niwelowanie barier i trudności, były na bieżąco realizowane (m.in. w oparciu o rekomendacje z badań
ewaluacyjnych). Należy jednak pamiętać, że te działania wymagają zdecydowanie więcej czasu, jeśli chodzi o ich zaplanowanie i wdrożenie.

4.7.4. EFEKTY WSPARCIA
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których grupach się to nie
udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
¾¾ Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform, budowania systemów/struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu
do poszczególnych polityk)?
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¾¾ Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii, substytucji,
creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze/zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty planowanych
interwencji w poszczególnych obszarach?

Podsumowanie efektów działań prowadzonych w ramach interwencji EFS dot. rynku pracy i zatrudnienia jest utrudnione ze względu na wielość raportów i brak spójności między nimi. Należy pamiętać, że badania dot. tego aspektu
prowadzone były we wszystkich województwach w oparciu o różne metodologie (często autorskie podejścia zespołów
badawczych). Wyciągnięcie wniosków wspólnych dot. efektów jest więc możliwe tylko w ograniczonym stopniu. Należy
również pamiętać, że efekty wsparcia rynku pracy będą mogły być ocenione dopiero w perspektywie długookresowej.
Spełnienie wskaźników dotyczących np. zatrudnialności w wyniku realizacji projektów w ramach EFS nie należy bowiem
traktować jako efektu wsparcia, a raczej jako spełnienie warunków wsparcia. Dopiero utrzymanie zatrudnienia w dłuższym okresie czy przeżywalność firm powstałych w ramach dotacji na założenie działalności gospodarczych (dłużej niż
wynika to z warunków wsparcia) będzie rzeczywistym efektem, który można oceniać w skali całej polityki publicznej dot.
rynku pracy i zatrudnienia. W tym kontekście należy pamiętać, że interwencja EFS była wdrażana do końca 2015 r.
Z uwagi na dualizm wyróżnionych teorii zmiany (zarysowany już w rozdziale dotyczącym oceny trafności i zakresu
interwencji), dla których zidentyfikowane zostały dowody pozwalające na ich weryfikację (teorie dotyczące sprawności i efektywności IRP oraz aktywnych polityk rynku pracy), także efekty interwencji zostaną zaprezentowane z jego
uwzględnieniem.
Jak wskazano w rozdziale dotyczącym weryfikacji teorii zmiany, trudno odnaleźć w analizowanych opracowaniach
potwierdzenia dla przekładania się interwencji skierowanych do IRP na zwiększenie skuteczności i efektywności ich
funkcjonowania bądź wnioski te są formułowane na dość wczesnym etapie wdrażania interwencji, kiedy powiązanie
nakładów z efektami było bardzo utrudnione [271]. Dane sprawozdawcze wskazują, że wskaźniki przyporządkowane
do interwencji zostały zrealizowane. Dzięki realizowanym w ramach Działania 1.5 projektom 7 527 pracowników PSZ
(w tym 87% stanowiły kobiety) podniosło swoje kwalifikacje. Z kolei dzięki projektom realizowanym w ramach Priorytetu VI 9 270 (w tym 88% stanowiły kobiety) pracowników PSZ wzięło udział w szkoleniach (w systemie pozaszkolnym)
istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. Informacje te warto zestawić z danymi zawartymi w Informacji
o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2014 roku przygotowanej przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki). Według stanu w dniu
31 grudnia 2014 r. w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy zatrudnionych było łącznie 22 869 osób, w tym 802
osoby pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowiło 3,5% ogółu zatrudnionych w tych urzędach. W porównaniu do stanu z końca 2013 r. liczba pracowników urzędów pracy zmniejszyła się o 216 osób, tj. o 0,9%. Oznacza to, że
projektami poziomu centralnego została objęta ok. 1/3 pracowników PSZ, natomiast projektami poziomu regionalnego
objęto ponad 40% z nich. Należy ocenić, że interwencja w zakresie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników
PSZ przeprowadzona została na szeroką skalę, co pozwoliło podnieść kompetencje i umiejętności znacznej liczbie pracowników PSZ.
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W kontekście funkcjonowania PSZ warto jeszcze wspomnieć o istotnej kwestii podnoszonej w diagnozie będącej podstawą interwencji, a mianowicie o dużej fluktuacji kadr PSZ. Analizując dane dotyczące zatrudnienia w wojewódzkich
i powiatowych urzędach pracy należy zauważyć, że proces ten wyhamował. Od 2010 r. fluktuacji podlega nie więcej niż
15% kadry, podczas gdy w latach wcześniejszych wskaźnik ten zbliżał się do poziomu 30%. Powyższą zmianę można wiązać z projektami realizowanymi w ramach PO KL, które pozwalały podnieść kompetencje i umiejętności pracowników, co
z kolei oznaczało, że lepiej odnajdywali się oni w swojej pracy, sprawniej realizowali swoje obowiązki i czuli się związani
z miejscem pracy. Mimo to zwolnienia na wniosek pracownika stanowią dominującą przyczynę zwolnień (19%), zgodnie
z Informacją o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2014 r. przygotowaną
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Wykres 2. Liczba zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w latach 2006-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2014 r. (MPiPS, 2015).

Wspólnym elementem teorii zmiany dot. aktywnych polityk rynku pracy były efekty w zakresie wzrostu zatrudnienia
i obniżenia poziomu bezrobocia. W związku z tym cel 2 NSRO „Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej” związany z realizacją PO KL był określony m.in. przez wskaźnik kontekstowy – wzrost wartości wskaźnika
zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (15–64 lata) z 54,5% do 60%. Analiza danych dot. przedmiotowego wskaźnika zatrudnienia, ale też danych dot. poziomu bezrobocia, pokazuje, że zaszły w tej kwestii istotne zmiany.
Pod względem poziomu zatrudnienia Polska znacząco zbliżyła się do średniej w UE (przekraczając wartość 60%).
W 2006 r. różnica wynosiła niemal 10 p.p., w 2015 spadła do 2,7 p.p.
Wykres 3. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) w Polsce i UE w latach 2006-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Pod względem stopy bezrobocia Polska od 2008 roku znajduje się w podobnej sytuacji jak średnia dla UE, choć od 2012 r.
sytuacja w Polsce jest nawet lepsza.
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Całościowych wyników badań dotyczących efektów wsparcia w zakresie aktywnych polityk rynku pracy (teoria zmiany
nr 2 i 3) dostarczają raporty z dwóch badań: „Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz
wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu” i „Badanie skuteczności wsparcia EFS realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007–2013” oraz publikacja „Pierwsza
dekada Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Efekty wdrażania EFS w latach 2004–2014”. Są to najbardziej
aktualne opracowania, co – jak już wskazywano wcześniej – ma bardzo duże znaczenie w przypadku oceny efektów
wsparcia, które z założenia powinny być oceniane w pewnej perspektywie czasowej. Dlatego w dalszym analizach dotyczących efektów aktywnych polityk rynku pracy odwoływano się głównie do tych opracowań.

Wykres 4. Poziom bezrobocia w Polsce i UE w latach 2006-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Realizacja PO KL przyczyniła się do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia, pomimo że ogólna
sytuacja na rynku pracy w latach, w których ujawniały się (od 2009 r.) skutki kryzysu gospodarczego była trudna.
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W opozycji do powyżej przedstawionych danych należy przywołać wyniki badań, które wskazują, że w części województw i powiatów nastąpiły negatywne zmiany, powodujące, że średnio w Polsce sytuacja na rynku pracy, mierzona
syntetycznym wskaźnikiem, pogorszyła się o 7,1%45. Analizy wykazały jednocześnie, że bez implementacji Programu,
należałoby się spodziewać większego – o 3,8 punktu procentowego – pogorszenia się sytuacji na rynku pracy. Zatem
wpływ PO KL jest zdecydowanie pozytywny, lecz przejawił się głównie w ograniczeniu negatywnych tendencji na
rynku pracy [453].
Jednym z symptomów pogorszenia sytuacji na rynku pracy jest fakt, że w obszarze tym nie został osiągnięty cel dla
wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15–24, dla którego określono wartość docelową na poziomie 35,2%, a wartość
osiągnięta w 2014 r. to 25,8%. Wpływ na ten stan rzeczy miał kryzys ekonomiczny, który na rynku pracy bardzo mocno
odbił się na młodych pracujących (młodzież należy do grupy pracowników, która w największym stopniu odczuwa zawirowania na rynku pracy). W porównaniu do UE spadek zatrudnienia osób 15–24 był w Polsce znacznie mniejszy, co
spowodowało zmniejszenie dystansu pomiędzy Polską i UE pod względem wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15–24.
Ponieważ dla tego obszaru wsparcia (rynek pracy) dodatni wpływ PO KL jest bardzo wyraźny, można przypuszczać, że
wartość wskaźnika zatrudnienia 15–24 byłaby jeszcze niższa, gdyby nie realizacja Programu [454]. Pomimo niesprzyjających okoliczności wydaje się, że istnieją możliwości, aby usprawnić działania w zakresie wspierania młodych (więcej na
ten temat w rozdziale dot. zatrudnialności osób młodych).
Jednym z ważniejszych elementów związanych z efektami wsparcia w zakresie aktywnych polityk rynku pracy jest odsetek osób podejmujących pracę po zakończeniu udziału w projekcie. Jak wskazują wyniki badań, w kolejnych latach realizacji PO KL, odsetek ten zmieniał się (wzrastał). Po pół roku od zakończenia wsparcia pracowało od 45% do 67%
uczestników Priorytetu VI [465]. Wskaźnik ten obrazuje tzw. efekt brutto, ponieważ podjęcie pracy przez uczestnika projektu może wynikać z innych przyczyn niż udział w projekcie. W celu wyodrębnienia rzeczywistego wpływu interwencji
na sytuację osób bezrobotnych (tzw. efektu netto) w 2012 r. zastosowano metodę kontrfaktyczną PSM pozwalającą na
dobór adekwatnej grupy kontrolnej. Zgodnie z dokonanym w ten sposób oszacowaniem, wsparcie udzielone w ramach
PO KL zmniejszyło udział rejestrowanego bezrobocia wśród uczestników o 8 punktów procentowych [168].
Uczestnicy podobnie oceniali skuteczność i użyteczność otrzymanego wsparcia (niezależnie od grupy docelowej). Najlepiej oceniane były przez uczestników staże, praktyki zawodowe i dotacje. Co najmniej połowa uczestników rozwinęła umiejętności zawodowe, miękkie lub umiejętność poszukiwania pracy. Prawie wszyscy (93–96%) byli zadowoleni
z udziału w projektach. Rzadko zgłaszane uwagi dotyczyły zwłaszcza: wydłużenia okresu wsparcia, większego nacisku na
praktyczne umiejętności i oczekiwania, aby projektodawca poszukał pracy dla uczestników. Niektóre grupy uczestników,
których szanse na znalezienie zatrudnienia były niższe, trochę wyżej oceniały wybrane formy wsparcia (np. ocena wsparcia psychologicznego średnio 3,4 u kobiet i 3,3 u mężczyzn, stażu 3,6 u kobiet i 3,3 u mężczyzn), z drugiej strony grupy
defaworyzowane, zwłaszcza starsi i niepełnosprawni, często niżej oceniali wsparcie [465].
Wyniki badań dostarczają również danych pozwalających ocenić efektywność kosztową poszczególnych form wsparcia.
Analiza efektywności wsparcia w stosunku do jego typów jest jednak bardzo utrudniona ze względu na fakt, że uczestników wsparcia z danego obszaru wspierano więcej niż jednym typem wsparcia (najwięcej w obszarze rynku pracy – gdzie
prawie 3 typy wsparcia przypadały na 1 uczestnika) [454]. Za tanie, lecz mało skuteczne zostały uznane: pośrednictwo

45
Zgodnie z metodologią określoną w ramach badania „Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu”.
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pracy, doradztwo i poradnictwo zawodowe. Jako umiarkowanie kosztowne i niezbyt skuteczne rysowały się szkolenia,
a jako kosztowne, ale skuteczne – staże, praktyki i przygotowanie zawodowe, a zwłaszcza dotacje na założenie działalności gospodarczych. W ramach jednego z badań [454] przygotowano ranking form wsparcia pod względem efektywności
(1. Środki na rozwój przedsiębiorczości, 2. Zatrudnienie subsydiowane, 3. Wsparcie pomostowe, 4. Pośrednictwo pracy,
5. Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe, 6. Doradztwo, 7. Indywidualne Plany Działań, 8. Poradnictwo zawodowe,
9. Szkolenia/warsztaty/kursy). Oszacowano, że jeżeli osoba znajdzie pracę dzięki projektowi, to nakłady publiczne zwracają się średnio w co najmniej 134% (w postaci składek, podatków i oszczędności na zasiłkach). Ponieważ jednak taki
efekt netto wystąpił w przypadku niewielkiego odsetka uczestników, wątpliwe jest, czy korzyści z ogółu wsparcia osób
niepracujących przeważyły nad kosztami [465].
Oceny dotyczące efektywności są spójne z analizami naukowymi dotyczącymi rynku pracy opartymi na przeglądzie wyników badań dotyczących aktywnych polityk rynku pracy. Wskazuje się w nich, że najlepsze rezultaty przynosi adresowanie
pośrednictwa i doradztwa do osób, które stosunkowo niedawno utraciły pracę, zaś wobec długotrwale bezrobotnych skuteczniejsze wydają się być bardziej rozbudowane programy, łączące doradztwo z innymi formami pomocy. W odniesieniu
do szkoleń podkreślano, że pozytywne efekty szkoleń uwidoczniają się zwykle dopiero w perspektywie kilku lat [540].
Należy pamiętać, że wdrażaniu aktywnych polityk rynku pracy towarzyszą również nieplanowane efekty. Mogą one mieć
charakter zewnętrzny lub wewnętrzny wobec interwencji.
Do najważniejszych efektów zewnętrznych należą:
•

efekt wypierania – występuje, gdy miejsca pracy tworzone w ramach aktywnych polityk rynku pracy prowadzą
do likwidacji dotychczas istniejących miejsc pracy;

•

efekt substytucji – występuje, jeśli uczestnicy projektów znajdują zatrudnienie kosztem bezrobotnych niebiorących udziału w projektach [540].

W analizowanych wynikach badań brakuje jednak dowodów pozwalających wiarygodnie ocenić, czy te efekty wystąpiły
w ocenianej interwencji.

Ponadto, jakość zatrudnienia uczestników jest zróżnicowana, często nie spełnia wymogu efektywności zatrudnieniowej.
W zależności od badanego okresu po pół roku 17–25% uczestników projektów, tj. 25–58% pracujących miało pracę
niskiej jakości. Ci, którzy mieli wyższe szanse na pracę (np. mężczyźni, osoby w wieku 25–49 lat, z wyższym wykształceniem), znajdowali pracę wyższej jakości [465]. W tym kontekście należy pamiętać, że pracę niskiej jakości (praca niestabilna, w oparciu o umowy cywilnoprawne, praca poniżej kwalifikacji) można najszybciej stracić, co potwierdza bardzo
duża wrażliwość wskaźników zatrudnienia osób w wieku 15–24 na zawirowania na rynku pracy [454].

4.7.5. ZNACZENIE INTERWENCJI DLA POLITYK PUBLICZNYCH I REALIZACJI STRATEGII
EUROPA 2020
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
¾¾ Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

Opisane w rozdziale wcześniejszym efekty interwencji dot. rynku pracy w ramach EFS są spójne i zgodne z kierunkami
polityk publicznych. Wpisują się w Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, która jako cele stawia sobie m.in. wzrost
zatrudnienia czy podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. Interwencje wpisują się ponadto w aktu-
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Jako niekorzystne wewnętrzne efekty wdrażania interwencji należy wskazać fakt, że zidentyfikowane zostały przypadki
selekcji uczestników mających cechy uprawdopodobniające znalezienie zatrudnienia (creaming). Przykładowo, wśród
uczestników projektów wspartych dotacją na założenie działalności gospodarczej dominowali uczestnicy z wykształceniem wyższym i w środkowej grupie wiekowej (25–49 lat). Kobiety podobnie często jak mężczyźni były zainteresowane
dotacjami, ale znacznie rzadziej faktycznie założyły działalność [465]. W przypadku takiego stanu rzeczy zachodzi również
ryzyko jałowej straty [540], ponieważ wiele firm powstałoby także bez pomocy. Szacuje się, że bez wsparcia finansowego
z PO KL firmę założyłby mniej więcej co trzeci odbiorca wsparcia [465].

alnie przygotowywaną Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wskazuje się w niej, że głównym problemem
polskiego rynku pracy są niewykorzystane zasoby pracy – w tym zwłaszcza wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i bezrobocie długoterminowe, tj.: osób młodych, osób 50+, osób z niepełnosprawnościami i kobiet.
Wskaźniki zatrudnienia dla tych grup plasują się na bardzo niskim poziomie na tle średniej w UE. W diagnozie zwraca się
uwagę na niepewność zatrudnienia i segmentację rynków pracy, które utrudniają wzrost wydajności, opóźniają decyzje
prokreacyjne i mogą nawet prowadzić do wykluczenia społecznego. Ponadto, zjawiskiem ograniczającym skuteczność
polityk rynku pracy jest trudna do oszacowania populacja osób pracujących w „szarej strefie”. Interwencje dot. rynku
pracy i zatrudnienia w ramach EFS wpisują się głównie w Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie i terytorialnie równoważony, przyczyniając się do przezwyciężenia problemów, z którymi zmaga się rynek pracy w Polsce.
Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu jest
długookresowym Programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010–2020. Obejmuje trzy
wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: rozwój inteligentny (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji); rozwój
zrównoważony (wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej
konkurencyjnej); rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia,
zapewniającej spójność społeczną i terytorialną) oraz pięć celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii – które należy osiągnąć do 2020 r. W każdym z tych obszarów wszystkie
państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe.
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Interwencje w ramach EFS dotyczące rynku pracy i zatrudnienia (poddawane analizie w niniejszym rozdziale) przyczyniają się do realizacji celu leżącego u podstaw Strategii Europa 2020, tj. do zwiększenia zatrudnienia osób w wieku
20–64 lat z 69% do co najmniej 71% w Polsce (wartość wskaźnika dla UE to 75%). Jak wskazano w poprzednim rozdziale
wsparcie dot. aktywnych polityk rynku pracy w ramach PO KL przyczyniło się wzrostu wskaźnika zatrudnienia46, pomimo
że ogólna sytuacja na rynku pracy w latach, w których ujawniały się (od 2009 r.) skutki kryzysu gospodarczego była
trudna. Wpływ PO KL przejawił się głównie w ograniczeniu negatywnych tendencji na rynku pracy [453].
W ramach tego celu Strategii Europa 2020 zwracano też uwagę na potrzebę tworzenia nowych i jakościowo lepszych
(specjalistycznych) miejsc pracy, które będą odpowiedzią na pojawianie się nowych produktów i usług będących efektem
coraz lepszego dopasowywania oferty kształcenia do potrzeb gospodarki. W tym kontekście wsparcie dot. rynku pracy
wpisuje się w ograniczonym stopniu w realizację tego postulatu. Jak wskazano w rozdziale dotyczącym efektów wsparcia
jakość zatrudnienia uczestników jest zróżnicowana [454].

4.7.6. WNIOSKI DOTYCZĄCE BADAŃ EWALUACYJNYCH
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych
badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających/braku wiedzy w danych obszarach? Czy są
tematy/obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania
wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces
programowania Programów operacyjnych współfinansowanych z EFS?
¾¾ Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej formułowanych?

Jakość badań dot. rynku pracy poddanych ocenie w niniejszej metaanalizie należy ocenić jako dobrą. Raporty dostarczają
co prawda wiedzy o różnym poziomie szczegółowości i użyteczności, ale jest to, w zdecydowanej większości przypadków,
wiedza oparta na konkretnych dowodach (przeprowadzonych badaniach i analizach). Wnioski i rekomendacje z badań
tworzą zasób wiedzy, który był wykorzystywany zarówno na etapie realizacji interwencji (korekta założeń, kryteriów, realokacje środków), jak i został wykorzystany do programowania wsparcia w ramach perspektywy 2014–2020.
Zróżnicowanie zakresu raportów wynika z regionalnego systemu wdrażania Priorytetu VI PO KL. Instytucje Pośredniczące
zamawiały każdorazowo raporty odpowiadające ich potrzebom informacyjnym. W niektórych przypadkach prowadzi to
do wniosków wzajemnie sprzecznych (np. w zakresie najskuteczniejszych czy najbardziej użytecznych form wsparcia).

46
W projektach Priorytetu VI PO KL wzięło udział 1 308 113 uczestników (stan na 30.06.2015 r.). Przy zatrudnialności na poziomie 45–67% daje to ok. 588–876 tys. osób,
które po uczestnictwie w projektach w ramach VI Priorytetu znalazło zatrudnienie.
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Nie oznacza to, że badania te są bezwartościowe. Oceniając ich wyniki należy mieć na uwadze, że są one osadzone
w uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych danego województwa. Należy też pamiętać, że były prowadzone w różnych momentach, a to oznacza, że na ich wyniki należy patrzeć również w kontekście postępu wdrażania interwencji
(rzeczowego i finansowego) czy obowiązujących w trakcie ich realizacji wytycznych, przepisów prawnych czy zapisów
dokumentów programowych.
Wydaje się, że konieczne jest dokonanie rozróżnienia ewaluacji ze względu na potrzeby informacyjne dotyczące oceny
interwencji publicznej. Na poziomie regionalnym powinny być prowadzone wyłącznie ewaluacje wspierające bieżące
wdrażanie (dot. np. identyfikacji problemów i barier, oceny użyteczności, oceny funkcjonowania systemu instytucjonalnego). Natomiast na poziomie centralnym należy prowadzić ewaluacje podsumowujące (np. dot. oceny skuteczności,
efektywności wsparcia, identyfikacji efektów). Takie podejście będzie spójne z założeniem o potrzebie indywidualizacji
wsparcia (dopasowania do potrzeb), a jednocześnie pozwoli podejmować strategiczne decyzje dot. kierunków i ram
wsparcia na poziomie centralnym.
Z punktu widzenia oceny sprawności i efektywności funkcjonowania IRP (w tym wpływu wsparcia z EFS) konieczne
wydaje się przeprowadzenie badań diagnozujących tę kwestię. Mogą one zostać oparte na metodologii już wykorzystywanej do oceny, jednak realizowanej na wczesnych etapie wdrażania interwencji [271].
Należy kontynuować badania mające na celu ocenę efektywności wsparcia udzielonego w ramach aktywnych polityk
rynku pracy. Jak już wskazano w tym raporcie, efekty wsparcia często występują w perspektywie długookresowej, co
wymaga realizacji badań i analiz odsuniętych w czasie od właściwej interwencji [540]. W tym celu należy również kontynuować (ewentualnie rozszerzyć na regiony) działania związane z wykorzystaniem danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na potrzeby badań dotyczących rynku pracy. Warto również poddać analizie możliwość pozyskania danych z Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, co pozwoliłoby zdecydowanie poprawić jakość wniosków z badań dotyczących
rynku pracy.

4.7.7. WNIOSKI Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIALNOŚCI OSÓB MŁODYCH

¾¾ Jakie rekomendacje/dobre praktyki wynikające z ewaluacji prowadzonej przez KE oraz inne, wybrane państwa członkowskie
UE-28, można zaimplementować w Polsce w celu poprawy jakości wsparcia z EFS oraz systemu zarządzania, wdrażania,
monitorowania i ewaluacji PO WER oraz RPO?

W ramach metaanalizy szczególną uwagę poświęcono kwestii wsparcia zatrudnienia osób młodych (tj. w wieku 15–29
lat) w kontekście aktualnego okresu programowania. Przeanalizowano pod tym kątem nie tylko krajowe raporty dotyczące Inicjatywy na rzecz osób młodych (YEI) i analogicznego wsparcia realizowane ze środków EFS w ramach I Osi Priorytetowej PO WER, ale również wybranych 10 zagranicznych raportów ewaluacyjnych dotyczących zbliżonego rodzaju
interwencji, a także wszystkie zidentyfikowane i dostępne przeglądy systematyczne poświęcone tej kwestii. Ponadto,
temat osób młodych na rynku pracy uczyniono tematem zogniskowanego wywiadu grupowego, w którym wzięli udział
przedstawiciele instytucji prowadzących działania wśród tej grupy docelowej (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, centrum kształcenia ustawicznego, urzędu pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, akademickiego biura karier).
Wnioski wypływające z przeglądu krajowych i zagranicznych opracowań można przedstawić następująco:
1. W wielu krajach wdrażających YEI zauważano, że dotarcie do pewnych grup osób młodych, które są wycofane
z życia społecznego, rodzi problemy i tradycyjne kanały komunikacyjne zawodzą. Jako pomocne w rekrutacji osób należących do takich „trudnych grup” widziano zaangażowanie instytucji, które mają doświadczenie
w pracy w środowisku osób młodych, w tym należących do trzeciego sektora, opieranie się na zasadzie partnerstwa i zaangażowania społeczności [Z01, Z02, Z03, Z04, Z06]. Łączy się to z postrzeganiem publicznych służb
zatrudnienia jako dysponujących doświadczeniem, ale stosunkowo mało elastycznych [Z05]. W ewaluacji I Osi
Priorytetowej PO WER koordynatorzy projektów wyrażali co prawda opinię, że „wsparcie jest dostosowane do
potrzeb grup docelowych oraz dociera do osób najbardziej go potrzebujących”, jednak inne prowadzone analizy
sugerują istnienie problemów w dotarciu do dorastających mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym,
osób niepełnosprawnych i mniejszości etnicznych. Zaobserwowano również problemy z rekrutacją osób długotrwale bezrobotnych i niepełnoletnich NEET, co jednak może wynikać nie tyle z problemów w dotarciu do nich,
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Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):

co z samego sposobu określenia granic tych grup i założonej liczby osób, które miały zostać objęte wsparciem
[458].
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2. Aktualnie można zaobserwować z jednej strony tendencję do określania minimalnych standardów efektywności zatrudnieniowej, co ma służyć jej zwiększeniu, zaś z drugiej strony do decentralizacji decyzji o kryteriach
rekrutacji, co ma służyć większej elastyczności interwencji. Oba te kierunki są uzasadnione w świetle wyników
badań, ale ich połączenie nasila ryzyko creamingu, czyli dobierania przez projektodawców uczestników lepiej
rokujących z punktu widzenia osiągnięcia wartości wskaźnika, co skutkuje pominięciem osób bardziej „ryzykownych”, czyli oddalonych od rynku pracy. Efekt creamingu stwierdzono m.in. w przypadku I Osi priorytetowej PO
WER [458]. Propozycją mającą na celu przeciwdziałanie efektowi creamingu jest zgłoszony przez katalońskich
ewaluatorów postulat, by rozdzielić zadanie selekcji uczestników od zadania świadczenia im usług. Polegałoby
to na powołaniu lokalnych zespołów roboczych, łączących przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego
i pozarządowego, które diagnozowałyby lokalne potrzeby i dokonywałyby na tej podstawie selekcji uczestników.
Następnie przekazywałyby tych uczestników podmiotom świadczącym wsparcie, uwzględniając jednocześnie
poziom deficytów doświadczanych przez uczestników przy formułowaniu oczekiwań co do osiąganej efektywności zatrudnieniowej [Z08]. Jest to interesująca propozycja, która jednak wymaga dalszych analiz pod kątem
możliwości zastosowania na polskim gruncie.
3. W przypadku większości analizowanych ewaluacji YEI ze względu na początkowy etap wdrażania interwencji
było jeszcze zbyt wcześnie na ocenę efektów [Z01, Z02, Z03, Z04, Z05]. Przeprowadzone przeglądy systematyczne dotyczące wcześniejszych podobnie ukierunkowanych interwencji, podobnie jak analizowane ewaluacje
zagraniczne, pokazują jednak, że ogólnie rzecz biorąc przynoszą one pozytywne efekty, choć skromne w krajach
o wysokim dochodzie (do których od 2009 r. należy Polska), zwłaszcza w porównaniu z krajami o niskim lub
średnim dochodzie. Stwierdzono ponadto, że wsparcie osób młodych przynosi często efekty dopiero po upływie
pewnego czasu, co najmniej roku po jego zakończeniu [P02, P08, Z07, Z08, Z09, Z10], co jest zresztą zgodne
z wynikami badań rezultatów komponentu regionalnego PO KL [168]. Aby więc dostrzec w ewaluacji pełnię
efektów wsparcia osób młodych, należy ją przeprowadzać po upływie dłuższego okresu (ponad roku) po jego
udzieleniu. Dotyczy to w szczególności szkoleń, w przypadku których występuje efekt lock-in (przejściowego
negatywnego wpływu na prawdopodobieństwo podjęcia zatrudnienia w ciągu kilku miesięcy od udzielenia
wsparcia) [Z07].
4. Cele zwiększenia szansy podjęcia zatrudnienia i zwiększenia szansy kontynuowania edukacji przez uczestnika nie
muszą być zbieżne, a mogą być nawet sprzeczne. Osiągnięciu każdego z tych celów sprzyjają nieco inne interwencje. Wniosek ten został co prawda sformułowany na podstawie przeglądu systematycznego, dotyczącego
uczniów niepełnosprawnych [P11], ale wydaje się, że może być trafny również w odniesieniu do innych kategorii
osób w wieku, w którym może następować wejście na rynek pracy.
5. W najbardziej aktualnym przeglądzie systematycznym dotyczącym efektów zatrudnieniowych interwencji skierowanych do osób młodych stwierdzono, że w odróżnieniu od krajów o niskim i średnim dochodzie, w krajach
o wysokim dochodzie skuteczność interwencji mierzona wpływem na szansę podjęcia zatrudnienia i wysokość dochodu z pracy nie zależy statystycznie od kompleksowości wsparcia (czyli świadczenia temu samemu
uczestnikowi wielu form wsparcia) [P08]. Nie znaczy to, że kompleksowe wsparcie nie jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku niektórych grup odbiorców, na przykład osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
które doświadczają wielu barier dotyczących różnych aspektów życia przy wejściu na rynek pracy. Przykładowo,
autorzy zagranicznej ewaluacji za najbardziej obiecujące w odniesieniu do młodych osób opuszczających przedwcześnie system edukacji uważają te interwencje, które odpowiadają również na ich potrzeby związane z rozwojem osobistym i społecznym [Z04]. Kompleksowe wsparcie wydaje się również sprawdzać w przypadku młodych
pracowników [P02]. Istnieją ponadto przesłanki do tego, by sądzić, że w pewnych przypadkach kompleksowość
wsparcia sprzyja efektywności kosztowej interwencji [P08]. Nie zawsze jednak łączenie w tym samym programie
wielu rodzajów wsparcia jest wskazane – czasami wiąże się nawet z mniejszym prawdopodobieństwem jego
sukcesu [P06, P07]. Ważne, by poszczególne świadczone uczestnikowi usługi tworzyły rzeczywiście kompletny
i dostosowane do jego potrzeb zestaw [P07].
6. O ile w krajach o wysokim dochodzie skuteczność interwencji skierowanych do osób młodych (rozumiana jako
efekt netto) nie zależy w większym stopniu od przewidzenia w niej określonej formy wsparcia [P05, P06, P08,
P10], o tyle duży wpływ ma obecność takich elementów, jak profilowanie uczestników wsparcia, monitorowanie
ich udziału w projekcie (np. system ostrzegania w sytuacji przedłużającej się nieaktywności uczestnika), a także
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stosowanie środków motywujących uczestników i podmiotów świadczących wsparcie [P02, P08, Z01]. W literaturze podkreślane są korzyści płynące z elastycznego dopasowywania wsparcia do potrzeb konkretnych wyróżnionych grup odbiorców i indywidualnych uczestników [Z06, Z08, P08, P20]. Uczestnicy wywiadu grupowego
potwierdzili przydatność tego typu rozwiązań, ale zwrócili uwagę na istniejące bariery w ich upowszechnianiu,
związane na przykład z ograniczonymi zasobami kadrowymi.
7. W badaniach ewaluacyjnych pozytywnie postrzegane są różne formy długotrwałego mentoringu i indywidualnej
asysty da młodych osób, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych kategorii osób młodych, np. długotrwale bezrobotnych [Z04, Z05, Z08].
8. W dwóch zagranicznych badaniach (dotyczących Słowacji i Katalonii) zaobserwowano, że praktyki w sektorze
prywatnym okazały się bardziej skuteczne niż praktyki w sektorze publicznym [Z08, Z10].
9. Nieliczne badania uwzględniają kwestię poniesionych nakładów, obejmując analizę efektywności kosztowej lub
analizę kosztów i korzyści [P02, P08, P17]. Efektywność kosztowa nie jest łatwym wymogiem – spełnia go mniejszość ocenionych pod tym względem programów (w krajach OECD 40%) [P04, P08]. Bilans kosztów i korzyści był
korzystny w przypadku niektórych interwencji obejmujących staże, szkolenia i bony (na opiekę na dziećmi, na
przejazdy, na szkolenia), a także kompleksowych programów realizowanych w krajach anglosaskich (co autorzy
przeglądu wiążą z charakterystycznymi dla nich elastycznymi regulacjami rynku pracy) [P02, P07]. W kontrfaktycznej analizie dotyczącej finansowanych ze środków EFS praktyk zawodowych dla absolwentów na Słowacji
stwierdzono, że ich efektem były zwiększone wpływy do budżetu, ale tylko w początkowym okresie wyrównywały one poniesione na interwencję nakłady [Z10].
10. Bony szkoleniowe zostały pozytywnie ocenione w ewaluacji I Osi PO WER [458]. Badania zagraniczne prowadzą
do wniosku, że efekty tego rodzaju instrumentów są z reguły pozytywne, ale nietrwałe [P06].

Uczestnicy zogniskowanych wywiadów grupowych sformułowali ponadto kilka ogólnych wniosków. Podkreślili ogromną
wewnętrzną różnorodność populacji osób młodych, w tym również kategorii NEET. Zauważyli, że w zależności od podgrupy adekwatne są inne rodzaje wsparcia. Zwrócili również uwagę na bardzo duże terytorialne zróżnicowanie sytuacji
na lokalnym rynku pracy oraz następujące dynamiczne zmiany sytuacji osób młodych na poziomie całego kraju. Prowadziło to do wniosku o potrzebie zapewnienia elastyczności interwencji w wielu wymiarach, pozwalającej dopasować ją
do konkretnych grup odbiorców, lokalnych warunków i zachodzących przemian społeczno-ekonomicznych. Uczestnicy
zauważyli pewne elementy pozwalające na taką elastyczność (np. autonomia regionów w zakresie kryteriów rekrutacji
uczestników, swoboda urzędów pracy w zakresie częstości stosowania poszczególnych form wsparcia), ale stwierdzili, że
należy mieć ją stale na uwadze przy kształtowaniu interwencji publicznej.

4.7.8. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy finansowej 2007–2013
i 2014–2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS?
¾¾ W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie dla osiąganych
efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i rekomendacje
powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

Podsumowując interwencję (opartą o cztery teorie zmiany) zrealizowaną w ramach dziedziny tematycznej „rynek pracy”
należy podkreślić, że była to jedna z najbardziej znaczących interwencji publicznych wdrożonych ze środków UE w okresie programowania 2007–2013. Należy mieć na uwadze zarówno wysoką wartość środków publicznych przeznaczonych
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11. Pozytywnie postrzeganym elementem wprowadzonym przez Gwarancję dla Młodzieży jest skrócenie czasu
reakcji służb zatrudnienia do 4 miesięcy od rejestracji osoby młodej jako bezrobotnej. Uważa się, że faktycznie
przeciwdziała to długotrwałemu bezrobociu osób młodych z jego stygmatyzującymi efektami [Z04]. Badania
potwierdzają, że programy oparte na tak rozumianej wczesnej interwencji mają większe szanse powodzenia
[P07].

na jej realizację, jak i zakres oferowanych form wsparcia oraz liczbę odbiorców wsparcia (uczestników projektów) oraz
podmiotów zaangażowanych we wdrożenie wsparcia (beneficjenci, instytucje systemu wdrażania PO KL).
Pełna weryfikacja teorii zmiany dotyczących interwencji nie jest jednak możliwa (na bazie dostępnych badań, analiz
i danych), brakuje dowodów pozwalających potwierdzić niektóre związki przyczynowo-skutkowe. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że wsparcie zostało prawidłowo zaadresowane i zdefiniowane, wynikało ze zdiagnozowanych potrzeb i problemów zarówno w zakresie samego rynku pracy, jak i instytucji rynku pracy. Zastosowane zostały
odpowiednie formy wsparcia, w tym instrumenty aktywnych polityk rynku pracy. Nie odnotowano znaczących barier
i utrudnień, które uniemożliwiłyby efektywne wdrażanie wsparcia, zdiagnozowane zostały jedynie czynniki, które mogły
ograniczać tę efektywność. W kwestii oceny efektów wsparcia należy pamiętać o krótkim czasie, który upłynął z reguły
od realizacji interwencji do momentu ewaluacji, co uniemożliwiało dostrzeżenie wpływu długookresowego. Mimo to
potwierdzony został zakładany pozytywny wpływ interwencji na rynek pracy (m.in. w zakresie przyczynienia się do
wzrostu zatrudnienia).
Jak wskazano już wcześniej w tym rozdziale konieczne jest prowadzenie ewaluacji dot. interwencji w zakresie rynku
pracy i zatrudnienia zarówno w skali regionalnej (ewaluacje bieżące), jak i ogólnopolskiej (ewaluacje podsumowujące).
Prowadzenie badań ewaluacyjnych w skali regionalnej pozwoli jeszcze lepiej dopasować wsparcie do lokalnych potrzeb.
Dzięki temu uda się również uwzględnić społeczno-gospodarczą specyfikę poszczególnych województw (m.in. w zakresie
regionalnego rynku pracy, regionalnych inteligentnych specjalizacji, kompetencji i kwalifikacji pracowników w regionie
itp.). Z kolei badania prowadzone w skali kraju powinny dotyczyć całej interwencji publicznej skierowanej w stosunku
do rynku pracy. Pozwoli to np. na dokonanie oceny efektów czy porównanie efektywności wsparcia. Badania tego typu
powinny być prowadzone jako ewaluacje mid-term i ex-post.
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Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące zalecenia i rekomendacje dotyczące dalszego
wsparcia w zakresie rynku pracy:
•

W odpowiedzi na potrzebę całościowej oceny skuteczności i efektywności funkcjonowania IRP należy wprowadzić system monitoringu i oceny efektywności pracowników IRP. System ten powinien uwzględniać wielość
i zróżnicowanie instrumentów, które mogą być wykorzystywane w aktywizacji bezrobotnych (rozdz. 4.7.1);

•

Konieczna jest intensyfikacja współpracy instytucji rynku pracy z instytucjami integracji społecznej, samorządami lokalnymi, partnerami społeczno-gospodarczymi i pracodawcami (rozdz. 4.7.1);

•

Należy przeprowadzić badanie ewaluacyjne, którego celem będzie ocena efektywności i skuteczności funkcjonowania IRP (w tym wpływu EFS). Wyniki badania pozwolą uzupełnić znaczącą lukę informacyjną w tej kwestii oraz
mogą przyczynić się do dostosowania wsparcia realizowanego w perspektywie finansowej 2014–2020 (rozdz.
4.7.2);

•

Konieczne jest kontynuowanie wsparcia w zakresie rynku pracy dla grup defaworyzowanych (szczególnie kobiet,
osób młodych – do 25. roku życia – nieposiadających doświadczenia zawodowego, nisko wykształconych oraz
o wykształceniu niedostosowanym do wymogów modernizującej się gospodarki, starszych (po 50. roku życia),
długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych). W tym kontekście konieczne jest przeprowadzenie pogłębionej analizy, której celem będzie ocena, czy sposób profilowania bezrobotnych (wprowadzone Ustawą z dnia
14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych
ustaw) nie utrudnia dostępu grupom defaworyzowanym do wsparcia w ramach EFS 2014–2020 (rozdz. 4.7.2);

•

W przypadku grup oddalonych od rynku pracy konieczne jest zapewnienie większej efektywności i trwałości
wsparcia poprzez zwiększenie jego kompleksowości (przerwanie dziedziczenia biedy, bezradności) – wymaga
to działań, z jednej strony długookresowych, z drugiej strony kompleksowych – obejmujących nie tylko samego
odbiorcę wsparcia, ale także jego rodzinę czy najbliższe otoczenie. Szczególnie ważne jest to w przypadku osób
z niepełnosprawnościami, gdzie wsparcia wymaga cała rodzina, a także mieszkańców zdegradowanych społecznie obszarów (np. obszarów popegeerowskich), gdzie kompleksowym wsparciem powinny być objęte całe
miejscowości, a nawet gminy i powiaty (rozdz. 4.7.2);

•

Wskazana jest dalsza indywidualizacja wsparcia zarówno na poziomie wdrażania projektów, jak i wsparcia skierowanego bezpośrednio do uczestników. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają wnioski płynące
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z badań i analiz realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym, które powinny stanowić źródło informacji
dla właściwego ukierunkowania wsparcia (rozdz. 4.7.2);
•

W ramach oceny projektów weryfikacji należy poddawać również proponowaną metodykę szkoleń oraz zasoby,
które zostaną na potrzeby działań szkoleniowych zaangażowane. Konieczne jest premiowanie szkoleń praktycznych i warsztatów połączone z certyfikacją szkoleń. Należy również zintensyfikować działanie kontrolne w tym
zakresie i poszerzyć je również o kwestie merytoryczne realizacji szkoleń (nie tylko administracyjno-finansowe)
(rozdz. 4.7.2);

•

W trakcie badań oraz bieżącego monitoringu i sprawozdawczości dot. wdrażania EFS należy kontrolować zjawisko creamingu (selekcji uczestników mających cechy uprawdopodobniające znalezienie zatrudnienia), które
przyczynia się do powstania efektu jałowej straty (rozdz. 4.7.4);

•

Należy kontynuować badania mające na celu ocenę efektywności wsparcia udzielonego w ramach aktywnych
polityk rynku pracy. W tym kontekście należy również kontynuować (ewentualnie rozszerzyć na regiony) działania związane z wykorzystaniem danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na potrzeby badań dotyczących rynku
pracy. Warto również poddać analizie możliwość pozyskania danych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, co pozwoliłoby zdecydowanie poprawić jakość wniosków z badań dotyczących rynku pracy (rozdz. 4.7.6).

4.8. ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE
4.8.1. WERYFIKACJA TEORII ZMIANY

Sprawne wdrażanie i zarządzanie
Interwencja realizowana w ramach Priorytetu X PO KL nastawiona była na wzrost jakości procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli, czego wyrazem miały być: zgodność wdrażania Programu z regulacjami i polityką wspólnoty, wzrost efektywności wykorzystania środków PO KL oraz wzrost sprawności wdrażania PO KL. Graficzne ujęcie omawianej teorii zmiany przedstawia Rysunek 24. Wyróżniono na nim trzy typy interwencji (wsparcie kadrowe, szkoleniowe
i techniczne), które zostały kolejno omówione poniżej.
Prowadzone ewaluacje potwierdziły fakt stałego wzrostu liczby pracowników, których wynagrodzenia były finansowane ze środków na Pomoc Techniczną PO KL (wzrost miał miejsce od 2007 do końca 2011 r.). Z drugiej strony wyniki
wskazywały na generalny problem niewystarczającej liczby pracowników oddelegowanych zarówno w instytucjach centralnych [91, 275], jak i regionalnych [4, 14, 24, 28, 323] do realizowania zadań związanych z obsługą PO KL. Problem
niedostatecznej liczby pracowników był dodatkowo potęgowany przez zjawisko rotacji kadr. Uczestnicy FGI47 zwracali
uwagę, że płace w administracji nie są konkurencyjne, co powoduje dość częste sytuacje przechodzenia doświadczonych urzędników do firm prywatnych (w tym beneficjentów Programu). Wnioski te znalazły potwierdzenie w badaniu
ilościowym samych pracowników, którzy wyrażali brak satysfakcji z osiąganych wynagrodzeń [365]. Te informacje dowodzą, że ten element teorii zmiany (spadek rotacji kadr) nie znalazł potwierdzenia we wnioskach z badań terenowych
i ewaluacyjnych.

47

Ilekroć w niniejszym rozdziale mowa o FGI, chodzi o wywiad grupowy przeprowadzony w ramach niniejszego badania z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie PO KL.
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Rozdział ten dotyczy dziedziny tematycznej określonej jako „zarządzanie i wdrażanie” PO KL. Działania w tym obszarze były prowadzone przede wszystkim w ramach Priorytetu X PO KL i cechowały się umiarkowanym zróżnicowaniem
– odtworzono dla niej dwie teorie zmiany: Sprawne wdrażanie i zarządzanie (kategoria interwencji: 85) oraz Informacja,
promocja i ewaluacja (kategoria interwencji: 86). Poniżej osobno przedstawiono obie wskazane teorie. Warto zaznaczyć, że w rozdziale tym (przede wszystkim w kolejnych podrozdziałach) odwołano się także do elementów Programu
o charakterze organizacyjno-technicznym (np. wybór projektów, system ich oceny), które mieszczą się w zakresie zarządzania i wdrażania PO, ale nie dotyczą stricte X Priorytetu. Przytoczono także informacje dotyczące całego Programu
(np. wydatkowanie środków, liczba uczestników szkoleń) – informacje takie zostały z kolei wykorzystane do pokazania
skuteczności działań realizowanych w ramach X Priorytetu.

Wzrost liczby pracowników bezpośrednio wpływał na konieczność ponoszenia wydatków technicznych – w instytucjach
odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie – związanych z wynajmem pomieszczeń, zakupem sprzętu i wyposażenia.
Wydatki te były ponoszone zgodnie z zasadami cross-financingu, a ich celem było zapewnienie prawidłowej realizacji
działań instytucji. W toku prowadzonych badań nie wskazywano problemów w tym zakresie. Co więcej – badani pracownicy w zdecydowanej większości przyznali, że ich stanowiska pracy zostały dobrze wyposażone i nie było żadnych problemów w swobodnym dostępie do sprzętów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań [365]. Wydatki ponoszone
w ramach cross-financingu były też dobrze oceniane przez samych beneficjentów (projektodawców) PO KL – wydatki
takie pozwalały im bowiem nierzadko na prawidłową i skuteczną realizację projektów miękkich, co miało przełożenie na
postęp we wdrażaniu Programu [134].
Odpowiedzią na problem rotacji kadr oraz konieczność pogłębiania wiedzy (szczególnie nowych pracowników) była
– prowadzona i finansowana z Pomocy Technicznej PO KL – polityka szkoleniowa. W ramach wsparcia organizowano
szkolenia z zakresu m.in.: Funduszy UE, kwestii horyzontalnych, finansów i księgowości, organizacji i zarządzania, kwestii
informatycznych, języków obcych. Procentowy udział pracowników w tych szkoleniach przedstawia Wykres 5.
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Wykres 5. Udział pracowników IZ, IP/IP2 PO KL w szkoleniach wg poszczególnych obszarów tematycznych (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów: Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego NSRO na lata 2007–2013 48

Przeprowadzone badania wśród pracowników instytucji (IZ, IP/IP2) wskazywały najczęściej na wzrost posiadanych kompetencji. W szkoleniach finansowanych z PT PO KL brało udział blisko 90% pracowników instytucji. Największa część
badanych wskazywała, że brała udział średnio w 6-10 szkoleniach w całym okresie programowania. Autorzy ewaluacji
zwracali uwagę, że pomoc techniczna w znaczący sposób wspierała wzmacnianie kompetencji pracowników systemu
wdrażania PO KL. Nie było jednak możliwe dokonanie oceny, w jakim stopniu i zakresie pomoc techniczna spowodowała
podniesienie poziomu kompetencji, ponieważ nie był znany ani poziom wyjściowy kompetencji poszczególnych pracowników w momencie podejmowania pracy związanej z wdrażaniem PO KL, ani poziom w chwili realizacji badania (brak
oceny faktycznych kompetencji pracowników) [365].
Poziom kompetencji i kwalifikacji pracowników przekładał się bezpośrednio na sprawność wdrażania oraz wykorzystania/kontraktowania środków PO KL. Zgodnie z informacjami sprawozdawczymi49 średni czas dokonywania refundacji
wniosków o płatność w latach 2008–2014 wynosił od 34,45 dni (2008 r.) do nawet 52,82 dni (przy założonej wartości
docelowej 21 dni). Autorzy sprawozdania podkreślali jednak, że ustalona wartość docelowa wskaźnika, tj. 21 dni, była
zbyt niska i trudna do osiągnięcia. Ponadto, należy zauważyć, iż w latach 2009–2014 udało się utrzymać zbliżony poziom
wskaźnika, pomimo że liczba osób zaangażowanych we wdrażanie PO KL utrzymywała się na podobnym poziomie, a jednocześnie znaczącemu zwiększeniu uległa liczba rozliczanych projektów (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015,
str. 313). W ewaluacjach zwracano uwagę na niedogodności wynikające z opóźnień w przelewach środków finansowych

48

Braki danych dla kilku okresów wynika z faktu, że nie w każdym raporcie półrocznym zawarto tego typu wskaźnik.

49

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. (2015). Sprawozdanie z wdrażania PO KL 2007–2013 w 2014 roku. Warszawa: MIR.
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na konta beneficjentów – powodowało to trudności w skutecznej realizacji projektów, co miało wpływ na skuteczność
wdrażania całego Programu [24, 323].
Mając na uwadze przedstawioną teorię zmiany w zakresie stopniowej poprawy sprawności wdrażania, warto też odwołać się do danych sprawozdawczych dotyczących całego Programu, jak i Priorytetu X. Wpływ interwencji na dynamikę
wdrażania całego PO KL przedstawiono jako efekt pośredni w kolejnym podrozdziale – warto tylko zaznaczyć, że wdrażanie Programu było dynamiczne w czasie. Pozwala to stwierdzić, że cel X Priorytetu przedstawiony w teorii zmiany był
realizowany. Proces wdrażania samego tylko Priorytetu X przedstawia zaś Wykres 6. Podobnie jak w przypadku całego
Programu, również wdrażanie X Priorytetu przebiegało dość dynamicznie (w połowie 2015 r. wartość zawartych umów
przekroczyła 100% wartości środków przeznaczonych na PT).
Wykres 6. Dynamika stanu wdrażania X Priorytetu PO KL od II półrocza 2008 r. do końca czerwca 2015 r.
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Źródło: Sprawozdanie z realizacji PO KL za I półrocze 2015 r.
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Rysunek 24. Teoria zmiany 8.1 Sprawne wdrażanie i zarządzanie
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Podsumowując można powiedzieć, że przedstawiona teoria zmiany była słuszna. Oparcie się na 3 głównych filarach:
wsparciu kadrowym, wsparciu szkoleniowym i wsparciu technicznym pozwoliło instytucjom zaangażowanym w proces
zarządzania i wdrażania Programu na przygotowanie się do zadań, jakie zostały im powierzone. W toku prowadzonej
analizy nie potwierdzono jednak zjawiska spadku rotacji kadr w poszczególnych instytucjach – mimo prowadzonej interwencji (wsparcia kadrowego i szkoleniowego), rotacja pracowników była niemal stałym problemem szczególnie w IP
i IP2. Zaprojektowana interwencja spowodowała efektywne wydatkowanie środków w ramach Priorytetu, jak i całego
Programu.

Informacja, promocja i ewaluacja
Interwencja w ramach X Priorytetu PO KL to także działania informacyjno-promocyjne oraz ewaluacja (kategoria interwencji: 86). Działania te docelowo miały doprowadzić do wzrostu świadomości ogółu mieszkańców nt. EFS, wzrostu
efektywności wykorzystania środków PO KL oraz wzrostu efektywności i skuteczności procesu zarządzania i wdrażania
funduszy – teorię zmiany w tym zakresie przedstawia Rysunek 25.

Ocena kampanii dotyczącej zasady równości szans zrealizowanej przez IZ PO KL była pozytywna – przekaz został zauważony przez odbiorców i wywołał skutek w postaci poszukiwania przez nich kolejnych informacji o komunikowanym zagadnieniu. Nie udało się jednak w kampanii wystarczająco wyeksponować informacji o źródle finansowania (PO KL) – badani
nie pamiętali i nie potrafili go wskazać [170]. Pozytywnie oceniono też wykorzystywane przez projektodawców gadżety
promocyjne. Zwracano uwagę w tym przypadku na racjonalność i rozsądek w ich wyborze (stosunek ceny do jakości).
Gadżety bezpośrednio wpływały na podnoszenie poziomu znajomości EFS i PO KL (realizowały cele Planu Komunikacji)
– najczęściej były to bowiem materiały praktyczne (np. artykuły do pisania) dystrybuowane na spotkaniach z uczestnikami projektów. Zgodnie z wynikami badań, blisko 20% badanych mieszkańców Polski spotkało się z hasłami EFS i PO KL
właśnie dzięki rozdawanym gadżetom [49].
Prowadzona ogólnokrajowa ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych pokazała, że w ciągu lat 2007–2013 udało
się wypromować nową markę (PO KL) i doprowadzić do jej rozpoznawalności na podstawowym poziomie przez 2/3
populacji dorosłych Polaków [322]. Mając zaś na uwadze dane dotyczące postępu wdrażania całego Programu (patrz
Wykres 6) można powiedzieć, że prowadzone działania komunikacyjne przyczyniały się bezpośrednio do wzrostu zainteresowania aplikowaniem oraz poprawy efektywności wykorzystywania środków PO KL. W badaniach pojawiały się
jednak wnioski dotyczące tego, że łatwiej uzyskać można było informację na etapie starania się o dofinansowanie, niż na
etapie realizacji projektów [37,161].
Poza działaniami informacyjno-promocyjnymi, istotne dla wdrażania PO KL były prowadzone badania ewaluacyjne
na podstawie przygotowywanych Rocznych Planów Działań Ewaluacyjnych. Celem prowadzonych badań miało być
usprawnienie procesu zarządzania i wdrażania PO KL (w tym m.in. poprawa wymiany informacji i procesu komunikacji
pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ten proces). W analizowanych ewaluacjach brak jest wniosków dotyczących
oceny wpływu wprowadzania poszczególnych rekomendacji na faktyczną poprawę wdrażania i zarządzania Programem. Jedynie w przypadku oceny działań informacyjno-promocyjnych wskazano na brak systemowego podejścia do
realizacji badań ewaluacyjnych ich dotyczących. Stwierdzono, że wyniki takich badań cechował brak cykliczności i duża
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Na lata 2007–2013 opracowany został Plan Komunikacji PO KL wyznaczający zasady komunikacji w ramach Programu
z uwzględnieniem spójnej wizualizacji i przekazu. Wyznaczał kierunki komunikacji dla wszystkich instytucji i podmiotów, które z racji pełnionych funkcji lub realizowanych przedsięwzięć miały obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w tym zakresie. Dokument ten został oceniony przez jego użytkowników jako narzędzie użyteczne
i dobrze organizujące proces informacji i promocji Programu. Jego słabym punktem była jednak złożoność, wielowątkowość komunikatów oraz brak pogłębionej, kompleksowej diagnozy sytuacji bazowej, która umożliwiłaby dokładniejsze
poznanie i opisanie potrzeb oraz specyfiki grup docelowych – umożliwiłoby to precyzyjne dopasowanie działań i narzędzi
komunikacji [322]. Mimo wskazanych słabych stron Planu, złożoności systemu koordynacji i stosunkowo dużej autonomii poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za działania informacyjno-promocyjne, podkreślano pozytywną rolę
IZ PO KL jako koordynatora całego systemu. Efektem powstania Planu Komunikacji była potrzeba wypracowania skutecznych zasad koordynacji. Udało się to przede wszystkim dzięki powstałej sieci kontaktów, mechanizmów współpracy
i wymiany doświadczeń między poszczególnymi instytucjami [322]. Zgodnie z zapisami Planu Komunikacji instytucje
realizujące działania informacyjno-promocyjne dysponowały szerokim katalogiem narzędzi komunikacyjnych, do których
należały m.in: telewizja, prasa, radio, Internet, ulotki, gadżety, publikacje, konferencje, eventy, konkursy czy szkolenia.
Niektóre z badań ewaluacyjnych poświęcone były ocenie konkretnych narzędzi, np.: kampanii, reklam czy gadżetów
promocyjnych.

fragmentaryczność, a same badania wynikały z indywidualnych potrzeb pojedynczych instytucji i dotyczyły wąskiego
zakresu działań komunikacyjnych. Nie było zatem możliwości ich praktycznej agregacji, jak i wykorzystania wniosków
w sposób systemowy na poziomie całego Programu [322]. Tego typu pojedyncze wnioski (i tylko w obszarze działań
informacyjno-promocyjnych) nie pozwalają jednak na jednoznaczną ocenę wszystkich podejmowanych działań ewaluacyjnych. W badaniach zwrócono uwagę na ograniczony stopień stosowania modelu wdrażania rekomendacji i ograniczone wykorzystywanie wniosków oraz rekomendacji z ewaluacji przez instytucje zaangażowane we wdrażanie [32].
Pewnym pośrednim wskaźnikiem mówiącym o wadze rekomendacji i ich wpływie może być jednak informacja na temat
statusu rekomendacji – czy zostały one wdrożone w całości, tylko częściowo, czy zostały odrzucone. Na podstawie bazy
rekomendacji (z badań IZ) przekazanej przez MR w toku prowadzonego badania, można wskazać na duże znaczenie
formułowanych przez ewaluatorów rekomendacji – około 80% rekomendacji zostało wdrożonych w całości lub miało
zostać wdrożonych w najbliższej przyszłości50.
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Podsumowując przedstawioną w tej części teorię zmiany, można wskazać na wysoką trafność jej założeń. Prowadzenie
działań informacyjnych przyczyniło się do wzrostu świadomości ogółu społeczeństwa na temat PO KL i EFS czy do zainteresowania aplikowaniem o wsparcie w ramach Programu. Z drugiej strony prowadzone badania ewaluacyjne wskazywały
na liczne problemy, bariery, trudności i sposoby ich przezwyciężania (które były w znacznym stopniu wdrażane). W toku
analizy teorii tylko częściowo można było zweryfikować istnienie lub brak procesu wymiany doświadczeń i przepływu
informacji pomiędzy uczestnikami procesu wdrażania i zarządzania Programem – weryfikacja i potwierdzenie zachodzenia takiego procesu było możliwe w przypadku działań informacyjno-promocyjnych (współpracy na polu działań komunikacyjnych). Zabrakło jednak (w raportach ewaluacyjnych) wystarczających informacji do potwierdzenia lub zaprzeczenia
występowania tego typu sytuacji w obszarze badań ewaluacyjnych.

50

Według stanu z 2015 roku.
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Rysunek 25. Teoria zmiany 8.2. Informacja, promocja i ewaluacja
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4.8.2. TRAFNOŚĆ I ZAKRES INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane?
¾¾ W jakich obszarach występują największe problemy/trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak
można im przeciwdziałać?
¾¾ Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?

W ramach ewaluacji stwierdzono, że istniejący system zarządzania i wdrażania PO KL został wypracowany w sposób
optymalny, jako swojego rodzaju wypadkowa z jednej strony regulacji unijnych i krajowych, z drugiej – skali interwencji
(wysokości środków) oraz jego zróżnicowania pod względem tematycznym, strukturalnym i instytucjonalnym. W początkowym okresie brakowało wiedzy i doświadczenia w zakresie wdrażania określonych mechanizmów i procedur. Tym
bardziej, że w systemie wdrażania pojawiły się instytucje regionalne, z których większość nie miała podobnego doświadczenia we wcześniejszym okresie programowania. Sposób wdrażania i zarządzania PO KL był więc efektem zdobywania
wiedzy i doświadczenia przez ludzi i instytucje, a także dokonywania odpowiednich zmian służących zwiększaniu skuteczności i efektywności realizacji PO KL [32, 365].
Zastrzeżeń związanych ściśle z trafnością założeń X Priorytetu nie wskazywano zbyt wiele – przyczynami występujących
problemów były najczęściej sposoby stosowania procedur oraz dostępnych narzędzi współpracy i komunikacji przez
osoby i instytucje zaangażowane w realizację PO KL [32]. To pokazuje, że problemem często nie był sposób ukierunkowania wsparcia, a metody jego wykorzystywania.
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Generalnie pozytywnie oceniono zasady regulujące kwalifikowalność wydatków w ramach PT PO KL. Wskazywano jedynie na zasadność rozszerzenia katalogu wydatków o nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz koszty
badań wstępnych i okresowych – w przypadku pracowników zatrudnionych w instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie
EFS [365].
Rozbieżne oceny dotyczyły także stosowanego systemu podziału środków z pomocy technicznej miedzy instytucje
zaangażowane we wdrażanie PO KL. Badania potwierdziły, że podstawowym kryterium podziału powinna być alokacja
środków na realizację Programu. Zwracano jednak uwagę na wadę systemu premiowego (premiowanie za osiąganie
wyników we wdrażaniu Programu i realizowaniu wskaźników), który zdaniem badanych przedstawicieli IP/IP2 prowadził
do „niezdrowej rywalizacji” między podmiotami zamiast do współpracy. Jego wadą było też rozdzielanie „premii” co rok
(co utrudniało planowanie zadań w instytucjach) oraz nie do końca jasne zasady oceny instytucji. Zalecano stworzenie
jasnych kryteriów oceny oraz zawieranie umów wieloletnich z instytucjami [365]. Zasady premiowania były też krytykowane w trakcie wywiadu grupowego z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie. Wskazywali oni bowiem na to, że
system pośrednio „zachęcał” instytucje do wydatkowania znacznych środków w krótkim czasie, a nie do generowania
efektów długofalowych i racjonalnego gospodarowania całą alokacją. Ich zdaniem warto w tym zakresie zmienić zasady
oceny i przyznawania premii, by w większym stopniu oceniać jakość wydatkowania i trwałość efektów (np. konieczność
utrzymania rezultatu przez 2 lata), a nie szybkość wydatkowania alokacji.
W początkowym okresie programowania wskazywano na niejasną i niejednoznaczną rolę IP w regionach. Postulowano
jednoznaczne określenie, że rola IP polegać ma na ustalaniu zasad realizacji Programu, strategicznych kierunków interwencji w powiązaniu z innymi programami w regionie oraz ocenie wpływu interwencji na sytuację regionalną [4]. Zwracano też uwagę na zagwarantowanie większej swobody działania IP2 (prowadzenie procesu kontroli do weryfikacji
efektów i kontroli systemowych [4]) oraz samej IP – np. w zakresie większych możliwości akceptowania zmian w planach
IP2 [365].
Wsparcie szkoleniowe było oceniane jako sprawnie funkcjonujące od strony technicznej [365], ale nie do końca odpowiadało ono na bieżące potrzeby wynikające z obowiązków służbowych pracowników IP/IP2 oraz częstych zmian procedur [24, 28, 104, 324]. Badani pracownicy postulowali częstsze szkolenia i warsztaty oraz ich lepsze dopasowanie do
aktualnych przepisów i obowiązków konkretnych wydziałów/pracowników. Należy jednak zaznaczyć, że PT PO KL zapewniała tylko środki na wybrane formy kształcenia, które były dobierane przez poszczególne IP/IP2 – instytucje pośredniczące miały bowiem swobodę w kształtowaniu wewnętrznej polityki szkoleniowej. Pojawiały się wnioski dotyczące
niedostatecznego wykorzystywania technik warsztatowych, projektowych oraz szkoleń wewnętrznych (z udziałem osób
wcześniej szkolonych) [9, 24, 40, 91, 104]. Rozwinięta polityka szkoleniowa była najbardziej istotna i pożądana przede
wszystkim w instytucjach, które wcześniej nie miały styczności z EFS [2, 32].
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Obok wsparcia szkoleniowego istotnym elementem Priorytetu X były też działania informacyjno-promocyjne oraz ewaluacje. Względnie dobrze oceniano działania informacyjno-promocyjne (wybór narzędzi i form przekazu) kierowane do
mieszkańców, jak i beneficjentów [24, 27, 118, 291]. Przedstawiciele instytucji realizujących działania dobrze oceniali
pozostawienie im dużej swobody w planowaniu tych działań z wyjątkiem ingerencji w zakupy gadżetów. Zasady realizacji
PT PO KL stanowiły bowiem, że wydatki na gadżety nie mogły przekroczyć 10% środków wydatkowanych na działania informacyjno-promocyjne. Ten limit nie budził zastrzeżeń. Natomiast zastrzeżenia budziła konieczność uzyskiwania
akceptacji przez IZ listy planowanych do zakupienia gadżetów. Lepszym wyjściem byłoby przygotowanie przez Instytucję
Zarządzającą listy dopuszczalnych gadżetów [322, 365]. Wśród mankamentów, z punktu widzenia odbiorców działań,
wskazywano zaś na występującą nieaktualność informacji [24], brak docierania z informacjami na poziom lokalny, brak
informacji o typowych problemach w realizowaniu projektów [27] czy trudny język komunikatów [161, 323]. Zalecano
większą liczbę spotkań bezpośrednich [27], ustalenie priorytetu dla kontaktów email z beneficjentami [28], większą koordynację działań informacyjnych między WUP a np. ROEFS [19, 28].

Powyżej przedstawione informacje wskazują na odpowiednie ukierunkowanie wsparcia, tzn. zaplanowane działania
w ramach Priorytetu X zostały prawidłowo określone. Problemem były jednak ich skala oraz sposoby wykonania,
wdrożenia do realizacji przez poszczególne instytucje. Wynikać to może ze znacznej liczby podmiotów zaangażowanych
w całym kraju we wdrażanie PO KL – każda z tych instytucji cechowała się wewnętrzną strukturą organizacyjną i proceduralną, co powodowało potrzebę przystosowania się kilkunastu podmiotów do jednolitych wymogów nakładanych
przez IZ. Pojawiające się problemy w zakresie skali wsparcia czy jego ukierunkowywania były stopniowo ograniczane lub
eliminowane. Warto z pewnością w przyszłości jeszcze bardziej efektywnie rozdzielać środki w ramach Pomocy Technicznej (uwzględniając potrzeby poszczególnych instytucji, przyznaną alokację w ramach Programu oraz zgłaszane postulaty
dotyczące proporcji podziału przyznawanych środków między różne kategorie interwencji) – bardziej szczegółowe zalecenia można znaleźć w Rozdziale 4.8.7.

4.8.3. BARIERY DLA INTERWENCJI
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można je zniwelować?

Podrozdział ten przedstawia zidentyfikowane w badaniach bariery wpływające na zarządzanie i wdrażanie PO KL. Bariery
te zostały podzielone na związane z zakresem interwencji X Priorytetu oraz ogólnoprogramowe, odnoszące się do takich
elementów jak kryteria wyboru, system oceny projektów itp. Taki podział wynika z przyjętego założenia, że na skuteczne i efektywne zarządzanie i wdrażanie całego Programu wpływa znacznie więcej elementów niż tylko te wynikające
z zakresu przedmiotowego X Priorytetu.
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W ewaluacjach pojawiały się również ogólne wnioski dotyczące nieadekwatności środków przeznaczanych na zarządzanie i wdrażanie (kategoria interwencji: 85) komponentu regionalnego PO KL wobec skali i ilości zadań z tym procesem związanych [104]. Przedstawiciele badanych instytucji (zaangażowanych we wdrażanie) dość często zwracali uwagę
na niedostateczną liczbę pracowników oddelegowanych do zadań związanych z wdrażaniem i zarządzaniem PO KL lub
brak wystarczających kompetencji tych osób [4, 14, 19, 32]. Identyfikowano nawet sytuacje gotowości do zwalniania się
pracowników szczególnie obłożonych obowiązkami „ponad normę” [19]. W ostatnich latach funkcjonowania Programu
zidentyfikowano zagrożenie związane z wyczerpywaniem się puli środków PT dostępnych w części instytucji, zwłaszcza
regionalnych. Było to związane z wyższymi niż zakładano kosztami obsługi Programu, ale także z niewystarczająco rygorystycznym nadzorem ze strony Instytucji Zarządzającej (ta ocena odnosiła się do sytuacji, w której niektóre instytucje
wydawały w pierwszych latach wdrażania Programu większe kwoty, niż wynikało to ze stopnia zaawansowania realizacji
zadań) [365]. W tym miejscu warto wskazać na zasady podziału budżetu PT PO KL na interwencje 85 i 86. W pierwszym
okresie wdrażania PO KL (lata 2007–2010) podział środków Pomocy Technicznej na kategorie 85 i 86 przyjęto w proporcjach 85:15. Wdrożona od 2011 r. nowa „Koncepcja podziału...” wprowadziła proporcje 90:10. Istotna część przedstawicieli IZ, IP, IP2 była nadal zdania, że udział wydatków przeznaczony na kategorię 86 (informacja i promocja oraz ewaluacja) jest zbyt wysoki – sugerowano, że nie powinien on być wyższy niż 5–8% [365]. Obniżenie puli środków na kategorię
86 spowodowałoby automatycznie większe możliwości w zakresie zwiększenia liczby pracowników i zapewnienia im
wynagrodzeń z PT. W takim wypadku konieczne byłoby też zwiększenie udziału środków przeznaczonych na wydatki
w ramach cross-financingu (wyposażenie stanowisk pracy itp.) [134].

Bariery związane z X Priorytetem PO KL
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Istotną trudnością wpływającą na pracę instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu były uwarunkowania stosowanego systemu premiowego (wynagradzanie instytucji za osiągane efekty w postaci dodatkowych środków na PT). W badaniach zwracano uwagę na duże opóźnienia w uzyskiwaniu informacji o kwotach przypadających
na kolejne lata, co bezpośrednio utrudniało planowanie zadań. Zidentyfikowano też problemy dotyczące przejrzystości stosowanych zasad i kryteriów, od których uzależniona była wysokość premii i jej podział w regionach między IP
a IP2. Premiowanie instytucji nie przekładało się na premiowanie pracowników – wpływało to z pewnością na istniejące
w podmiotach problemy kadrowe [365]. W celu zniwelowania wskazanych trudności, zalecano większą przejrzystość
zasad i kryteriów oceny, przeznaczanie części środków na premie dla pracowników oraz stosowanie umów wieloletnich
z IP/IP2.
Barierą dla instytucji była niedostateczna liczba pracowników w IP/IP2, co przekładało się na wydłużanie każdego etapu
projektu – począwszy od etapu oceny wniosku o dofinansowanie (WnoD), przez proces realizacji i kontroli, kończąc na
etapie rozliczania wniosków o płatność (WnoP) [14, 24, 28, 32, 53, 91, 324]. Niedostatki kadrowe powodujące znaczne
obciążenie obowiązkami pracowników oraz niedostateczny płacowy system motywacyjny nierzadko przyczyniały się do
rotacji kadr [2, 24, 324]. W prowadzonych ewaluacjach nie badano jednak tego, czy wskaźnik rotacji w instytucjach
sprzed uruchomienia interwencji był wyższy/niższy od jego wartości w latach 2007–2015. Negatywnym zjawiskiem podkreślanym w wynikach badań było znaczne obłożenie zadaniami opiekunów projektów, którzy musieli prowadzić jednocześnie kilka/kilkanaście projektów – odbijało się to na jakości procesu ich koordynacji i kontroli [323]. Dodatkową trudnością była też znaczna rotacja pracowników, którzy pod wpływem nadmiaru obowiązków i niedopasowania wysokości
wynagrodzeń do wykonywanej pracy, odchodzili dobrowolnie z pracy (był to głównie problem regionalny) [324]. Zmiana
osób na stanowiskach związanych z wdrażaniem Programu wpływała niekorzystnie na proces uczenia się organizacji oraz
kumulowania doświadczeń i wiedzy [2, 19, 28, 32, 324]. Na podobne problemy (mała liczba osób, duża liczba projektów
przypadająca na 1 opiekuna, rotacja kadr) wskazywali pracownicy wydziałów wdrażających będący uczestnikami FGI
– podkreślano wpływ tych elementów na obniżanie jakości wykonywanych zadań. Uczestnicy spotkania zalecali z jednej
strony prowadzenie cyklicznych analiz potrzeb kadrowych, a z drugiej wprowadzenie form elastycznego zatrudnienia lub
możliwości przenoszenia (na określony czas) pracowników z jednego wydziału do innego (w danej chwili bardziej obciążonego zadaniami). Dodatkowo, zalecano realizację szkoleń bardziej sprofilowanych do potrzeb pracowników konkretnych komórek/wydziałów. Tego typu zalecenia znajdowały potwierdzenie w analizowanych raportach ewaluacyjnych [4,
14, 24, 28, 36, 91, 104]. Z kwestiami kadrowymi silnie wiązała się też inna trudność wpływająca na efektywne zarządzanie i wdrażanie – tj. kwestia rozliczania etatomiesięcy, cząstek etatów pracowników finansowanych z PT PO KL. Badania
wykazały liczne problemy w tym zakresie we wszystkich niemal instytucjach zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie. W odpowiedzi na te trudności zalecono przygotowanie zestawu przykładowych rozwiązań (dobrych praktyk)
w zakresie rozliczania wydatków związanych z finansowaniem miejsc pracy, które miały być stosowane przez wszystkie
instytucje uczestniczące we wdrażaniu [365].
Kolejną trudnością wpływającą na efektywność zarządzania i wdrażania były występujące problemy komunikacyjne
(szczególnie wymiana informacji oraz koordynacja działań między wieloma podmiotami) [14, 19, 24, 28, 32, 104, 118].
W raportach zwracano uwagę na występujące komplikacje w procesie wymiany informacji (dotrzymywanie terminów)
pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL [19, 24, 32, 36]. W początkowym okresie
istnienia Programu dużo było zmian przepisów, procedur i ich interpretacji, co utrudniało sprawne wdrażanie szczególnie na poziomie IP/IP2 – problem miał znacznie mniejsze znaczenie w późniejszym okresie [2, 32, 36]. W początkowym okresie identyfikowano też nadmierną liczbę roboczych kontaktów pracowników IP/IP2 z przedstawicielami IZ
– powodowało to obniżenie poziomu samodzielności pracowników, wydłużenie procesu decyzyjnego i możliwość zakłóceń w komunikacji w kwestiach ważnych. Wpływ na wdrażanie PO KL miało też istnienie na poziomie regionów dwóch
podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie: IP oraz IP2. We wnioskach z ewaluacji zwracano uwagę, że nierzadko
podmioty te stosowały inne procedury, co utrudniało ich współpracę oraz wpływało na realizowane przez beneficjentów
projekty. Dodatkowo, identyfikowano przypadki realizacji przez określonych pracowników zadań należących do kompetencji innych osób [104]. W wyniku ewaluacji zalecono powołanie grupy roboczej, której celem byłoby określenie zasad
współpracy i kanałów komunikacji między instytucjami [28].
Do barier utrudniających wdrażanie i zarządzanie można też zaliczyć długotrwały proces akceptacji Rocznych Planów
Działań (RPD) i ich zmian oraz ograniczenia procesu zmian w RPD. Akceptowanie RPD w roku, którego Plan dotyczył,
negatywnie wpływało na realizowanie celów tych dokumentów oraz niepotrzebnie narażało instytucje na ponoszenie
wydatków niekwalifikowanych. Ograniczenie liczby zmian w RPD do 2 rocznie, przy jednoczesnej konieczności uzyskiwania zgody od IZ do większości postulowanych zmian, powodowało istotne problemy w regionach, gdzie tylko IP mogły
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występować z wnioskiem o takie zmiany (IP2 musiały się dostosować do terminów narzucanych przez IP, mimo odmiennych często działań i celów). Postulowano zwiększenie autonomii IP w zakresie ilości wprowadzanych zmian w RPD oraz
możliwości akceptowania zmian postulowanych przez IP2 [365].
Charakterystyczne trudności dotyczyły też prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych z uwagi na konieczność realizowania zapisów i celów Planu Komunikacyjnego. Dokument ten był bowiem oceniany jako trudny w odbiorze
i interpretowaniu, pozbawiony diagnozy sytuacji wyjściowej oraz propozycji segmentacji odbiorców wraz z przypisanymi
do nich narzędziami komunikacyjnymi i propozycjami podstawowych (prostych) komunikatów. Taka sytuacja prowadziła
do sporej dowolności w planowaniu działań na poziomie regionalnym [322]. Z uwagi na to, że najczęściej wymienianym
źródłem informacji o PO KL były nadal media tradycyjne, w instytucjach regionalnych dość często powtarzaną barierą
realizowania działań informacyjno-promocyjnych (mając na uwadze efekt w postaci liczby potencjalnych odbiorców
tych działań) był obowiązek wykorzystywania w komunikacji tylko mediów regionalnych – w samych regionach mają
one znacznie mniejszy udział w rynku niż media ogólnopolskie. Rekomendowano więc umożliwienie IP wykorzystania,
w komunikacji, mediów o szerszym zasięgu [417].
Odpowiedzią na pojawiające się problemy i niedoskonałości miały być prowadzone badania ewaluacyjne. Użyteczność ewaluacji była jednak ograniczona co najmniej z 3 powodów. Po pierwsze: brakowało systemowego podejścia
do realizacji badań ( duża fragmentaryczność). Po drugie: badania dotyczyły najczęściej wąskiego obszaru analizowanego w odpowiedzi na specyficzne potrzeby poszczególnych instytucji (powodowało to trudności w agregacji informacji
i wykorzystywaniu wniosków np. w innych regionach) [322]. Po trzecie: trudnością w wykorzystywaniu wyników ewaluacji było (wspomniane już wcześniej) negatywne podejście do wypracowywanych rekomendacji – autorzy ewaluacji
zwracali uwagę na przyczynę leżącą w kulturze organizacyjnej całej administracji publicznej i upowszechnione, tradycyjne i formalistyczne sposoby oceny jej działania (nieprzyjmowanie głosu krytyki z zewnątrz) [32]. Wnioski te nie do
końca znajdują jednak odzwierciedlenie w przytoczonych wcześniej danych dotyczących dużego odsetka rekomendacji
wdrożonych w całości. Odpowiedzią na dwie pierwsze przyczyny może być znacznie częstsze przeprowadzanie metaewaluacji dotychczas zrealizowanych badań.

Bariery ogólnoprogramowe

Badania wskazywały też na ograniczenia stosowanej procedury konkursowej, która nie zawsze była efektywna (zapewniała ocenę poprawności technicznej wniosku, nie zawsze pozwalała na wybór dobrych merytorycznie projektów, które
od strony technicznej były gorzej napisane) [24]. Z procedurą konkursową ściśle związany był także system oceny projektów. W prowadzonych ewaluacjach wielokrotnie podkreślano, że przyjęte kryteria często eliminowały projekty merytorycznie dobre, ale zawierające błędy techniczne i formalne. Taka sytuacja nierzadko powodowała, ze realizowane były
projekty o mniejszej jakości merytorycznej i obarczone ryzykiem nieuzyskania odpowiednich efektów [104, 171, 247,
323]. W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na liczne zastrzeżenia co do jakości i terminowości pracy asesorów/
ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w ocenę projektów – w raportach zwracano uwagę na niewystarczające kompetencje tych osób, które na dodatek nie były weryfikowane w wystarczającym stopniu [44]. Tego typu zastrzeżenia
znajdowały też potwierdzenie w przeprowadzonym wywiadzie grupowym z pracownikami odpowiedzialnymi za wdrażanie Programu. W wypowiedziach zwracano uwagę na to, że eksperci ci nie posiadali kompetencji merytorycznych i/lub
technicznych niezbędnych do oceny projektów. Z drugiej strony podkreślano problem niewystarczającej liczby takich
ekspertów oraz braku zainteresowania z ich strony dokonywaniem oceny projektów. Rozwiązaniami jakie – w opinii
uczestników FGI – warto stosować w tym zakresie są: testy wiedzy dla osób zgłaszających się do oceny projektów; spotkania z ekspertami i przedstawianie im wizji projektów przed ich oceną; weryfikowanie pracy ekspertów na podstawie
liczby pozytywnie rozpatrzonych protestów wnioskodawców, ocena ich pracy za pomocą specjalnych arkuszy z wystandaryzowanymi kryteriami (np. terminowość pracy, jakość pracy, liczba protestów); wymiana informacji o ekspertach
pomiędzy instytucjami (obecnie taka praktyka istnieje tylko nieformalnie); poszukiwanie ekspertów pod kątem wiedzy

135

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS

Istotnym mankamentem o charakterze wykraczającym poza zakres interwencji Priorytetu X, ale wpływającym na sprawność wdrażania Programu były zbyt szczegółowe, sztywne i niejasne procedury obowiązujące Beneficjentów i IP/IP2
oraz częste ich modyfikacje przez IZ – powodowało to konieczność kolejnych konsultacji i interpretacji z pracownikami IP
lub IZ (zarówno na etapie składania wniosków, jak i na etapie realizacji projektów) [2, 24, 28, 104, 323]. Trudności z tym
związane mogły być niwelowane poprzez częstsze robocze kontakty na linii IZ-IP, czy też ustalanie określonych terminów
na wprowadzanie zmian w dokumentach/procedurach i przewidywanie każdorazowo okresu przejściowego na ich implementację [2, 3, 27, 104]. Trudnością było też to, że poszczególne regiony nierzadko stosowały różne interpretacje tych
samych zapisów (np. wskaźników, procedur) – wpływało to na ograniczone możliwości porównywania efektów miedzy
regionami [36].

merytorycznej i szkolenie ich z elementów oceny formalnej; nakładanie obowiązku dokonywania poprawek w ocenie
bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu; stosowanie kar za niedotrzymywanie terminów wynikających z umowy.
Dodatkowo, zdaniem uczestników FGI, warto w proces oceny projektów angażować w coraz większym zakresie doświadczonych pracowników instytucji – pozwoli to bardziej realnie oceniać projekty i większą uwagę zwracać na kwestie merytoryczne, a nie tylko formalne.
Barierą związaną z procedurą konkursową były też stosowane kryteria strategiczne, które nie zawsze spełniały swoją
rolę. Nie różnicowały bowiem (pod kątem jakościowym) projektów w ramach konkretnych konkursów – projektodawcy,
będąc świadomi kryteriów, opracowywali projekty kierowane do tych samych grup docelowych i zakładali podobne
sposoby ich realizowania. Brak było zaś kryteriów wspierających projekty nowatorskie i nietypowe, które mogłyby znacznie podnieść efektywność interwencji [19, 171]. Wskazywano również na to, że priorytetowe traktowanie konkretnych
typów wnioskodawców nie było odpowiednio odzwierciedlane w punktacji – z tego powodu często projekty realizowane były przed podmioty zewnętrzne wobec społeczności lokalnych i w niewielkim stopniu wpisywały się w inicjatywy
oddolne [34].
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Pewnym utrudnieniem wpływającym na prace związane z wdrażaniem były też systemy informatyczne (Generator
Wniosków, System KSI SIMIK). W trakcie wywiadu FGI51 zwracano uwagę na zbyt dużą liczbę kliknięć w celu wykonania
podstawowych operacji, problemy z eksportowaniem danych i kompatybilnością różnych systemów działających w różnych instytucjach – elementy utrudniające zarówno wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem Programu, jak i bieżące kontakty z beneficjentami. W analizowanych raportach (w odniesieniu do Generatora Wniosków) zalecano m.in.:
•

dodanie funkcjonalności autosumy we wszystkich polach, gdzie może się to przyczynić do zmniejszenia liczby
błędów rachunkowych,

•

usunięcie problemów z przypadkowym przewijaniem w niektórych polach,

•

wprowadzenie funkcjonalności polegającej na wczytywaniu danych, które nie uległy zmianie w poprzedzającym
wniosku o płatność [36].

W przypadku Systemu SIMIK wskazywano, że niewystarczająco wspierał on działania Pomocy Technicznej. Zalecano
stworzenie Lokalnego Systemu Informatycznego na wzór LESSI (stosowanego w PO IG oraz w PO PT) przy ścisłej współpracy IZ i IP [365].
Trudnością systemową, silnie wpływającą zarówno na realizację zadań w ramach X Priorytetu, jak i na całościowe wdrażanie Programu, było obowiązujące prawo zamówień publicznych – którego stosowanie znacznie wydłużało realizowane
przetargi [32, 291, 365]. Istotne wydawało się więc utworzenie, w ramach zespołów wdrażających, komórek (lub wskazanie osób) zajmujących się głównie przygotowywaniem dokumentów przetargowych [417].
Wpływ na wdrażanie Programu miało z pewnością postrzeganie procesu aplikowania i realizacji projektów przez samych
potencjalnych wnioskodawców, którzy widzieli te procesy jako zbiurokratyzowane, stosunkowo trudne, sformalizowane
i wymagające specjalnych kompetencji [47, 53, 324]. Na trudny i dwuznaczny język dokumentacji oraz regulaminów
zwracali też uwagę (w trakcie wywiadu grupowego) pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie. Podkreślali oni, że sytuacja miała miejsce zarówno na etapie wdrażania PO KL, jak i obecnie PO WER. Taki obraz powinny zmienić skuteczniej
realizowane działania informacyjne i edukacyjne [24] oraz dążenie do maksymalnego uproszczenia języka i stosowanie
słowniczków pojęć52. W trakcie FGI zasugerowano też, by w większym stopniu zaangażować partnerów społecznych
w opracowywanie SZOP i dokumentacji konkursowych. W badaniach zwracano też uwagę na to, że cały czas istniały
grupy projektodawców lub obszary o niskim poziomie aktywności w sięganiu po środki PO KL [32, 34, 118]. Również
w tym przypadku zalecano realizowanie, sprofilowanych pod konkretne grupy odbiorców, działań informacyjnych (w tym
więcej działań bezpośrednich) [27, 37].
Oceniając skalę i wagę powyższych barier cały czas trzeba mieć jednak na uwadze dwa elementy: realizowanie celów
X Priorytetu (wyniki ewaluacji nie wskazywały na jakiekolwiek zagrożenia z punktu widzenia osiągania celów PT i wykorzystania jej środków [365]) oraz faktyczny postęp wdrażania całego PO KL, który – zgodnie z informacjami sprawo-
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zdawczymi przedstawionymi wcześniej – jest na wysokim poziomie. Oznaczać to może, ze pomimo napotykanych barier
– instytucje podejmowały skuteczne działania zaradcze w celu minimalizowania ich wpływu.

4.8.4. EFEKTY WSPARCIA
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których grupach się to nie
udało i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?
¾¾ Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform, budowania systemów/struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu
do poszczególnych polityk)?
¾¾ Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii, substytucji,
creamingu, jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze/zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty planowanych
interwencji w poszczególnych obszarach?

Efekty bezpośrednie
W ramach interwencji możliwe było finansowanie miejsc pracy dla osób realizujących obowiązki związane z PO KL.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego NSRO (Ministerstwo Rozwoju, Grudzień 2015), liczba osób i etatów przeznaczonych do obsługi PO KL rosła od 31.12.2008 r. do
31.12.2011, po czym następował stopniowy spadek – szczegóły przedstawia Wykres 7.
Wykres 7. Zmiany w liczbie etatów i osób obsługujących PO KL
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Źródło: Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego NSRO na lata 2007–2013, Warszawa, grudzień 2015.

Finansowanie miejsc pracy zapewniło niezbędne kadry do realizowania zadań zarówno na szczeblu centralnym, jak
i regionalnym. Niestety zdaniem ewaluatorów i badanych przedstawicieli IP/IP2, wsparcie to nie było wystarczające
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Autorzy badań ewaluacyjnych zwracali uwagę na charakter wsparcia oferowanego w ramach X Priorytetu. Jego celem
miało być sprawne i efektywne wdrażanie całego Programu (czego odzwierciedleniem może być postęp wdrażania PO KL
w latach 2007–2015). Priorytet nastawiony był na efekty przyczyniające się do realizacji tego celu. Takimi efektami były
np. zapewnienie odpowiednio licznego zaplecza kadrowego, wzrost kompetencji i doświadczenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, zapewnienie nowego sprzętu komputerowego, budowanie sieci współpracy w regionach między podmiotami zaangażowanymi w poszczególne obszary priorytetowe Programu, wzrost świadomości ogółu
społeczeństwa na temat istnienia PO KL, zmian jakie Program wywołuje i możliwości uczestniczenia w projektach. Szczególnym efektem Priorytetu X było też docieranie z informacją do potencjalnych wnioskodawców, bowiem tylko przy ich
odpowiednim zaangażowaniu możliwe było wdrażanie Programu. Tak zaprojektowane wsparcie okazywało się użyteczne
dla jego odbiorców, co nie oznacza jednak, że spełniło wszystkie oczekiwania i potrzeby. Poniżej przedstawiono zarówno
efekty bezpośrednie interwencji finansowanych z X Priorytetu jak i efekty pośrednie (rezultaty, na które interwencja
oddziaływała w istotnym stopniu).

– występował niedobór odpowiedniej liczby kompetentnych pracowników w komórkach odpowiedzialnych za PO KL
[14, 32]. Brak jest niestety analiz na temat tego, czy istniały jednocześnie instytucje o przeroście zatrudnienia. Mogłoby
to sugerować potrzebę zmian w zakresie podziału środków Pomocy Technicznej.
Wsparcie przyczyniło się do wzrostu wiedzy i kompetencji pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie, jednakże nie
spełniło wszystkich potrzeb i oczekiwań uczestników. Szkolenia bowiem nie zawsze były indywidulanie dopasowywane
do potrzeb (brak analizy potrzeb pracowników) i obowiązków zawodowych konkretnych osób, ponadto procedury i przepisy zmieniały się na tyle dynamicznie, że zdarzały się problemy z opracowywaniem aktualnych programów tego typu
zajęć [24, 91].
Istotnym efektem X Priorytetu była też poprawa jakości pracy pracowników IP/IP2 oraz zmniejszenie obciążeń dla projektodawców poprzez wdrożenie odpowiednich narzędzi elektronicznych czy zapewnienie wyposażenia technicznego
stanowisk pracy (w ramach cross-financingu). W ewaluacjach można było zwrócić uwagę na pozytywną ocenę wprowadzonego Generatora Wniosków czy systemu PEFS 200753, mimo stwierdzenia nielicznych niedoskonałości wpływających
na proces wypełniania wniosku lub wywołujących błędy o charakterze technicznym (opisane w poprzednim podrozdziale). Ważnym i pozytywnie ocenianym elementem PT była też możliwość finansowania ekspertyz, badań, doradztwa
prawnego, zakupu publikacji, prasy, doradztwa przy zamówieniach publicznych itp. [365].
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Wystąpienie powyższych rezultatów (mimo pewnych zastrzeżeń) przyczyniło się do sprawnego i efektywnego wdrażania
Programu. Brak tych elementów w dużym stopniu obniżyłby jakość pracy, a w efekcie jakość procesu wdrażania i zarządzania [365].
Celem wsparcia w ramach X Priorytetu było też budowanie sieci współpracy między różnymi instytucjami, zarówno
wewnątrz regionu, jak i między województwami. Zakładano, że wymiana informacji przyniesie efekty w postaci lepszego
realizowania zadań przez poszczególne podmioty. W ramach ewaluacji wskazywano na istniejącą współpracę między
instytucjami w tym samym regionie, ale na niewielki jej poziom między podmiotami funkcjonującymi w różnych województwach. Przykładem może być sieć ROEFS, gdzie wykorzystywano wzajemne kontakty do wymiany doświadczeń
i wiedzy (rzadziej do realizacji wspólnych działań), co wpływało na podnoszenie efektywności [320]. Z drugiej strony
zwracano uwagę na ograniczenia w bieżących i bezpośrednich kontaktach IP/IP2 z IZ – w MRR odbywały się spotkania
grup roboczych, w których pracownicy IP nierzadko nie mogli uczestniczyć z przyczyn czysto technicznych (znaczna odległość, konieczność dwudniowej delegacji w przypadku spotkania jednodniowego itp.) [36].
Interwencje w ramach Priorytetu przyniosły też efekt w postaci wzrostu rozpoznawalności PO KL wśród ogółu mieszkańców, uczestników projektów oraz stałego zainteresowania aplikowaniem o wsparcie ze strony potencjalnych wnioskodawców. Biorąc pod uwagę wskaźnik znajomości wspomaganej (ankieter odczytuje nazwę programu), PO KL w 2014 r.
był znany 66% badanych, zaś Europejski Fundusz Społeczny – blisko połowie (46%). W stosunku do danych z 2012 r.
oznaczało to dalszy wzrost wspomaganej znajomości obu tych marek (dla PO KL wzrost wartości tego wskaźnika w czasie
przebiegał w sposób liniowy, od 8% w roku 2008 do 55% w roku 2012) [322]. Nieco inaczej wyglądała znajomość spontaniczna marki PO KL – Polacy często byli świadomi, że dane projekty były realizowane ze środków unijnych, ale nie potrafili spontanicznie wskazać nazwy Programu. Najczęstszymi źródłami informacji o PO KL były media tradycyjne, Internet
oraz materiały informacyjne (ulotki, broszury).
Jeszcze lepsze efekty w zakresie rozpoznawalności PO KL osiągnięto w grupie uczestników projektów – niemal wszyscy
badani potwierdzali znajomość logotypu PO KL [322]. Efektywność działań informacyjno-promocyjnych kierowanych
do beneficjentów i wnioskodawców była w ewaluacjach oceniana pozytywnie – średnio blisko ¾ badanych czuło się
dobrze poinformowanych o możliwościach aplikowania w ramach PO KL [322]. W obszarze komunikacji z wnioskodawcami wysoko oceniano wszelkie formy działań bezpośrednich (szkolenia, warsztaty, Punkty Konsultacyjne, doradztwo,
kontakt bieżący z opiekunami projektów) [24, 118]. Wskazywano na niewystarczającą skalę tego typu działań i potrzebę
ich intensyfikacji w przyszłości [24]. Podkreślano też wysoką użyteczność informowania poprzez strony internetowe
i konieczność stałej poprawy jakości zamieszczanych tam treści (aktualność informacji, przejrzystość strony, zrozumiały
język, zamieszczanie wyczerpujących informacji, przywiązywanie większej wagi do informacji szczegółowych związanych
z etapem realizowania projektów). Internet był też wskazywany jako najbardziej pożądane źródło informacji w przyszłości [322]. Badani projektodawcy podkreślali niewystarczającą liczbę publikowanych dobrych praktyk projektów, zakończonych z powodzeniem w konkretnych obszarach priorytetowych [14]. Zwracano też uwagę na to, że przekazywane
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informacje nie zawsze odpowiadały na potrzeby informacyjne odbiorców (głównie dotyczyło to wnioskodawców i projektodawców, z uwagi na charakterystyczne potrzeby tych grup) [19]. W początkowym okresie funkcjonowania Programu istniały też grupy podmiotów i instytucji, co do których informacja o PO KL nie trafiała. Niewiedza o korzyściach
z uczestniczenia w projektach miękkich była też widoczna wśród części ogółu społeczeństwa – wskazywały na to wyniki
ewaluacji prowadzonych w tamtych latach [6, 19, 27, 118]. Wniosek ten nie powtarzał się jednak w ewaluacjach prowadzonych już w drugiej połowie perspektywy finansowej 2007–2013.
Wskaźnikiem bezpośrednio ukazującym skuteczność działań informacyjno-promocyjnych może być monitorowana na
poziomie Programu liczba wejść na stronę internetową PO KL. Zmianę wskaźnika w czasie przedstawia Wykres 8. Na
wykresie widać stały wzrost liczby wejść na stronę Programu (największy wzrost był między rokiem 2010 a 2011).
Wykres 8. Liczba wejść na stronę internetową PO KL
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Źródło: Sprawozdanie z wdrażania PO KL 2007–2013 w 2014 r.

Powyższy wykres pokazuje rosnące zainteresowanie Programem ze strony zarówno projektodawców, jak i zwykłych obywateli. Wynika to z faktu, że strony internetowe PO KL były głównym źródłem informacji dla osób zainteresowanych [24,
92, 322, 323]. Jakość prowadzonych stron (charakter informacji, aktualność, czytelność, przejrzystość), podobnie jak
liczba odwiedzających, poprawiała się z biegiem czasu, co można uznać za naturalny proces [6, 19, 36, 118].

Poza wymienionymi efektami bezpośrednimi, warto wskazać też na sposób, w jaki interwencja w ramach X Priorytetu
oddziaływała na cały Program. W tym celu odwołano się do 2 wskaźników: dynamiki wdrażania PO KL (wszystkich priorytetów) oraz poziomu zainteresowania projektodawców szkoleniami, konferencjami i seminariami.
Efektem pośrednim prowadzonych działań komunikacyjnych była skala zainteresowania potencjalnych beneficjentów
i beneficjentów działaniami szkoleniowymi (wskaźnik dotyczy całego PO KL). Według stanu z końca 2014 r. liczba beneficjentów szkoleń, uczestników konferencji i seminariów wyniosła 645 781 osób (prawie dwudziestokrotnie przekraczając
wartość docelową, wynoszącą 35 000 osób) (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015).
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Efekty pośrednie

Wykres 9. Dynamika stanu wdrażania PO KL od II półrocza 2008 r. do końca czerwca 2015 r. (w %)

120,0%

104,5% 105,7% 106,1%

100,0%

90,2%

95,5%

80,0%
64,6%
60,0%

33,3%

0,0%

0,0%

08

.

31

2,3%

09

20

.
12

16,1%

.

30

.

31

30

.

.
06

11

10

20

20

.
12

25,9%

13,1%

10

09

20

.
06

7,7%

32,5%

21,0%

10,0%

4,4%

51,0%

43,5%

25,9%

20,2%
12,3%
1,9%

20,0%

66,0%

57,6%

46,4%
39,3%

31,1%

40,0%

82,3%
72,4%

60,6%
54,5%

44,5%

91,4%

78,5%
70,3%

66,5% 69,3%

56,3%

95,8%

88,5%

82,8%

.

31

.
06

.

30

12

11

20

20

.
12

.

31

30

.

.
06

13

12

20

20

.
12

.

31

wartość podpisanych umów/wydanych decyzji
wartość wydatków certyfikowanych do KE

30

.

.
06

14

13

20

20

.
12

.

31

.
06

.

30

15

14

20

20

.
12

20

20

31

.

.
12

.
06

.

30

wartość wydatków kwalifikowanych objętych WoP

Źródło: Sprawozdanie z realizacji PO KL za I półrocze 2015 r.
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Postęp wdrażania całego Programu przedstawia Wykres 9. Wartość podpisanych umów przekroczyła w I połowie 2015 r.
100%. W ewaluacjach zwracano uwagę, że mimo nadal istniejących trudności i problemów w zakresie zarządzania i wdrażania PO KL, dostrzegane były pozytywne zmiany na przestrzeni minionych lat wdrażania. Zmiany te dopiero po pewnym
czasie przekładały się na postęp finansowy i rzeczowy Programu, gdyż większość z nich wymagała czasu i przygotowania
do zastosowania ich w praktyce. Efekt tych zmian przekładał się na postęp finansowy i rzeczowy PO KL nie w sposób
skokowy, lecz stopniowy. Widać to w postępującym, stałym wzroście poziomu kontraktowania, wydatkowania i realizacji
nie tylko alokacji finansowej, ale również wskaźników na poziomie produktu i rezultatu poszczególnych Priorytetów [32].
Podsumowując przedstawione wyżej informacje trzeba wskazać na wysoką użyteczność i skuteczność wsparcia udzielonego w ramach X Priorytetu PO KL. Bez Pomocy Technicznej jakość pracy osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie byłaby znacznie gorsza, co bezpośrednio przełożyłoby się na wskazany wyżej efekt pośredni, tj. skuteczność wdrażania całego Programu. Metaanaliza raportów dotyczących omawianego obszaru nie dostarczyła jednak informacji
w zakresie oceny efektywności kosztowej poszczególnych interwencji realizowanych w ramach Pomocy Technicznej
– w raportach skupiano się najczęściej na analizie efektów i ocenie skuteczności/użyteczności.

4.8.5. ZNACZENIE INTERWENCJI DLA POLITYK PUBLICZNYCH I REALIZACJI STRATEGII
EUROPA 2020
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?
¾¾ Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w Strategii EU 2020? W jaki sposób?

Analizowane raporty nie odnosiły się wprost do kwestii spójności między interwencją w ramach X Priorytetu PO KL a kierunkami rozwoju polskich polityk publicznych lub celami Strategii „Europa 2020”. Należy jednak podkreślić, że kierunek
tej interwencji miał w dużej mierze zapewniać realizowanie zarówno tychże celów, jak i kierunków w ramach pozostałych
Priorytetów. W ramach interwencji finansowano z jednej strony zaplecze techniczne niezbędne do wdrażania innych
Priorytetów, a z drugiej strony – finansowano działania mające na celu doskonalenie procesu wdrażania i bardziej skuteczne oraz efektywne (z punktu widzenia osiągania celów Strategii oraz kierunków polityk publicznych) realizowanie
poszczególnych interwencji.
Warto wskazać, że efekty interwencji realizowanej w ramach PT PO KL odpowiadają zapisom dwóch dokumentów: Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2007–2013 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
2007–2013.
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•

Realizowane działania informacyjno-promocyjne wpisywały się w założenia i cele Planu Komunikacji, który
z kolei odpowiadał na zapisy Strategii Komunikacji FE. Można więc założyć, że efekty prowadzonych działań
komunikacyjnych realizowały efekty zaplanowane w Strategii. Badania ewaluacyjne potwierdziły, że znajomość
wspomaganą marki PO KL deklarowało 66% Polaków. W strategii nie wskazano wartości docelowej analogicznego wskaźnika;

•

W przypadku NSRO założono osiągnięcie celu pn. poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz
rozbudowa mechanizmów partnerstwa, do którego przypisano wskaźnik średni czas wypłaty środków na podstawie wniosków o płatność w programach operacyjnych (wartość bazowa: 4 miesiące, wartość docelowa: 1
miesiąc, zmiana w wyniku oddziaływania środków UE względem wartości bazowej: 2 miesiące). Wskaźnik ten
był mierzony także w ramach Priorytetu X PO KL. Zgodnie z informacjami sprawozdawczymi PT PO KL, średni
czas dokonywania refundacji wniosków o płatność w latach 2008–2014 wynosił od 34,45 dni do nawet 52,82 dni
(przy założonej wartości docelowej 21 dni). Wartość osiągnięta wskaźnika w ramach PT PO KL nie odpowiada
co prawda wartościom docelowym, ale jest bardzo zbliżona do wartości wskaźnika netto zapisanego w NSRO
(wartość netto = wartość bazowa pomniejszona o wartość zmiany w wyniku oddziaływania środków UE).

Działania prowadzone w ramach X Priorytetu są spójne i wpisują się także w założenia projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) z dnia 29 lipca 2016 r. Dotyczy to przede wszystkim celu III – „Skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu”. Priorytet X wpisuje się bezpośrednio
w takie obszary jak:
Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem – obszar ten związany jest z działaniami X Priorytetu PO KL z uwagi na konieczność podnoszenia efektywności funkcjonowania instytucji publicznych (służy
temu np. wsparcie szkoleniowe i edukacyjne PO KL) oraz konieczność utworzenia skonsolidowanego jednolitego
systemu zarządzania strategicznego (w przypadku PO KL podejmowano tego typu zadania z uwagi na to, że Program był wdrażany zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym)

•

Efektywność wykorzystania środków UE – wspólnymi elementami obu dokumentów w tym zakresie są np.:
zwiększenie jakości i komplementarności przedsięwzięć wybieranych do dofinansowania, m.in. ze szczególnym
uwzględnieniem roli kryteriów wyboru w tym procesie; wzmocnienie zdolności instytucji do tworzenia i stosowania kryteriów i metod oceny pozwalających na wybór projektów o wysokiej wartości i realizujących cele
rozwojowe; stabilizacja systemu realizacji programów – poprzez wprowadzanie usprawnień z zachowaniem
standardów zarządzania zmianą, ograniczenie liczby zmian warunków aplikowania o środki unijne (w szczególności regulaminów konkursów w trakcie trwania procedur konkursowych) i poprawę jakości przygotowywanej
dokumentacji konkursowej, zapewnienie szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów; uproszczenie procedur
– poprzez szersze zastosowanie uproszczonych form rozliczeń, uproszczenie wytycznych, szersze zastosowanie
systemów teleinformatycznych na potrzeby prowadzenia naborów, sprawozdawczości i rozliczeń.

W sposób pośredni interwencja wpisuje się także w cel szczegółowy II Strategii – „Rozwój społecznie i terytorialnie równoważony” w obszarze spójności społecznej oraz rozwoju zrównoważonego terytorialnie. Celem X Priorytetu PO KL
było bowiem efektywne wdrażanie poszczególnych działań/poddziałań, które oddziałują w wysokim stopniu na spójność
społeczną. Z drugiej strony zaangażowanie instytucji regionalnych we wdrażanie Programu miało na celu zapewnienie
rozwoju zrównoważonego terytorialnie (co, jak pokazują badania ewaluacyjne, dotyczące wcześniej omawianych dziedzin tematycznych, nie zawsze kończyło się powodzeniem).
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•

4.8.6. WNIOSKI DOTYCZĄCE BADAŃ EWALUACYJNYCH
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych
badań jest wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających/braku wiedzy w danych obszarach? Czy są
tematy/obszary które powinny były zostać poddane ewaluacji, a nie zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania
wsparcia z EFS? Na ile wnioski i rekomendacje płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces
programowania Programów operacyjnych współfinansowanych z EFS?
¾¾ Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych badaniach ewaluacyjnych, w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej formułowanych?
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Oceniając raporty ewaluacyjne dotyczące różnych aspektów wdrażania i zarządzania PO KL, trzeba wziąć pod uwagę
ich jakość oraz użyteczność. O użyteczności świadczyć może przedstawiony wcześniej wskaźnik ukazujący odsetek rekomendacji wdrożonych w całości. Interpretacja tego typu danych pozwala stwierdzić, że większość wykonywanych badań
ewaluacyjnych (szczególnie wniosków i rekomendacji) była użyteczna dla podmiotów je zlecających. W toku prowadzonej w ramach przeglądu systematycznego oceny jakości badań zidentyfikowano jednak grupę badań, w stosunku do
których zgłoszono mniej lub bardziej poważne zastrzeżenia natury metodologicznej (np. wyciąganie ogólnych wniosków
z pojedynczych metod badawczych, wyciąganie wniosków z badań opartych na małych próbach respondentów, brak
stosowania zasad triangulacji, brak syntetycznych wniosków, ograniczanie się do tworzenia raportów wynikowych, nieuwzględnianie perspektyw interesariuszy istotnych z punktu widzenia celów badań itp.). Pomimo tego, że większość
badań została oceniona pozytywnie, należy zwrócić uwagę, że w początkowym okresie funkcjonowania Programu problemem było niedostateczne wykorzystywanie modelu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Programu [32]. Skutkowało to niedostatecznym wpływem tychże badań na wprowadzane zmiany.
Informacje przedstawione w poprzednich podrozdziałach pozwalają na zidentyfikowanie obszarów, które nie były
dotychczas przedmiotem badań. Po pierwsze, zabrakło oceny wpływu wprowadzania poszczególnych rekomendacji na
faktyczną poprawę wdrażania i zarządzania Programem – np. ocena, które zmiany były kluczowe dla tego procesu. Po
drugie, zabrakło oceny procesu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi instytucjami na etapie planowania
i realizacji badań ewaluacyjnych – efektem mogłoby być lepsze wykorzystywanie wyników badań zlecanych przez różne
podmioty (metaanaliza). Po trzecie, obszarem bardzo rzadko badanym w zakresie interwencji X Priorytetu, była ocena
rzeczywistych efektów działań komunikacyjnych – zabrakło analizy tego, czy informacje docierały do odbiorców oraz
jaki skutek one przyniosły (np. czy przełożyły się na pożądane zachowanie odbiorcy lub wzrost wiedzy). Te trzy zagadnienia powinny zostać włączone w zakres tematyczny planowanych badań z uwagi na ich możliwy wpływ na planowane
działania.
W toku prowadzonej analizy nie zidentyfikowano istotnych rozbieżności między badaniami ewaluacyjnymi w zakresie
formułowanych wniosków.

4.8.7. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
Pytania ewaluacyjne, na które odpowiada poniższy podrozdział (o ile w raportach z badań ewaluacyjnych znajdują się adekwatne informacje):
¾¾ Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy finansowej 2007–2013
i 2014–2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS?
¾¾ W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie dla osiąganych
efektów wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym przezwyciężania występujących barier? Czy wnioski i rekomendacje
powinny być zróżnicowane dla poszczególnych województw?

Przeprowadzone badania wskazują na trafnie zaprojektowaną interwencję (co zostało potwierdzone na początku
rozdziału). Jednocześnie zidentyfikowano bariery, które osłabiały w poszczególnych latach efektywność i skuteczność
udzielanego w ramach Priorytetów wsparcia. Poniżej wskazano wyniki i rekomendacje dotyczące kluczowych elementów wchodzących w zakres zarządzania i wdrażania Programu i związanych najczęściej z interwencjami realizowanymi
w ramach Pomocy Technicznej.
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Wpływ na skuteczne wdrażanie Programu miała komunikacja między głównymi podmiotami zaangażowanymi we
wdrażanie. Wskazywano na trudności związane z przepływem i wymianą informacji. Rozwiązaniem mającym usprawnić
ten proces miało być powołanie większej liczby grup roboczych oraz częstsze wykorzystywanie kontaktów nieformalnych.
Z uwagi na brak informacji na temat skuteczności wdrożonych rozwiązań proponuje się przeprowadzenie stosownej
analizy w tym zakresie.
Z obszarem komunikacji ściśle wiąże się też podział zadań i obowiązków między IZ, IP i IP2 dotyczących Rocznych Planów Działań przedstawianych przez IP/IP2. RPD były nierzadko zatwierdzane przez IZ zbyt późno (w roku, którego RPD
dotyczyło), a w ciągu roku można było wprowadzać tylko dwie zmiany. Negatywnie oceniano szczególnie nadmiernie
rozszerzony katalog zmian, jakie musiały być akceptowane przez IZ (dotyczyło to zarówno zmian proponowanych przez
IP, jak i IP2). Postulowano wprowadzenie zmian polegających z jednej strony na obowiązku zatwierdzania RPD do końca
roku poprzedzającego rok obowiązywania danego RPD, a z drugiej – zwiększenie autonomii IP w zakresie liczby i rodzaju
wprowadzanych zmian oraz możliwości akceptowania większej liczby i rodzaju zmian postulowanych przez IP2.
Trudnością było też stosowanie obowiązujących procedur i wytycznych przez poszczególne IP/IP2 z uwagi na ich wieloznaczność i różne sposoby interpretowania. Z uwagi na trudność w ich bieżącym identyfikowaniu, zaleca się prowadzenie
cyklicznych warsztatów z udziałem pracowników IZ, IP/IP2 poświęconym szczegółowo kwestiom proceduralnym. Spotkania takie byłyby okazją do dyskusji i wyjaśniania wątpliwości oraz rozbieżności w zakresie interpretowania poszczególnych procedur. Co więcej, spotkania takie mogłyby służyć do wypracowywania szczegółowych wskazówek dotyczących
stosowania tych procedur. Na potrzebę organizowania tego typu spotkań zwracali uwagę także uczestnicy wywiadu grupowego (osoby odpowiadające za wdrażanie PO KL). Istotne jest jednak, by spotkania takie trwały każdorazowo więcej
niż 1 dzień, z uwagi na konieczność dojazdów osób z różnych części kraju.
W badaniach zwracano uwagę na niewystarczająco sprawnie działający system sprawozdawczości (np. system informatyczny, system wskaźników monitorujących, obliczanie wartości docelowych wskaźników, ustalanie proporcji rezultatów
do produktów, niewykorzystywanie potencjału grup roboczych i KM), który utrudniał proces zarządzania Programem.
Zwracano uwagę na pilną potrzebę zaplanowania odpowiednich zmian w systemie na lata 2014–2020 uwzględniając
wyniki prowadzonych ewaluacji. Z pewnością należy przeprowadzić gruntowny przegląd stopnia wdrożenia dotychczasowych rozwiązań w celu zidentyfikowania obszarów wymagających dalszej uwagi.

Wyniki badań oceniających działania informacyjno-promocyjne wskazywały też na 2 podstawowe źródła informacji
o PO KL i EFS, tj. media tradycyjne (głównie telewizja) oraz Internet – źródła wymieniane jako najbardziej pożądane
przez większość grup odbiorców. Warto więc uwzględnić w znacznym stopniu wykorzystywanie tych dwóch kanałów
komunikacji w przyszłych działaniach informacyjno-promocyjnych.
Kolejną kwestią wpływającą na proces zarządzania i wdrażania interwencją oraz politykami publicznymi, jest podejście
instytucji do realizowanych badań ewaluacyjnych. Dotychczas badania takie w niewielkim stopniu wykorzystywane
były przez instytucje inne, niż te uczestniczące w danym badaniu. Zwracano też uwagę na problem wykorzystywania ich
wyników i rekomendacji. Odpowiedzią na taki stan rzeczy wydaje się z jednej strony zwiększenie roli komórek odpowiadających za ewaluacje w poszczególnych instytucjach oraz bieżąca współpraca wydziałów merytorycznych z wydziałem
ewaluacji, a z drugiej strony – obligatoryjne stosowanie metaanalizy dotychczasowych badań ewaluacyjnych (o tożsamym zakresie przedmiotowym) jako jednej z metod badawczych w przyszłych badaniach ewaluacyjnych.
Jednym z elementów wpływających na proces zarządzania i wdrażania jest też wysokość środków przewidzianych na
tego typu zadania oraz sposób ich podziału – element ten wpływa bowiem na zapewnianie kadr czy niezbędnego wypo-
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Z kwestiami sprawozdawczości wiążą się też wyniki ewaluacji strategicznej prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych. Wskazano w niej na problem wykazywania rezultatów działań za pomocą wskaźników produktu lub prostych
wskaźników rezultatu (ujęcie czysto ilościowe). Zwracano uwagę na konieczność analizy informacji zwrotnej od odbiorców tych działań oraz badanie rzeczywistego oddziaływania informacji i promocji na stan wiedzy odbiorców czy zmianę
postaw i zachowań. Wskazywano także na mankamenty Planu Komunikacji (brak diagnozy, brak segmentacji odbiorców
i przypisanych im narzędzi czy komunikatów). Zalecano kompleksowe zaplanowanie działań do poszczególnych grup
docelowych, określenie nie tylko komunikatów, ale też nośników i narzędzi komunikacji. Istotną rekomendacją w zakresie przyszłych działań informacyjno-promocyjnych (w latach 2014–2020 programy regionalne będą dwufunduszowe) jest
potrzeba zaangażowania w nie osób, które w latach 2007–2013 je planowały, realizowały i monitorowały (pracownicy
odpowiednich komórek WUP) – działania te nie powinny być prowadzone wyłącznie przez pracowników Urzędów Marszałkowskich [322].

sażenia technicznego. Przedstawione wyniki badań nie kwestionują wysokości alokacji, jaka była przewidziana w latach
2007–2013 na Pomoc Techniczną. Zastrzeżenia dotyczyły jednak zasad podziału tych środków między poszczególne kategorie interwencji oraz zasad rozdzielania środków przewidzianych jako premie za dobre wyniki w procesie wdrażania.
Wśród rozwiązań usprawniających wskazywano m.in. na:
•

Zmniejszenie puli środków przeznaczanych na działania informacyjno-promocyjne oraz ewaluacje przy jednoczesnym zwiększeniu środków na wsparcie kadrowe, szkoleniowe i organizacyjne instytucji;

•

Utrzymanie podziału środków na środki podstawowe (zagwarantowane od początku wdrażania Programu)
i środki dodatkowe (premie przyznawane w wyniku oceny skuteczności wydatkowania alokacji);

•

Rozdzielanie puli środków podstawowych przeznaczonych na PT wg takich kryteriów jak: potrzeby i wysokość
alokacji;

•

Wprowadzenie kilku jednoznacznych kryteriów (oceniających jakość wydatkowania, a nie tylko szybkość i ilość)
wedle których dokonywano by oceny podmiotów w celu rozdzielenia puli środków dodatkowych i poinformowanie o nich wszystkich zainteresowanych;

•

Prowadzenie oceny w taki sposób, by wszystkie oceniane podmioty miały świadomość jak ich instytucja wygląda
na tle pozostałych;

•

Potrzebę stosowania umów wieloletnich, dzięki czemu IP/IP2 będą w stanie planować działania długofalowo.
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W poprzednich latach zabrakło w prowadzonych badaniach oceny wpływu wprowadzania poszczególnych rekomendacji
na faktyczną poprawę wdrażania i zarządzania Programem, oceny procesu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy
różnymi instytucjami na etapie planowania i realizacji badań ewaluacyjnych oraz oceny rzeczywistych efektów działań
komunikacyjnych w sferze behawioralnej odbiorców. Zaleca się uwzględnianie tych tematów w przyszłych badaniach
dotyczących systemów wdrażania i zarządzania oraz działań informacyjno-promocyjnych.
Analiza wniosków i rekomendacji z analizowanych badań pozwala zakładać, że istotne jest utrzymanie w przyszłości rozwiązania polegającego na różnicowaniu wniosków i rekomendacji na poziomie regionów. Dotyczy to przede wszystkim kwestii operacyjnych – kwestie kluczowe i horyzontalne z punktu widzenia Programu powinny być badane oraz
modyfikowane głównie na poziomie centralnym. W ramach badań wskazywano na potrzebę zwiększania roli kryteriów
regionalnych (strategicznych) przy wybieraniu projektów do dofinansowania [24]. Taka sytuacja pozwala bowiem na
lepsze dopasowanie wsparcia do priorytetów rozwojowych konkretnego województwa. Argumentem za różnicowaniem
wniosków i rekomendacji dla poszczególnych regionów jest też odmienne zainteresowanie poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów ubieganiem się o wsparcie [27, 118]. To oznacza też, że każdy region samodzielnie powinien
kształtować szczegółowo swoje działania informacyjno-promocyjne. W badaniach podkreślano, że często problemem
nie był sam system wdrażania i zarządzania (opracowane procedury), ale sposób korzystania z owych procedur przez
poszczególne instytucje wynikający z zróżnicowanej kultury i zwyczajów organizacyjnych [32] – w efekcie wnioski i rekomendacje (szczególnie operacyjne) dotyczyć będą innych kwestii, nierzadko odmiennych na poziomie poszczególnych
regionów. Zróżnicowania regionalne (rozumiane jako czynniki społeczno-gospodarcze) miały wpływ na występujące
efekty interwencji, ale w zakresie obszarów innych niż zarządzanie i wdrażanie. Zróżnicowania regionalne mogły jednak
dotyczyć samego procesu wdrażania Pomocy Technicznej i jego wpływu na jakość zarządzania Programem w poszczególnych regionach. Taki wpływ wynika przede wszystkim z odmiennej kultury organizacyjnej w poszczególnych IP/IP II,
czy panujących relacji i stosunków pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie PO KL. Ponadto, poszczególne instytucje regionalne mogły różnić się w zakresie stosowania wytycznych i procedur oraz sposobów wynagradzania i motywowania pracowników odpowiedzialnych za te same zadania (dzięki czemu wdrażanie Programu mogło
przebiegać bardziej lub mniej sprawnie). W analizowanych badaniach źródłowych nie odnaleziono jednak oceny tego
typu elementów.
Z obszarem zarządzania i wdrażania (nie tylko w obszarze EFS) wiąże się też kreowanie i koordynowanie poszczególnych polityk publicznych – a szczególnie zapewnienie odpowiednich mechanizmów koordynacji polityk publicznych
na poziomie centralnym, regionalnym i (co najważniejsze) na poziomie lokalnym. W poprzednich latach podkreślano
istotne problemy w procesie koordynacji, które prowadziły do podejmowania działań fragmentarycznych, nie przyczyniających się do rzeczywistego rozwiązania problemów. Przykładowymi obszarami, w których zidentyfikowano w poprzednich latach tego typu problemy mogące oddziaływać na wdrażanie EFS w przyszłości, są np. pomoc społeczna, rehabilita-
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cja osób niepełnosprawnych, system oświaty. W poszczególnych ustawach brak jest mechanizmów jasno wskazujących
sposób, w jaki ministerstwa odpowiedzialne za kreowanie polityki krajowej mają koordynować planowanie i realizację
regionalnych programów operacyjnych w poszczególnych obszarach [51]. Ocenie należy zatem poddać efekty dotychczas
prowadzonych działań zmierzających do określenia spójnego i kompleksowego podejścia do kwestii pozostających na
styku funkcjonowania polityk publicznych, za które odpowiedzialne są różne instytucje i realizowanych w ramach różnych
programów. W chwili realizowania przedmiotowego badania dopracowywana jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju – dokument, w którym za cel wyznaczono osiągnięcie takiej koordynacji poszczególnych polityk publicznych.
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5. WNIOSKI NA TEMAT EWALUACJI W POLSCE
(LATA 2008–2015)
Sposób prowadzenia analiz
Niniejszy rozdział opracowany został na podstawie ocen jakości badań dokonywanych w ramach przeglądu systematycznego. Była ona przeprowadzana w ramach wypełniania, na podstawie lektury analizowanych raportów, matrycy
raportów. W matrycy raportów każdy wiersz odpowiadał jednemu raportowi, a kolejne kolumny zawierały różne charakterystyki analizowanego raportu. Ocena jakości badań pozwoliła na wyłączenie z analizy raportów, które ze względu
na uchybienia metodologiczne ocenione zostały jako niewiarygodne. Poniżej przedstawiono kolumny matrycy raportów
(Tabela 8).
Tabela 8. Kolumny w matrycy raportów
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Lp.

Nazwa zmiennej

Typ zmiennej

1.

Identyfikator raportu

2.

Kategoria MR

zmienna numeryczna

3.

Dziedzina tematyczna AGROTEC

zmienna numeryczna

4.

Zamawiający

zmienna numeryczna

unikalny numer – zmienna numeryczna

5.

Tytuł raportu

zmienna tekstowa

6.

Wykonawca

zmienna numeryczna

7.

Deklarowany cel główny badania

8.

Zakres geograficzny badanej interwencji

zmienna tekstowa
zmienna numeryczna

9.

Zakres czasowy badanej interwencji

10.

Badana interwencja – program operacyjny

11.

Badana interwencja – zakres organizacyjny (np. które osi priorytetowe, które działania)

zmienna tekstowa

12.

Badana interwencja – rodzaj wsparcia (typ, forma, instrument)

zmienna tekstowa

13.

Badana interwencja – grupy docelowe

zmienna tekstowa

14.

Badana interwencja – inne elementy opisu

zmienna tekstowa

15.

Data początku realizacji badania

zmienna data

16.

Data opracowania raportu

zmienna data

17.

Zastosowane metody

18.

Określenie respondenta

zmienna tekstowa (dla każdej z metod,
w której występują respondenci)

19.

Poziomy metodologiczne

zmienna binarna (dla każdego z poziomów)

20.

Ocena jakości badania

21.

Ocena jakości badania (uwagi, komentarze)

zmienna tekstowa

22.

Kwalifikacja raportu do analizy

zmienna binarna

zmienna data
zmienna numeryczna

zmienna numeryczna

zmienna numeryczna

Komentarza wymagają cztery ostatnie wymienione kolumny. Pojęcie poziomu metodologicznego wywodzi się z koncepcji levels of evidence, popularnej w przeglądach systematycznych w obszarze nauk medycznych. Koncepcja ta opiera
się na założeniu istnienia pewnej hierarchii planów badawczych (hierarchy of evidence), od dających najmniej obciążone oszacowania efektów do wiążących się z większym obciążeniem. Podając przykład z dziedziny ewaluacji – wpływ
udziału w współfinansowanym ze środków EFS szkoleniu na podjęcie pracy można teoretycznie oszacować na wiele
sposobów, na przykład losowo przydzielając potencjalnym uczestnikom prawo udziału w szkoleniu i organizując dzięki
temu eksperyment społeczny albo pytając uczestników po szkoleniu o to, czy znaleźli pracę dzięki otrzymanemu wsparciu. Istotna różnica polega na tym, że eksperyment przy prawidłowej i pomyślnej realizacji daje nieobciążone oszacowanie efektu szkolenia54. Natomiast oszacowanie dokonane na podstawie deklaracji respondentów jest podatne na kilka
rodzajów obciążenia, wynikających na przykład z tego, że respondenci mogą nie mieć wiedzy, na ile udział w szkoleniu

W praktyce istnieje spore ryzyko, że eksperyment nie przebiegnie w pełni pomyślnie, ponieważ zajdą okoliczności i efekty generujące obciążenie oszacowania, na przykład część osób wylosowanych do udziału w szkoleniu z niego zrezygnuje.

54
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zadecydował o ich przyjęciu do pracy, lub mogą sądzić, że wypada powiedzieć o przydatności otrzymanego wsparcia, lub
mogą widzieć w tym swój interes itp. W naukach medycznych przyjmuje się więc często uszeregowanie planów badawczych od najmniej do najbardziej podatnych na obciążenie. Wielu metodologów podkreśla jednak, że w naukach społecznych takie uporządkowanie nie jest wcale jednoznaczne. O ile w przypadku oszacowania efektu wsparcia przyjmuje
się na ogół, że plan eksperymentalny może dostarczyć znacznie bardziej wiarygodnych wyników niż wywiady z uczestnikami, o tyle w przypadku innych celów badawczych, na przykład pomiaru satysfakcji uczestników z udziału w projekcie,
deklaracje mogą okazać się wystarczającym, a nawet bardziej odpowiednim źródłem informacji niż eksperyment. Stąd
wielu metodologów nie tyle mówi o wyższości jednych planów badawczych nad drugimi, co stara się stworzyć schematy
wskazujące na to, jakie plany badawcze najlepiej nadają się do uzyskania odpowiedzi na dany rodzaj pytań badawczych
(Petticrew i Roberts, 2006, strony 57–61) (Olejniczak, Kupiec i Raimondo, 2014, str. 85). Nie przekreśla to przydatności
w przeglądzie systematycznym informacji, jaki rodzaj planu badawczego został zastosowany w danym badaniu, ponieważ
ma to znaczenie w ocenie płynących z niego wniosków. Z przedstawionych wyżej powodów skali tej nie należy traktować
jako ściśle porządkowej. Mając to na uwadze w matrycy wyróżniono następujące poziomy metodologiczne:
Tabela 9. Opis poziomów metodologicznych

Lp.

Nazwa poziomu

Opis poziomu

Badania eksperymentalne

Badanie dotyczy dwóch porównywalnych ze sobą grup: eksperymentalnej i kontrolnej.
Rozdział jednostek między grupy jest dokonywany losowo. Grupa eksperymentalna
poddawana jest ocenianej interwencji, a grupa kontrfaktyczna nie. Wpływ innych
czynników jest kontrolowany.

2.

Kontrfaktyczne badania
quasi-eksperymentalne

Badanie dotyczy dwóch porównywalnych ze sobą grup: eksperymentalnej i kontrolnej.
Rozdział jednostek między grupy nie jest losowy. Pierwsza z grup poddana jest
interwencji, natomiast druga nie. Zastosowane są statystyczne/ekonometryczne
techniki analizy danych, które mają za zadanie wyeliminować efekt selekcji i pozwolić
na nieobciążone oszacowanie stanu kontrfaktycznego, czyli sytuacji jaka panowałaby
w grupie eksperymentalnej, gdyby nie dokonano interwencji.

3.

Analiza danych z rejestrów, baz lub statystyk
publicznych

Wtórna analiza danych wytworzonych w innych celach niż prowadzone badanie,
ale możliwych do wykorzystania zgodnie z celami badania.

4.

Badania obserwacyjne nie oparte
na deklaracjach

Badanie nienależące do poziomów 1–3, w którym zbiera się informacje dotyczące
badanej grupy, nie przeprowadzając wywiadów z jej członkami.

5.

Badanie oparte na deklaracjach/
wypowiedziach respondentów, wykorzystujące
triangulację

Badanie oparte na interakcji z badanym, podczas którego udziela on odpowiedzi
na zadawane pytania. W celu formułowania wniosków zestawiane są ze sobą wypowiedzi
uzyskane różnymi technikami badawczymi i/lub od różnych grup interesariuszy.

6.

Badanie oparte na deklaracjach/
wypowiedziach respondentów,
niewykorzystujące triangulacji

Badanie oparte na interakcji z badanym, podczas którego udziela on odpowiedzi
na zadawane pytania. Wnioski formułowane są na podstawie zastosowania pojedynczych
technik badawczych.

Charakterystyczną cechą przeglądu systematycznego jest to, że objęte nim badania podlegają ocenie pod kątem wiarygodności formułowanych wniosków. Znaczenie dla tak rozumianej jakości badania ma wiele czynników, takich jak
adekwatność zastosowanej metodyki do postawionych pytań badawczych, zgodność realizowanej metodyki z zakładaną, wolność od błędów metodologicznych, precyzja oszacowań związana w przypadku badań ilościowych z wielkością
próby, czy logiczne powiązane wniosków z wynikami analiz. Kryteria oceny jakości badań różnią się w zależności od
zastosowanej metodyki, co szczegółowo omawiają opracowania dotyczące metody przeglądu systematycznego (Petticrew i Roberts, 2006; Gough, Oliver i Thomas, 2012). Od oceny jakości badania zależy waga przypisywana pochodzącym
z niego wnioskom (Matera i Czapska, 2014, str. 46). W przypadku naszej metaanalizy ocena ta miała znaczenie w przeprowadzanej w trakcie syntezy wyników analizie wrażliwości. Zastosowana została następująca syntetyczna skala jakości
badania:
0. badanie nie spełnia kryteriów włączenia do metaewaluacji ze względu na nieprawidłową metodologię.
1. badanie budzi poważne zastrzeżenia metodologiczne, jedynie cześć wyników badań można uznać za uzyskane
w rzetelny sposób.
2. badanie budzi pewne zastrzeżenia metodologiczne, jednak większość wyników można uznać za uzyskane w rzetelny sposób.
3. badanie nie budzi zastrzeżeń metodologicznych.
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1.

Poza tym przewidziano osobną kolumnę na szczegółowy komentarz dotyczący oceny jakości badania.
Do analizy zostały zakwalifikowane wszystkie raporty z badań ewaluacyjnych i projektów badawczych z wyjątkiem:
a) Raportów, które były niedostępne i nie udało się ich pozyskać (17 raportów z ewaluacji i 9 raporty z projektów
badawczych);
b) Raportów, które zostały odszukane zbyt późno, żeby poddać je analizie (5 raportów z ewaluacji);
c) Raportów, które nie zawierały informacji istotnych z punktu widzenia pytań przeglądowych (w przypadku ewaluacji były to głównie ewaluacje ex-ante) (17 raportów z ewaluacji i 924 raportów z projektów badawczych);
d) Raportów, które ze względu na uchybienia metodologiczne zostały uznane za niewiarygodne (ocena jakości 0–3
raporty z projektów badawczych).
W załączniku nr 1 znajduje się lista wszystkich zidentyfikowanych raportów z badań ewaluacyjnych i projektów badawczych wraz ze wskazaniem, czy zostały one poddane analizie, czy też wyłączone z niej z wymienionych przyczyn. Ostatecznie analizie zostało poddanych 345 raportów z ewaluacji i 332 raporty z projektów badawczych.

Raporty objęte analizą
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W ramach prowadzonych analiz w bazie reportów ewaluacyjnych znalazły się 384 pozycje. Ze względu na wyłączenia
z podanych wyżej przyczyn ostatecznie analizie poddano 345 raportów.
Patrząc na liczbę raportów, które zaklasyfikowane zostały do poszczególnych dziedzin tematycznych, wyraźnie widać
dwie grupy. Do pierwszej z nich należą te dziedziny, w których zrealizowano po kilkanaście ewaluacji (np. dobre rządzenie, ochrona zdrowia), zaś do drugiej te, w których zrealizowano ponad sto badań (np. edukacja i kształcenie, rynek pracy
i zatrudnienie). Jedną z głównych przyczyn takiego rozkładu raportów może być to, że badania w ramach dominujących
dziedzin realizowane były zarówno na poziomie regionalnym, jak i centralnym, w pozostałych – niemal wyłącznie na
centralnym. Wyraźnie pokazuje to dziedziny, w których materiał badawczy był najbardziej obszerny.
Dla uzupełnienia warto dodać, że ponad połowa analizowanych raportów obejmowała jedną dziedzinę (52%). Do
dwóch dziedzin odnosiło się odpowiednio 23%, trzech, 6%, czterech 10% oraz do 5 i więcej dziedzin 8%. Najczęściej realizowano badania skoncentrowane na jednej lub dwóch dziedzinach. Zdecydowanie rzadziej realizowane były ewaluacje
bardziej przekrojowe. Badanie skoncentrowane na jednej, dwóch powiązanych ze sobą dziedzinach pozwalały najczęściej na bardziej pogłębione analizy, natomiast badania obejmujące kilka dziedzin na bardziej przekrojowe potraktowanie
badanych zagadnień.
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Wykres 10. Liczba i odsetek raportów z badań ewaluacyjnych odnoszących się do poszczególnych dziedzin55
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie matrycy oceny raportów ewaluacyjnych, N = 34556.

Grupy objęte badaniem
Znacznych trudności dostarczyło wyróżnienie i policzenie grup objętych badaniem. Wynikało to głównie z braku standardów w ich określaniu przez wykonawców. Ta sama grupa mogła być nazwana na wiele różnych sposobów, np. jako
osoby 50+, osoby starsze, uczestnicy projektów itd. Nie przestrzegano też zasady rozdzielności i dana osoba mogła być
przyporządkowana do kilku grup. Uniemożliwiło to przedstawienie danych liczbowych, pokazujących rozkład częstości
badania poszczególnych grup w ramach analizowanych raportów.

Poziomy metodologiczne raportów
Oceniając jakość prowadzonych ewaluacji chcielibyśmy odnieść się do wskazanych we wstępie do rozdziału poziomów
metodologicznych. Przeprowadzone analizy pokazują, że dominują wyraźnie dwa poziomy. Są to: badania oparte na
deklaracjach wykorzystujące triangulację oraz analizy wykorzystujące różnego rodzaju dane o charakterze urzędowym (np. zbierające dane o uczestnikach jak PEFS, czy o projektach w SIMIK oraz odnoszących się do danych zbieranych przez GUS, najczęściej BDL). W tym miejscu należy zwrócić uwagę na niewielki odsetek badań wykorzystujących
techniki kontrfaktyczne, służące wyliczeniu efektu netto realizowanych interwencji. Biorąc jednak pod uwagę obecne
oczekiwania zamawiających oraz patrząc na daty ewaluacji prowadzonych z wykorzystaniem tego poziomu metodologicznego, należy przewidywać, że udział tego poziomu w ewaluacjach będzie coraz większy. Wpłynie to pozytywnie na
dostarczanie wiarygodnych informacji o efektach prowadzonych interwencji. Należy jednak pamiętać, że same badania kontrfaktyczne (pomimo niepodważalnych walorów) nie dostarczą nam informacji o zależnościach przyczynowo-skutkowych, kluczowych dla weryfikacji teorii zmiany. Informacji, o których niedoborze można przeczytać w niemal
każdym z rozdziałów dotyczących poszczególnych dziedzin tematycznych.

55

Wykres odnosi się do wskaźnika z RM – Liczba badań ewaluacyjnych skoncentrowanych na poszczególnych politykach publicznych.

56

Liczebność wynosi 345, natomiast jeden raport mógł zostać przypisany do więcej niż jednej dziedziny tematycznej.
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Możliwe było jednak przeprowadzenie analiz o charakterze jakościowym. Analizy te pokazały, że (pomijając te trudności
interpretacyjnie) do ewaluacji grupy dobierane były najczęściej właściwe. Odpowiadały dziedzinie i celowi badania.
Można jednak dostrzec silną pozycję swoistego „standardu minimum” obejmującego beneficjentów i uczestników
projektów oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie działaniami lub poddziałaniami (czasem priorytetami). To właśnie oni – osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z projektami stanowiły bardzo często główne lub jedno z głównych
źródeł informacji. Poza oczywistymi korzyściami, niosło to też zagrożenie dla jakości i wiarygodności ewaluacji. Zdarzało
się, że w ramach badania nie starano się uzyskać informacji od grup mogących różnić się perspektywami, a co za tym
idzie i ocenami ewaluowanych zagadnień. Prezentowano więc czasem wyłącznie jedną perspektywę, co najczęściej
wpływa niekorzystnie na jakość badań. Dlatego tak ważne jest, żeby poza (opisaną poniżej) triangulacją na poziomie
technik i metod badawczych zwracać także uwagę na triangulację na poziomie badanych grup interesariuszy, szczególnie jeśli różnią się oczekiwaniami, potrzebami, czy konkurują o ograniczone zasoby.

Równocześnie, należy zwrócić uwagę na niepokojące zjawisko dotyczące znacznego odsetka raportów opartych na
deklaracjach nie wykorzystujących triangulacji. Realizacja badań wyłącznie na tym poziomie prowadzi bardzo często do
sytuacji, w których ważne wnioski i rekomendacje formułowane są w oparciu o bardzo wąską podstawę empiryczną, np.
odpowiedzi na jedno pytanie w kwestionariuszu. Rezultatem może być przedstawienie niepełnego (a przez to potencjalnie prowadzącego do nietrafnych interpretacji) opisu danego zjawiska lub wnioskowanie na podstawie niewystarczających przesłanek. Należy zatem dążyć do sytuacji, w których w ewaluacjach stosowana jest triangulacja na poziomie
metod i technik badawczych.
Wykres 11. Odsetek raportów, w których stosowano określone poziomy metodologiczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie matrycy oceny raportów ewaluacyjnych, N = 345.
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Ocena jakości raportów
W ramach prowadzonych analiz dokonana została też ocena jakości metodologii stosowanej w ewaluacjach57. Wyniki
pokazują, że co prawda większość badań (69%) nie budzi zastrzeżeń58 na poziomie metodyki badania, ale istnieje
znaczna grupa, co do których takie zastrzeżenia się pojawiły. Na 10 raportów średnio do trzech zgłoszono zastrzeżenia metodologiczne. Dotyczyły one głównie: formułowania wniosków na podstawie pojedynczych metod badawczych,
wyciągania wniosków z badań opartych na małych próbach respondentów czy nieuwzględniania perspektyw interesariuszy istotnych z punktu widzenia celów badań. Znaczny odsetek raportów w zastrzeżeniami dotyczącymi metodologii
pokazuje, że instytucje stanowiące punkt odniesienia (np. KJE) powinny nadal promować znaczenie jakości metodologii
w raportach ewaluacyjnych.
Wykres 12. Ocena jakości ewaluacji59

2%

28%

70%

1. Badanie budzi poważne zastrzeżenia
metodologiczne, jedynie część wyników badań
można uznać za uzyskane w rzetelny sposób
2. Badanie budzi pewne zastrzeżenia
metodologiczne, jednak większość wyników
można uznać za uzyskane w rzetelny sposób
3. Badanie nie budzi zastrzeżeń metedologicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie matrycy oceny raportów ewaluacyjnych, N = 345.

Poza omówionymi powyżej analizami, prowadzone badania pozwalają też na przedstawienie szeregu refleksji i wniosków
dotyczących ewaluacji prowadzonych w ramach EFS. Poniżej staramy się pokazać kilka z nich w przekonaniu, że odkrywają ważne problemy stojące przed ewaluacjami w Polsce.

57

Sposób jej przeprowadzenia opisany został na początku rozdziału.

58

Należy podkreślić, że nie oceniano jakości badań (np. trafność dobru, realizację próby, trafność i rzetelność badań) a jedynie założenia metodologiczne.
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Wykres odnosi się do wskaźnika – Odsetek badań ewaluacyjnych nie budzących zastrzeżeń metodologicznych .
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Pierwsza grupa refleksji odnosi się do trudności związanych z zakresem i kompletnością pozyskiwanych informacji, a mianowicie do luk informacyjnych. Najważniejszą spośród nich jest naszym zdaniem ta, która w większości analizowanych
dziedzin uniemożliwiła weryfikację teorii zmiany. Kolejna grupa refleksji dotyczy przyjmowanych przez ewaluatorów
założeń oraz zagadnień związanych z wypracowywaniem wniosków i rekomendacji. Ostania koncentruje się na funkcjonowaniu osób odpowiedzialnych za ewaluację jako „brokerów wiedzy”.
Te trzy grupy refleksji nie wyczerpują oczywiście zagadnień związanych z jakością ewaluacji prowadzonej w ramach EFS,
podnoszą jednak ważne dla niej tematy.

Luki informacyjne
Jako kluczową lukę informacyjną w analizowanych ewaluacjach należy wskazać niedostatek badań, które badając relacje przyczynowo-skutkowe pozwoliłyby na weryfikację powiązań pomiędzy interwencją a efektami. Ewaluacje najczęściej polegały na opisie prowadzonych działań, a następnie weryfikacji tego, jak wpisywały się one w oczekiwania,
potrzeby, czy cele oraz jakie przyniosły efekty. Istnieje niewiele analiz pokazujących, jakie zmiany spowodowała lub
jakie procesy uruchomiła interwencja. Luka ta wynika w dużej mierze z małej jeszcze skali zastosowania podejścia
TBE (Theory Based Evaluation), związanego z koniecznością odtworzenia i weryfikacji teorii zmiany. To dzięki temu
podejściu mamy możliwość pokazania mechanizmu działania danej interwencji. Możliwa jest zatem próba weryfikacji
i udoskonalenie teorii zmiany stojącej za interwencją. Odwołując się do metafory „czarnej skrzynki”, na podstawie przeprowadzonych badań wiemy, co było bodźcem do podjęcia interwencji (badania wykazały zasadność interwencji), jaka
interwencja została podjęta oraz czy osiągnięto planowane efekty, wnioskujemy też o dostrzeganych barierach, jednak
nie wiemy, jakie dokładnie procesy zostały uruchomione przez interwencję i jakie procesy wygenerowały osiągnięte
efekty. W związku z tym nie wiadomo, jak zmodyfikować interwencję, aby skuteczniej poruszała ona właściwe mechanizmy i generowała pożądane efekty. Dlatego rekomenduje się wymaganie od wykonawców, aby przeprowadzane
ewaluacje wpływu opierały się na odtworzeniu i weryfikacji teorii zmiany.

Dużym wyzwaniem dla ewaluacji jest to, że dotyczy także długotrwałych procesów, co oznacza, że część efektów
interwencji ma charakter odroczony i dotychczasowe badania nie mogły ich w pełni ujawnić. Można tu wskazać przynajmniej dwa rozwiązania. W ramach ewaluacji on-going należy identyfikować procesy, na które ma lub może wpływać
dana interwencja i próbować oszacowywać wpływ interwencji na te procesy. Ponadto, o ile jest to możliwe, należy prowadzić badania odroczone (np. powtórzenie badań z tą samą grupą osób/projektów w kilka lat po zakończeniu interwencji), koncentrujące się na oddziaływaniu i trwałości (szczególnie po okresie jej obowiązkowego utrzymania).

Zbieżność wniosków
Niewątpliwym wyzwaniem w interpretacjach, w ramach poszczególnych dziedzin, było pojawianie się sprzecznych
wniosków (np. dotyczące oceny trwałości działań czy skuteczności w postaci uzyskania korzyści po zakończeniu udziału
w projekcie). Wynikały one najczęściej z zastosowania innych metodologii oraz innego sposobu teoretycznego uprawomocniania prowadzonych analiz, często prowadzącego do opracowywania raportów różnej jakości. W przypadku pojawienia się takich wniosków opierano się wtedy na bardziej wiarygodnych raportach. Warto zwrócić jednak uwagę, że
powodem tych rozbieżności mogłyby być uwarunkowania regionalne, mogące wpływać na formułowane wnioski, czy
rekomendacje. Przykład ten każe nam pamiętać, że podobne lub wręcz takie same interwencje wdrażane są w różnym
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Więcej przykładów można znaleźć w podrozdziałach „Wnioski dotyczące badań ewaluacyjnych” – w ramach poszczególnych dziedzin tematycznych.
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Kolejna luka informacyjna dotyczy kompletności zakresu prowadzonych analiz. Badając raporty w różnych dziedzinach
można odnieść wrażenie, że wybierane są z nich pewne obszary do badania, a inne pomijane. Efektem jest to, że niektóre obszary są zdecydowanie lepiej przebadane niż inne. Prowadzi to do powstawania luk informacyjnych (przykłady
zostały podane w ramach poszczególnych dziedzin, np. dobre rządzenie (brak badań dotyczących przedłużających się
procedur sądowych) czy wdrażanie i zarządzanie (ocena rzeczywistych efektów działań komunikacyjnych)60. Dlatego na
etapie opracowywania rocznych planów ewaluacji powinno wracać się do zakresu planowanych ewaluacji i weryfikować ich zakres z perspektywy kompletności prowadzonych badań. Szczególnym przykładem tej luki jest to, że znaczna
część ewaluacji ogranicza się do oceny skuteczności wsparcia i użyteczności dla jego interesariuszy. Przedmiotem zainteresowania jest poziom realizacji celów i wskaźników, mniejszy nacisk kładziony jest na likwidowanie zdiagnozowanych
problemów.

kontekście i co za tym idzie mogą przynosić rożne efekty. Można też wskazać pozytywny przykład wniosków różniących
się od większości pozostałych, naprowadzających na nowe interesujące obszary i rozwiązania.
Innym ciekawym zjawiskiem związanym z wnioskami była kumulacja wniosków dotycząca pewnych zagadnień, a sporadycznego pojawiania się w przypadku innych. Wynika to w dużej mierze z zakresu badań oczekiwanych przez zamawiającego i trzymania się przez wykonawców wyznaczonego zakresu badania. Przykładem może być ocena działań
szkoleniowych, w której koncentrowano się najczęściej na ocenie zaspokojenia indywidualnych potrzeb uczestników lub
pracodawców korzystających z tego wsparcia, jakości jego realizacji itd., pozostawiając niezbadaną kwestię wpływu na
konkurencyjność przedsiębiorstw.
Generalnie, analizując raporty można dostrzec tendencję do „uśrednienia” wniosków i rekomendacji – jak ma to miejsce w przypadku badań sondażowych, nie są publikowane wyniki znacznie odstające od wcześniej publikowanych.
Trudno to zjawisko ocenić jednoznacznie, ponieważ może mieć zarówno pozytywne jak i negatywnie konsekwencje.
Przede wszystkim coraz powszechniej artykułowane przez zamawiających oczekiwania wobec wykonawców dotyczące
korzystania z wcześniejszych badań oraz opracowań naukowych (poza olbrzymimi zaletami tego podejścia), ukierunkowują projektujących badania na podobne tory myślenia i interpretowania danych zjawisk. Wymuszają na nich odnoszenie się do wcześniej stosowanych metodologii oraz wypracowanych wniosków i rekomendacji. Toteż pojawia się naturalna skłonność do ich naśladowania lub odnoszenia się do nich. Dlatego tak ważna jest odpowiedzialność i zdolność
ewaluatorów do wypracowywania ważnych, ale często krytycznych wniosków. Analiza prowadzonych raportów pokazała,
że część wykonawców stosuje „drogę na skróty”. Opierając się na wcześniejszych badaniach, przygotowuje ogólne i na
ogół pozytywne wnioski, zmniejszając prawdopodobieństwo ich odrzucenia przez zamawiającego, ponadto wypracowuje najczęściej ogólne i mało operacyjne (przydatne) rekomendacje. Można to powiązać ze stosowaną metodologią
i sposobem wypracowywania wniosków. Tam, gdzie mieliśmy do czynienia z wiarygodniejszym sposobem prowadzenia
badań, korzystaniem z bardziej złożonej metodyki badania, tam częściej też pojawiały się bardziej złożone, często dość
krytyczne, ale użyteczne i cenne wnioski.
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Wypracowywanie wniosków i rekomendacji
Często nie jest znane źródło i sposób wypracowywania wniosków i rekomendacji. O ile powszechnie stosowany jest
przez zamawiających tzw. „platynowy standard”, polegający na konieczności połączenia pytań badawczych z metodami i technikami, o tyle już sporadycznie pojawia się oczekiwanie pokazania sposobów wnioskowania. Efektem tego
jest znaczna dowolność, a co niestety za tym idzie i często niewystarczająca rzetelność wypracowywania wniosków.
Dlatego obserwowany jest różny ich zakres przydatności i szczegółowości.
Innym obserwowanym zjawiskiem w badanych raportach było to, że część rekomendacji ograniczała się do powtórzenia
opinii wygłoszonej w jednej z kategorii interesariuszy. Brak szerszej perspektywy (uzyskiwanej np. dzięki wykorzystaniu
literatury, realnemu udziałowi ekspertów) prowadził najczęściej do proponowania wniosków jedynie powielających stosowane rozwiązania. A w efekcie do milczącej reprodukcji działań, które niekoniecznie muszą być prorozwojowe.
Dobrą praktyką w tym zakresie są różnego rodzaju warsztaty i panele z odpowiednio dobranymi ekspertami spoza
zespołu badawczego i z udziałem osób z IZ/IP mających wpływ na wdrożenie wypracowanych rekomendacji. Ekspertami muszą być osoby, reprezentujące różne punkty widzenia, ale dobrze znające się na temacie. Powinni to być w miarę
możliwości „teoretycy”, zajmujący się refleksją nad daną dziedziną oraz „praktycy” czynnie w niej działający. Ważnym
elementem jest uzgodnienie ich pomiędzy wykonawcą i zamawiającym. Eksperci powinni być dobrze przygotowani do
panelu.

Wielość modeli ewaluacyjnych – świadome ich stosowanie
W analizowanych raportach wyraźnie widać różnorodność podejść, modeli ewaluacyjnych, stosowanych metodologii.
Wielość ta jest na pewno jedną z mocnych stron ewaluacji w Polsce. Jednocześnie w raportach można dostrzec przyjmowanie znacznej liczby ukrytych założeń dotyczących funkcjonowania badanej rzeczywistości, sposobów działania człowieka, przyczynowości badanych zjawisk. Sprowadza się to często do przyjmowania nie wprost wyrażonych, ale czasem
traktowanych jako oczywiste i jedyne możliwe paradygmatów (które będąc propozycją opisania rzeczywistości w określony sposób mogą uwypuklać pewne jej elementy, a inne marginalizować lub pomijać). Dlatego ważne jest oczekiwanie od wykonawców świadomego stosowania w raportach perspektyw teoretycznych. Jednym ze sposobów radzenia
sobie z tą kwestią jest pojawiające się coraz częściej oczekiwanie dotyczące określenia kontekstu naukowo-badawczego
prowadzonego badania.
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Brokerzy wiedzy
Odnosząc się do koncepcji „brokerów wiedzy”, należy wskazać na trudności, jakie pojawiają się w procesie formułowania zapotrzebowania na wyniki badań oraz w ich oddziaływaniu na proces wdrażania rekomendacji z ewaluacji.
W jednym z raportów zwrócono uwagę na problem niedostatecznego wykorzystywania modelu wdrażania rekomendacji
przez instytucje zaangażowane w realizację Programu [32]. Skutkowało to niedostatecznym wpływem tychże badań na
wprowadzane zmiany. Pozostałych spostrzeżeń dostarczają studia przypadku prowadzone w ramach tego etapu badania.
Wskazują one na następujące procesy i zagrożenia:
Niebezpieczeństwo utraty pamięci instytucjonalnej w zakresie ewaluacji EFS – w związku z połączeniem komórek ewaluacyjnych EFRR i EFS.

•

Nie zawsze wykorzystywane są wiedza i kompetencje innych instytucji działających w podobnych obszarach na
poziomie centralnym oraz wojewódzkim. Nie zawsze też korzysta się z konsultacji i wymiany informacji pomiędzy instytucjami. Prowadzi to do powielania badań (w przypadku, kiedy obie instytucje prowadzą badania)
lub luk informacyjnych (kiedy nie dotrze informacja o zapotrzebowaniu na wiedzę), a na etapie przyjmowania
raportu końcowego – do nieuwzględnienia wszystkich potencjalnych uwag.

•

Ewaluacja jest często tylko jednym z wielu zadań, powierzonych danej osobie w instytucji (i to nie zawsze najważniejszym). Właściwe wykorzystanie wyników ewaluacji i jej odpowiednia promocja w ramach instytucji
wymaga większego niż tylko częściowe zaangażowanie pracownika.

•

Niewielka gotowość do korzystania z wiedzy i rekomendacji przez decydentów. Co prawda w tym celu prowadzone są odpowiednie działania: prezentacje wewnętrzne z udziałem przedstawicieli wykonawców, dobrze
przygotowane streszczenia (executive summary). Niemniej potrzebne są dalsze działania KJE i MR zmierzające
do budowania kultury ewaluacji wśród decydentów oraz przekonywania ich do wykorzystania pozyskiwanych
w ten sposób informacji w codziennej pracy.

•

Ważnym wyzwaniem dla zamawiających jest odpowiednie reagowanie na zaniedbania dotyczące badań oraz
jakości raportu ze strony wykonawcy (np. niewykonanie wykazanych w raporcie badań) i stosowanie odpowiednich sankcji przewidzianych w umowach, włączając w to nawet rozwiązanie umowy. Należy podkreślić znaczenie
zamawiających na rynku ewaluacji, ponieważ akceptowanie przez nich raportów i badań niewystarczającej jakości może sprzyjać funkcjonowaniu na rynku nierzetelnych wykonawców.

•

Ważnym elementem wpływającym na jakość ewaluacji jest oczekiwane od wykonawcy konkurowania innymi
elementami niż ceną. Co oznacza, że udział w ocenie nie powinien przekraczać 40%, a pozostałe kryteria
powinny pozwalać na merytorycznie zróżnicowane oceny osób oceniających oferty.

Zebrane informacje wskazują głównie na zagrożenie w pełnieniu przez osoby odpowiedzialne za ewaluację roli brokerów
wiedzy. Nie oznacza to, że system ten nie działa – działa, lecz z trudnościami. Przedstawione powyżej wnioski nie są wiedzą pełną, a jedynie cząstkową – bazującą na analizie raportów i dwóch studiach przypadku, dlatego warto byłoby zrobić
dodatkowe badania dotyczące roli i znaczenia ewaluacji oraz wykorzystania jej w procesie decyzyjnym w poszczególnych
instytucjach zamawiających ewaluację. Inaczej mówiąc, oceny funkcjonowania brokeringu wiedzy w praktyce.

Projekty badawcze
Warto przy okazji zwrócić uwagę na kwestie charakterystyczne dla projektów badawczych (które były odrębną kategorią
poddaną analizie, nie zaliczaną do dotychczas omawianych badań ewaluacyjnych). Raportów z projektów badawczych
było ponad trzykrotnie więcej niż raportów z ewaluacji. Pojawiały się wśród nich produkty o wysokiej jakości i dużym
oddziaływaniu, jak np. Bilans Kapitału Ludzkiego czy Diagnoza społeczna. Niestety większość stanowiły jednak mało
przydatne opracowania o niskiej jakości. Na tę sytuację składa się wiele czynników. Jednym z nich jest niewątpliwie brak
takiego nadzoru ze strony instytucji zamawiającej, z jakim mamy do czynienia w przypadku ewaluacji.
To, na co należy zwrócić w pierwszej kolejności uwagę, to brak standardu prowadzenia i prezentowania wyników
badań. O ile w przypadku ewaluacji możemy spodziewać się w raporcie streszczenia, opisu metodologii, wyników badań
oraz wniosków i rekomendacji, o tyle w projektach badawczych już nie. Były takie, w których przedstawione są jedynie
wyniki (i to w postaci rozkładów częstości pod wykresami) lub wyłącznie wnioski i rekomendacje.
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•

Wydaje się, że projekty badawcze to dobra formuła do prowadzenia dużych badań, stanowiących punkt odniesienia
dla innych, zarówno na poziomie ogólnopolskimj jak i regionalnym. Badania powinny pokazywać szerszą perspektywę
i uzupełniać luki wiedzy. To też możliwość dostarczenia brakujących diagnoz niezbędnych do właściwego rozwiązania
problemu oraz rzetelnego przygotowania i oceny wniosku o dofinansowanie. Być może jest to też pole do innowacyjnych
badań, testowania ich przydatności, w celu późniejszego wykorzystania np. w ewaluacjach.

Podsumowanie
Jakość i użyteczność prowadzonych badań ewaluacyjnych jest zróżnicowana. Przeciętny ich poziom jest zadowalający.
Podsumowując, chcielibyśmy zwrócić uwagę na największe naszym zdaniem wyzwania stające przed ewaluacją.
Po pierwsze, ewaluacje dostarczają bardzo niewielu informacji pozwalających zweryfikować teorię zmiany, czego
próba została podjęta w niniejszym badaniu. Przeczy to wyrażanej niekiedy opinii, że ewaluacja oparta na teorii (TBE)
nie jest podejściem nowym, ponieważ była nieświadomie stosowana w wielu dotychczasowych badaniach. W rzeczywistości ewaluatorzy bardzo rzadko odtwarzali teorię zmiany i kwestionowali założone w niej mechanizmy przyczynowo-skutkowe. Częstszą praktyką było zakładanie a priori, że mechanizmy te funkcjonują, i wywodzenie na tej podstawie
wniosku o wystąpieniu efektów interwencji. Z reguły ewaluacje ograniczały się do weryfikacji diagnozy stojącej u podstaw interwencji i/lub sformułowania wniosków o wystąpieniu lub niewystąpieniu zakładanych efektów, nie obejmując badania mechanizmów prowadzących od podejmowanych w ramach interwencji działań do osiąganych efektów. Mechanizmy te pozostają więc w dużej mierze „czarną skrzynką”. Brak weryfikacji teorii zmiany odbiera szansę na
jej udoskonalenie. Poważnie ogranicza to możliwość formułowania rekomendacji i prognoz dla przyszłych interwencji,
ponieważ, jak zauważył Ray Pawson, elementem w rzeczywistości transferowalnym między interwencjami jest właśnie
teoria zmiany (Pawson, Greenhalgh, Harvey i Walshe, 2004).
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Po drugie, można zaobserwować wzrost ilości badań pozwalających wyciągać wiarygodne wnioski o oddziaływaniu
interwencji, w tym badań wykorzystujących metody kontrfaktyczne. Nadal jednak można zauważyć głęboki deficyt
wiedzy o pośrednich i długofalowych efektach wsparcia. Większość badań poprzestaje na poziomie produktu i rezultatu,
nie zbierając empirycznych danych dotyczących tego, jak przekładają się one na realizację celów interwencji.
Po trzecie, należy położyć większy nacisk na prezentowanie przez wykonawców sposobów wypracowywania wniosków i rekomendacji.
I po czwarte, należy przeprowadzić bardziej systematyczne badania dotyczące funkcjonowania osób odpowiedzialnych za ewaluację jako „brokerów wiedzy”. Prowadzone studia przypadku wskazały na bariery i wyzwania w stosowaniu tego modelu.

154

6. ANALIZY STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WSPARCIA EFS
W AKTUALNYM OKRESIE PROGRAMOWANIA
W perspektywie finansowej 2014–2020 wsparcie z EFS jest oferowane w ramach programu centralnego, jakim jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Jednym z celów niniejszego
badania było obliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego dla tych wszystkich programów. W tym kontekście warto spojrzeć na dane statystyczne dotyczące wsparcia ze środków EFS w okresie objętym analizą wskaźników,
czyli do 2016 r.
Tabela 10. Liczba projektów współfinansowanych z EFS w ramach perspektywy finansowej 2014–2020 (stan na dzień 04.09.2016)

Do 4 września 2016 r. w Polsce zawarto umowy na realizację 3 399 projektów współfinansowanych z EFS. Najliczniej
reprezentowanym programem był PO WER – zawarto 1 438 umów, co stanowi ponad 42% wszystkich realizowanych
projektów. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu, który adresowany jest do osób młodych na rynku
pracy – dwie trzecie zawartych umów (najwięcej w ramach Działania 1.1. Wsparcie osób młodych, pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe). Analizując programy wdrażane w regionach, należy
zauważyć, że na tle wszystkich województw zdecydowanie wyróżniają się dwa – śląskie (269 projektów – 7,9% wszystkich) oraz wielkopolskie (248; 7,3%). Zaś wyraźnie najmniej umów zawarto w województwie lubuskim – 37 przedsięwzięć, co stanowi 1,1% wszystkich projektów współfinansowanych z EFS. Wsparcie w ramach zawartych umów zdecydowanie najczęściej dotyczyło aktywności na rynku pracy – w większości przypadków dominującą osią priorytetową
był priorytet bezpośrednio związany z obszarem zatrudnienia. Tylko w przypadku 4 programów częściej wybierano inny
zakres wsparcia: RPO w woj. mazowieckim – edukacja dla rozwoju regionu, RPO w woj. opolskim – integracja społeczna,
RPO w woj. pomorskim – integracja i RPO w woj. śląskim – włączenie społeczne. Z kolei w przypadku innych regionów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, dane na 04.09.2016 r. W powyższej analizie nie uwzględniono projektów
zrealizowanych w ramach pomocy technicznej – ich liczba w zdecydowanej większości programów była najniższa.

przedsięwzięcia z obszaru integracji społecznej należały do najrzadziej wybieranych. Szczegółowe dane przedstawiono
w poniższej tabeli.
Można także wskazać wyraźnie dominujące obszary wsparcia, odpowiadające poszczególnym priorytetom inwestycyjnym. Najczęściej wspierane obszary są ściśle powiązane ze stworzeniem warunków do wejścia na rynek pracy, w tym
dla osób młodych. Wynika to z faktu skoncentrowania się na wsparciu realizowanym z YEI (skrócony okres wdrażania
w stosunku do wdrażanego Programu).
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Rysunek 26. Najpopularniejsze priorytety inwestycyjne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, dane na 04.09.2016 r.

Warto także zwrócić uwagę na dziedzinę działalności, której dotyczy projekt. Ponad 40% projektów dotyczy administracji publicznej, 24% skupia się na edukacji, kolejne 12% – na działalności w zakresie opieki społecznej, usług komunalnych, społecznych i indywidualnych, a 1,5% dotyczy opieki zdrowotnej. Pozostałe dziedziny (turystyka, produkcja,
działania informacyjno-komunikacyjne i inne) były obejmowane wsparciem zdecydowanie rzadziej.
Łączna wartość wszystkich projektów, dla których zawarto umowy o dofinansowanie przed 4 września 2016 r., wyniosła ponad 8,8 mld zł, a średnia wartość – 2,6 mln zł. Najwięcej środków przeznaczono na przedsięwzięcia realizowane
w ramach PO WER – ponad 4,5 mld zł, co stanowi 52% wszystkich środków. Równocześnie średnia wartość przedsięwzięć finansowanych z tego Programu należy do najwyższych (3,2 mln zł). Jeżeli chodzi o programy realizowane w regionach, to wyraźnie wyższy udział w ogólnej puli środków miały RPO wdrażane w Wielkopolsce (8% sumy środków) oraz na
Śląsku (6%). Ale równocześnie trzeba zauważyć, że średnia wartość i mediana wartości projektów w tych regionach nie
należała do najwyższych. Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 11. Wartość projektów współfinansowanych w ramach EFS oraz liczba uczestników projektów61 (wg programów)

Nazwa Programu

Wartość projektów
– suma (zł)

Wartość projektów
– średnia (zł)

Wartość projektów
– mediana (zł)

Liczba
uczestników

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

4 583 952 449,76

3 187 727,71

1 700 148,00

11 526

RPO Lubuskie
RPO Dolnośląskie

89 425 203,38

2 416 897,39

1 406 700,00

0

208 247 150,80

2 776 628,68

1 773 181,00

0

RPO Kujawsko-Pomorskie

156 114 374,45

2 168 255,20

944 625,47

14

RPO Lubelskie

225 983 827,35

1 321 542,85

977 181,00

0

RPO Łódzkie

328 674 455,83

1 587 799,30

942 970,78

0

RPO Małopolskie

513 518 570,61

3 356 330,53

1 245 000,00

0

RPO Mazowieckie

326 387 474,52

2 569 980,11

977 125,00

0

RPO Opolskie

170 019 631,59

2 208 047,16

1 278 000,00

0

RPO Podkarpackie

163 684 176,68

1 881 427,32

935 214,00

0

81 964 014,35

1 280 687,72

724 034,38

6

RPO Podlaskie
RPO Pomorskie

251 079 546,84

3 586 850,67

1 815 353,42

0

RPO Śląskie

511 145 588,36

1 900 169,47

998 983,20

0

RPO Świętokrzyskie

200 779 046,98

1 247 074,83

870 561,75

0

RPO Warmińsko-Mazurskie

141 935 557,34

1 774 194,47

1 586 881,73

0

RPO Zachodniopomorskie

174 450 338,08

2 769 052,99

1 740 000,00

0

RPO Wielkopolskie

707 980 641,64

2 854 760,65

823 009,59

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, dane na 04.09.2016 r.

Rysunek 27. Udział kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja DEGURBA dla ogółu uczestników projektów współfinansowanych w ramach EFS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014, stan z 30.06.2015 r.

Z bazy pochodzącej z systemu SL 2014 i zawierającej dane uczestników projektów współfinansowanych w ramach EFS
(udostępnionej przez zamawiającego na potrzeby badania) wynika, że do 30.06.2015 r. w projektach uczestniczyło
11 546 osób – niemalże wszyscy (11 526 osób) brali udział w przedsięwzięciach wdrażanych w ramach PO WER. Pozostałe osoby otrzymały wsparcie w ramach programów operacyjnych realizowanych w województwach: kujawsko-pomorskim (14) oraz podlaskim (6). Uczestnicy indywidualni stanowili ponad 98% wszystkich odbiorców wsparcia, a pozostałą
część (1,4%) zostali objęci interwencją jako pracownicy lub przedstawiciele instytucji/podmiotu. Na początku wdrażania
PO WER rozkład płci uczestników przyjął odwrotne proporcje względem końcowej fazy wdrażania PO KL – zaobserwo-

61
We wszystkich statystykach zaprezentowanych w tym rozdziale dot. liczby uczestników projektów zrealizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014–2020
uwzględniono tylko uczestników, w przypadku których wniosek zgłaszający ich do systemu SL 2014 miał status „zatwierdzony”.
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Projekt o najniższej wartości (1 000 zł) zrealizowano w woj. świętokrzyskim. Beneficjentem projektu pn. „Szkolenia dla
pracowników wdrażających RPO WŚ 2015-2020 w 2015 r.” był Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Z kolei przedsięwzięcie o najwyższej wartości zaplanowano w Wielkopolsce – koszt projektu pn. „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO
2014–2020 w latach 2015-2023 – IZ” wyniósł 200 626 162,00 zł. Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa
Wielkopolskiego. Oba „skrajne” projekty powstały w ramach pomocy technicznej.

wano wyższy udział mężczyzn. Struktura uczestników pod względem stopnia urbanizacji obszaru zamieszkania była zróżnicowana – najliczniej reprezentowaną grupą byli mieszkańcy terenów słabo zaludnionych, tj. terenów, gdzie co najmniej
50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie – mieszkańcy terenów wiejskich stanowili 49,5% populacji uczestników projektów. Udział osób zamieszkujących obszary wiejskie wśród uczestników projektów był wyższy niż wartość wskaźnika
dla Polski (39,7%).
Analizując uczestników projektów ze względu na wiek, należy zwrócić uwagę na zdecydowaną dominację osób młodych – 98,4% uczestników reprezentowało dwie najniższe kategorie wiekowe: do 24 lat oraz 25-29 lat. Średnia wieku
wszystkich uczestników równa była 23. Najmłodsza osoba uczestnicząca w działaniach miała 15 lat, a najstarsza – 62.
Struktura wykształcenia uczestników PO WER i regionalnych programów nieznacznie różni się względem tej w obszarze
PO KL – odnotowano o blisko 10 pp. niższy udział osób o najniższym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne
lub niższe) oraz wyższy o blisko 15 pp. udział osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym.
Rysunek 28. Struktura wieku oraz wykształcenia uczestników projektów współfinansowanych w ramach EFS

do 24 lat – 60,9%

25–29 lat – 37,6%

40–49 lat – 0,5%

30–39 lat – 0,6%

podstawowe, gimnazjalne lub niższe – 25%

50 lat i więcej – 0,4%

ponadgimnazjalne – 40%

wyższe – 28%

policealne – 7%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014, stan z 30.06.2015 r.

Podobnie jak w przypadku PO KL, w projektach współfinansowanych z EFS w ramach perspektywy finansowej 2014–2020
uczestniczą osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji życiowej. W początkowej fazie wdrażania programów najliczniejszą grupę stanowiły osoby przebywające w gospodarstwach domowych bez osób pracujących oraz osoby w innych
niekorzystnych sytuacjach niż zdefiniowane. Do tej kategorii zaklasyfikowano m.in. osoby zamieszkujące obszary wiejskie, co wpłynęło na wysoką wartość wskaźnika. Wsparcie uzyskało także 200 osób z niepełnosprawnościami
Rysunek 29. Liczba uczestników projektów znajdujących się w niekorzystanej sytuacji życiowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014, stan z 30.06.2015 r.

Zdecydowaną większość uczestników projektów stanowiły osoby pozostające poza rynkiem pracy – bezrobotni, w tym
długotrwale, zarejestrowani w urzędzie pracy (8 233) oraz bierni zawodowo (3 131). Prawie wszystkie osoby bierne
zawodowo wciąż pozostawały w systemie edukacji.
Tabela 12. Status na rynku pracy uczestników w momencie rozpoczęcia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2015 r.
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Bezpośrednio po zakończeniu projektu liczba osób, które były nieaktywne, tj. nie podjęły żadnej nowej aktywności,
wynosiła tylko 1 749. Pozostałe osoby podjęły pracę lub rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej, nabyły nowe
kompetencje i kwalifikacje albo poszukiwały pracy. W poniższej tabeli pokazano informacje dot. statusu uczestników
projektów po ich zakończeniu.
Tabela 13. Status na rynku pracy uczestników w momencie zakończenia projektu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2015 r.; w powyższej tabeli w zakresie statusu po zakończeniu projektu nie uwzględniono osób
należących do kategorii „inne” i „nie dotyczy”.

Uczestnikom projektów zaproponowano szeroki katalog form wsparcia. Należy zauważyć, że najczęstsze typy oferowanego wsparcia nie odbiegają od pomocy zapewnionej w ramach PO KL, choć pojawiły się nowe formy wsparcia, takie jak
bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie. Najwięcej uczestników objęto doradztwem oraz pośrednictwem pracy.
Tabela 14. Formy wsparcia oferowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Trzeba również podkreślić wysoką liczbę osób, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na
poziomie kraju wartość zdefiniowanego na potrzeby niniejszego badania wskaźnika Udział osób, które otrzymały
wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, w ogóle osób, które otrzymały wsparcie w obszarze polityki rynku pracy62 równa była 47,6%. Wskaźnik był zróżnicowany regionalnie – najwyższy poziom osiągnął w trzech
województwach: wielkopolskim, łódzkim i małopolskim. Na tle wszystkich regionów wyróżnia się województwo kujawsko-pomorskie, gdzie dotację otrzymała tylko 1 osoba na 10 biorących udział we wsparciu w obszarze rynku pracy.

62

Ogół osób, które otrzymały wsparcie w obszarze polityki rynku pracy stanowiły osoby, które otrzymały wsparcie w ramach priorytetów 8(i) i 8(ii).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014, stan z 30.06.2015 r.

Tabela 15. Poziom wskaźnika Udział osób, które otrzymały wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, w ogóle osób, które otrzymały

wsparcie w obszarze polityki rynku pracy w regionach
Nazwa województwa
Wielkopolskie

290

64,7%

Łódzkie

359

64,5%

Małopolskie

762

63,1%

Dolnośląskie

257

60,2%

Mazowieckie

170

58,0%

Śląskie

462

56,3%

Podkarpackie

322

52,0%

Pomorskie

285

49,1%

53

43,8%

Warmińsko-mazurskie

148

42,9%

Opolskie

123

40,5%

Zachodniopomorskie

112

39,9%

Podlaskie

186

39,8%

Lubelskie

147

30,4%

Świętokrzyskie

201

24,0%

40

9,0%

3 917

47,6%

Lubuskie

Kujawsko-pomorskie
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Wartośćwskaźnika

Liczba dotacji

Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SL2014, stan z 30.06.2015 r.

W celu poznania i oceny koncentracji przestrzennej wsparcia obliczony został wskaźnik koncentracji Florence’a w zakresie osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. Obliczono udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji UP, które rozpoczęły udział w projekcie współfinansowanym w ramach EFS, względem wszystkich bezrobotnych
zarejestrowanych w UP. Wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy charakteryzuje wysoki
stopień rozmieszczenia przestrzennego (w skali województw). Wskaźnik koncentracji Florence’a równy jest 0,1954, co
oznacza małą koncentrację – zjawisko nie jest zlokalizowane. Wsparcie nie koncentruje się na wybranych obszarach
(województwach), ale rozkłada się proporcjonalnie do występujących potrzeb (tj. liczby zarejestrowanych bezrobotnych). Większej skali potrzeb odpowiada więc większy strumień wsparcia, co jest pozytywną konstatacją z punktu widzenia dążenia do spójności i konwergencji w rozwoju polskich regionów.
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5. OSZACOWANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW REZULTATU
DŁUGOTERMINOWEGO
Dodatkowym zadaniem niniejszego badania, w ramach ewaluacji dotychczas wdrażanych interwencji w okresie programowania 2014–2020, było obliczenie wartości niektórych wskaźników rezultatu długoterminowego. Zaliczały się do nich
wybrane wskaźniki wspólne określone w wytycznych Komisji Europejskiej63 (oznaczone kodem KE oraz numerem wskaźnika na liście zamieszczonej w wytycznych), wśród których wyodrębniono grupę wskaźników Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (oznaczonych kodem YE oraz numerem wskaźnika na liście zamieszczonej w wytycznych), a także
wskaźniki zdefiniowane w dokumentach krajowych (oznaczone kodem PL i kolejnym numerem) oraz jeden wskaźnik
odpowiadający na potrzeby informacyjne Ministerstwa Rozwoju, ale nie wyznaczony w żadnych oficjalnych dokumentach (kod DO i numer 01). Listę wskaźników objętych niniejszym badaniem przedstawia Tabela 16.
Tabela 16. Wskaźniki rezultatu długoterminowego objęte badaniem

Kod

Nazwa wskaźnika

Populacja odniesienia

CT, PI

EFS/YEI

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, 6 miesięcy
po opuszczeniu programu

Uczestnicy bezrobotni lub bierni zawodowo

CT 8-11

EFS, YEI

KE31

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

Uczestnicy bezrobotni lub bierni zawodowo w wieku
powyżej 54 lat

CT 8-11

EFS

KE32

Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej,
pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność
na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu
programu

Uczestnicy bezrobotni lub bierni zawodowo, należący
do co najmniej jednej z poniższych kategorii:
– osoba przebywająca w gospodarstwie domowym
bez osób pracujących
– osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
– osoba należąca do mniejszości etnicznej lub imigrant
– osoba z niepełnosprawnością
– osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

CT 8-11

EFS, YEI

PL01

Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw
działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia
finansowego

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

8(i), 8(iii)

EFS

YE11

Liczba osób pracujących 6 miesięcy po zakończeniu
udziału w programie

Wszyscy uczestnicy YEI

8(ii)

YEI

YE12

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

Wszyscy uczestnicy YEI

8(ii)

YEI

DO01

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

Wszyscy uczestnicy

CT 8-11

EFS, YEI

PL02

Liczba osób poniżej 30 lat, pracujących 6 miesięcy
po opuszczeniu programu, w tym prowadzących
działalność na własny rachunek

Uczestnicy bezrobotni lub bierni zawodowo w wieku
poniżej 30 lat

8(ii)

EFS

PL03

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

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

9(i)

EFS

Dzięki połączeniu danych z systemu SL 2014, gromadzącego informacje o wszystkich uczestnikach projektów finansowanych ze środków EFS, oraz danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (za pośrednictwem Ministerstwa
Rozwoju), na podstawie kodów tytułu ubezpieczenia, możliwe było ustalenie sytuacji zawodowej uczestników projektów
6 miesięcy od zakończenia udziału w interwencji. W szczególności sprawdzono, czy dany uczestnik pracował oraz czy
prowadził działalność na własny rachunek, co pozwoliło obliczyć wartości wskazanych wskaźników64.

63

(European Commission, DG EMPL, 2014).

64

Brano pod uwagę tylko tych uczestników odnotowanych w bazie SL 2014, których dane znajdowały się w formularzach mających status zatwierdzonych.
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KE29

Tabela 17. Wartości wskaźników rezultatu długoterminowego

YEI?

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

KE29

Kod

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

Nazwa wskaźnika

bez YEI

1043

1 505

2 548

KE31

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

bez YEI

0

0

0

KE32

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

YEI

463

752

1 215

bez YEI

383

520

903

PL01

Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy
po uzyskaniu wsparcia finansowego

n.d.

0

0

0

YE11

Liczba osób pracujących 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie

YEI

1412

2 463

3 875

YE12

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

YEI

874

1 570

2 444

DO01

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

bez YEI

605

967

1 572

PL02

Liczba osób poniżej 30 lat, pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu
programu, w tym prowadzących działalność na własny rachunek

bez YEI

872

1 368

2 240

PL03

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

n.d.

0

0

0

Źródło: Analizy własne na podstawie danych z systemu SL 2014 i danych przekazanych przez ZUS.
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Wartości wskaźników rezultatu długoterminowego przedstawia Tabela 17. Natomiast Tabela 18 przedstawia te wartości
wyrażone jako odsetek populacji odniesienia. Ze względu na wczesny etap wdrażania niektórych interwencji, do populacji odniesienia trzech wskaźników (KE31, PL01 i PL03) nie należał jeszcze ani jeden uczestnik.
Tabela 18. Wartości wskaźników rezultatu długoterminowego jako odsetek populacji odniesienia

Kod

Nazwa wskaźnika

YEI?

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

36%

48%

42%

KE29

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność
na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu

bez YEI

KE31

Liczba osób powyżej 54. roku życia, pracujących, łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy
po opuszczeniu programu

bez YEI

KE32

Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujących,
łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 6 miesięcy
po opuszczeniu programu

Brak populacji odniesienia

YEI

67%

73%

71%

bez YEI

28%

49%

37%

PL01

Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy
po uzyskaniu wsparcia finansowego

n.d.

YE11

Liczba osób pracujących 6 miesięcy po zakończeniu udziału
w programie

YEI

69%

75%

73%

YE12

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

YEI

43%

48%

46%

DO01

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

bez YEI

20%

31%

25%

PL02

Liczba osób poniżej 30 lat, pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu
programu, w tym prowadzących działalność na własny rachunek

bez YEI

76%

78%

77%

PL03

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

n.d.

Brak populacji odniesienia

Brak populacji odniesienia

Źródło: Analizy własne na podstawie danych z systemu SL 2014 i danych przekazanych przez ZUS.

Osiągnięte wartości wskaźników rezultatu długoterminowego dla YEI oraz osób do 30. roku życia, wyrażone jako odsetki,
należy ocenić jako wysokie. W ogólnopolskich pomiarach wartości wskaźników rezultatu w Priorytecie VI zbliżony
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poziom osiągnięto jedynie w 2013 r. W obu przypadkach jest to związane z wysokim odsetkiem osób prowadzących po
zakończeniu udziału w projekcie działalność gospodarczą (aż 48% w przypadku YEI), co jest z kolei pochodną dużej skali
przyznawania dotacji na założenie własnej firmy [459, 465], o której była również mowa w poprzednim rozdziale. Stałą
prawidłowością są niższe wartości wskaźników dla kobiet niż dla mężczyzn [465].
W ramach niniejszego badania obliczono wartość czterech wskaźników, których wartość oszacowano również w ramach
„Badania efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój” [459] na podstawie wywiadów kwestionariuszowych w próbie uczestników projektów. Oba badania dotyczyły
tej samej populacji – osób, które zakończyły udział w PO WER przed 1 lipca 2015 r. Różnice między nimi w uzyskanych wynikach, które prezentuje Tabela 19, wynikają więc jedynie z odmiennej metodyki badania. Porównanie wartości
wskaźników pokazuje, że różnice te są niewielkie (nie przekraczają czterech punktów procentowych). Mogą one wynikać
z następujących przyczyn:
Badanie efektów wsparcia PO WER oparte jest na badaniu na próbie, a zatem (w przeciwieństwie do niniejszego
badania) obarczone jest pewnym błędem statystycznym. Odnotowane różnice nieznacznie przekraczają jednak
margines błędu statystycznego (poza wskaźnikiem KE32), co sugeruje, że oprócz błędu statystycznego mamy do
czynienia z pewnym błędem systematycznym.

•

Taki błąd systematyczny może wynikać ze związku między sytuacją zawodową a prawdopodobieństwem udziału
w badaniu kwestionariuszowym. Zaobserwowane różnice – większy oszacowany odsetek osób pracujących
i mniejszy oszacowany odsetek pracujących na własny rachunek – mogłyby hipotetycznie być skutkiem tego,
że osoby pracujące cechuje większe prawdopodobieństwo udziału w kwestionariuszowym badaniu telefonicznym niż niepracujące, a osoby pracujące na własny rachunek mniejsze niż osoby niepracujące na własny rachunek (np. z powodu mniejszej skłonności do wzięcia udziału w wywiadzie wynikającej z mniejszej ilości wolnego
czasu).

•

W badaniu kwestionariuszowym do osób pracujących wliczane były również osoby prowadzące gospodarstwo
rolne lub pomagające przy jego prowadzeniu. W niniejszym badaniu takie osoby nie zostały wliczone do pracujących, ponieważ nie odprowadzają składki do ZUS, co uniemożliwiało ich identyfikację.

•

Hipotetycznie większy odsetek osób pracujących odnotowany w badaniu kwestionariuszowym może wynikać
z tego, że wliczone zostały do niego również osoby pracujące nieformalnie i nie odprowadzające należnych
składek. Co prawda do pracujących nie zaliczano osób, które zadeklarowały, że pracowały bez umowy. Trudno
jednak wykluczyć, że część osób pracujących nielegalnie mogła potwierdzić fakt zatrudnienia, ale w jednym
z kolejnych pytań kwestionariusza nie przyznać się do pracy bez umowy.

Należy jednak zauważyć, że rozbieżności między wynikami obu badań są niewielkie, a zatem w większym stopniu
potwierdzają nawzajem niż podważają swoją wiarygodność.
Tabela 19. Porównanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w dwóch badaniach

Kod

Nazwa wskaźnika

Ewaluacja
PO WER

Niniejsze
badanie

Różnica

KE32
(YEI)

Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, 6 miesięcy po opuszczeniu programu

73,0%

70,9%

+2,1 pp.

YE11

Liczba osób pracujących 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie

76,4%

73,0%

+3,4 pp.

YE12

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

42,5%

46,0%

–3,5 pp.

PL02
(bez
YEI)

Liczba osób poniżej 30 lat, pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu, w tym
prowadzących działalność na własny rachunek

80,2%

77,1%

+3,1 pp.

Źródło: Analizy własne na podstawie danych z systemu SL 2014 i danych przekazanych przez ZUS oraz [459].

Więcej informacji o wartościach wskaźników rezultatu długoterminowego, wraz z ich rozbiciem według źródła finansowania, płci, priorytetu inwestycyjnego, programu operacyjnego, kategorii regionu, województwa zamieszkania i grupy
docelowej, a także prezentację na mapach zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
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•

6. PODSUMOWANIE
– ODPOWIEDZI NA PYTANIA EWALUACYJNE
1. Czy wsparcie zostało trafnie zaprogramowane? W jakich obszarach występują największe problemy/trudności z ukierunkowaniem wsparcia? Z czego one wynikają i jak można im przeciwdziałać?

W badaniach ewaluacyjnych trafność zaprogramowanego wsparcia była na ogół oceniana pozytywnie. W niektórych
obszarach – np. integracji społecznej, edukacji czy dobrego rządzenia (a dokładnie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego) – zauważano problem polegający na tym, że ze wsparcia w mniejszym stopniu korzystano
na obszarach wiejskich i cechujących się niższym poziomem dochodu. Można na tej podstawie wnioskować, że wsparcie
nie przyczyniało się do wyrównywania wewnątrzkrajowych różnic rozwojowych, co jest jednym z celów polityki spójności. Sposobem przeciwdziałania takiemu zagrożeniu może być wprowadzanie odpowiednich zapisów w dokumentach
programowych, planach działań, dokumentacji konkursowej i projektowej, tak aby ukierunkowywać środki na obszary
doświadczające większych deficytów. W przypadkach, gdy przyczyna leży w świadomości lub motywacji projektodawców
z tych obszarów, ważne są również działania informacyjno-promocyjne. Gdy zaś barierą jest wymóg wkładu własnego,
pomocne może być uelastycznienie wymagań go dotyczących (co jednak możliwe jest w bardzo ograniczonym zakresie).
W ewaluacjach PO KL sformułowano szereg szczegółowych rekomendacji dotyczących ukierunkowania wsparcia, nie
podważających jednak zasadniczej jego trafności. Bardzo wiele z tych rekomendacji zostało później wdrożonych.
2. Czy zakres i charakter wsparcia był wystarczający?
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W badaniach ewaluacyjnych dotyczących wielu różnych dziedzin tematycznych często pojawiał się wniosek, że wsparcie
(np. z zakresu ochrony zdrowia, poradnictwa prawnego i obywatelskiego) było trafne i użyteczne, ale niewspółmiernie
małe w stosunku do istniejących potrzeb. Świadczy to zazwyczaj nie tyle o skromnych nakładach przeznaczonych na
interwencję, co o ogromnej skali potrzeb.
Jeśli chodzi o grupy docelowe wsparcia, to z reguły były one przez ewaluatorów uznawane za trafnie dobrane. Niekiedy
pojawiały się sugestie objęcia interwencją dodatkowych, nieuwzględnionych dotąd grup docelowych (np. pracowników
sądów administracyjnych czy przedstawicieli zawodów medycznych innych niż lekarze i pielęgniarki, np. diagnostów
laboratoryjnych, rehabilitantów czy fizykoterapeutów).
Również jeżeli chodzi o charakter i formy wsparcia, ocena ich adekwatności często była pozytywna. Pojawiały się jednak również krytyczne opinie dotyczące poszczególnych interwencji oraz towarzyszące im propozycje zmiany podejścia. Przykładowo, niektórzy ewaluatorzy podważali koncepcję wyboru kierunków zamawianych (a argumentu przeciw
niej dostarczyły również analizy kontrfaktyczne, w których nie stwierdzono, by jej realizacja zwiększała liczbę absolwentów kierunków uznanych za kluczowe), uważając, że przedmiotem wsparcia powinny być nie tyle kierunki studiów,
co poszczególne kompetencje. W sferze aktywizacji zawodowej i społecznej powszechne jest postulowanie większej
indywidualizacji i kompleksowości wsparcia (przy czym przeglądy systematyczne potwierdzają ogólny pozytywny wpływ
na efekty zatrudnieniowe tylko pierwszej z tych cech, podczas gdy kompleksowość nie wydaje się adekwatna w odniesieniu do każdej grupy docelowej). Tego typu kierunki działań, choć sprzyjające wyższej skuteczności interwencji, wiążą
się jednak z większymi kosztami i presją na ograniczone zasoby kadrowe. Wnioski dotyczące skuteczności poszczególnych form wsparcia wyciągane z poszczególnych badań ewaluacyjnych są często sprzeczne, a w niedawnych przeglądach
systematycznych dotyczącym wsparcia zatrudnialności osób młodych stwierdzono, że w krajach rozwiniętych znaczenie
ma nie tyle określona forma wsparcia, co takie jego elementy, jak profilowanie uczestników wsparcia, monitorowanie ich
udziału w projekcie (np. system ostrzegania w sytuacji przedłużającej się nieaktywności uczestnika), a także stosowanie
środków motywujących uczestników i podmiotów świadczących wsparcie.
3. Czy wsparcie przyczynia się do realizacji celów określonych w strategii Europa 2020? W jaki sposób?

Wsparcie zaprogramowane w ramach PO KL jest spójne z zapisami strategii Europa 2020. Można więc stwierdzić, że
interwencje finansowane ze środków EFS przyczyniały się do realizacji celów strategii Europa 2020 na tyle, na ile były
skuteczne. Problemem jest to, że często dostępne wyniki badań ewaluacyjnych nie pozwalają na wyciągnięcie wiarygodnych i potwierdzonych empirycznie wniosków na temat efektów wsparcia, zwłaszcza pośrednich i długofalowych. W tych
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przypadkach, w których dane takie istnieją, najczęściej sugerują one wystąpienie pozytywnego, lecz niezbyt silnego
oddziaływania interwencji.
4. Czy wsparcie okazało się użyteczne dla poszczególnych grup docelowych? W jakim zakresie? W których grupach się to nie udało
i dlaczego? Co należy rekomendować, aby zwiększyć jego jakość (rozumianą w odniesieniu do kryteriów ewaluacji)?

Wsparcie EFS było użyteczne dla wielu grup docelowych. Przykładowo:
•

Pomagało uczestnikom projektów w podjęciu zatrudnienia i poprawie funkcjonowania psychospołecznego;

•

Przyczyniało się do wzrostu ilości i jakości usług pomocy i integracji społecznej;

•

Pozwoliło wielu osobom podjąć działalność gospodarczą;

•

Pomagało osobom pracującym podnosić kompetencje;

•

Umożliwiło realizację dodatkowych zajęć w szkołach i na uczelniach;

•

Sprzyjało rozwojowi organizacji pozarządowych;

•

Umożliwiło podniesienie kompetencji kadr instytucji publicznych, w tym wdrażających PO KL.

Oczywiście tego rodzaju efekty nie wystąpiły w przypadku każdej interwencji i wszystkich jej odbiorców. Trudno jednak
byłoby wskazać interwencje, które nie przyniosłyby grupom docelowym żadnych korzyści.

5. Jakie są najważniejsze efekty wsparcia w poszczególnych politykach publicznych (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja,
ochrona zdrowia, adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, szkolnictwo wyższe, rozwój administracji publicznej, gospodarka), zarówno w odniesieniu do wsparcia bezpośredniego, jak również wspieranych w PO KL zmian systemowych (stymulowania reform, budowania systemów/struktur)? Co udało się osiągnąć, a czego nie i dlaczego (w odniesieniu do poszczególnych
polityk)?

Wyniki ewaluacji sugerują, że interwencje finansowane ze środków EFS miały istotne znaczenie dla poprawy ogólnego
stanu edukacji w Polsce. Rosnącej efektywności polskiego systemu oświaty nie towarzyszy jednak ani wystarczająco
silne niwelowanie różnic w szansach edukacyjnych, ani wypracowanie skutecznego podejścia do pracy z uczniem zdolnym. Nadal występuje też potrzeba działań mających na celu odpowiednie przygotowanie uczniów do uczestnictwa
w rynku pracy (mimo że Działanie 9.2 przyczyniło się do zwiększenia skali kooperacji szkół zawodowych z przedsiębiorcami, w większości przypadków dzięki poszerzeniu zakresu już wcześniej nawiązanej i prowadzonej współpracy), a także
do uczenia się przez całe życie.
Nie stwierdzono, by wprowadzenie kierunków zamawianych przyczyniało się do wzrostu liczby studentów na kierunkach
kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy. Wystąpił za to efekt jałowej straty (obserwowany wzrost liczby studentów
nastąpiłby również w sytuacji braku interwencji) oraz efekt substytucji (dofinansowane kierunki zyskiwały kandydatów
i studentów, ale kosztem kierunków niedofinansowanych).
Za najbardziej użyteczne dla poprawy sytuacji w obszarze opieki zdrowotnej uznano szkolenia dla lekarzy. Dzięki PO KL
udało się zwiększyć liczbę konkretnych specjalistów oraz podnieść wiedzę i kompetencji miękkie z zakresu komunikacji.
Cenne były również wypracowane w projektach rozwiązania systemowe. Wpływ PO KL był ograniczony ze względu na
niewielką (w stosunku do potrzeb) skalę interwencji.
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W niektórych przypadkach problemem jest natomiast trwałość uzyskanych efektów. Można wskazać wiele sytuacji,
w których udzielone wsparcie nie przekładało się na trwałe zmiany w funkcjonowaniu objętych nim podmiotów – podjęte w jego ramach projektu działania nie były kontynuowane od chwili, kiedy zabrakło środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych. Przykładami mogą być projekty dotyczące poradnictwa prawnego i obywatelskiego lub
programy rozwojowe realizowane w szkołach. Wskazuje to na potrzebę albo kontynuacji finansowania dotychczasowych
działań, albo takiego przemodelowania interwencji, by ograniczyć ją do wspierania trwałych zmian instytucjonalnych,
a nie działań bieżących i tymczasowych.

Wsparcie dla osób niepracujących pomagało im w podjęciu zatrudnienia. Zgodnie z dokonanym oszacowaniem efektu
netto, odsetek uczestników znajdujących się w sytuacji bezrobocia 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie spadł
o 8 punktów procentowych. Przeprowadzona interwencja umożliwiła też ponad stu tysiącom osób założenie własnej
działalności gospodarczej. Przeżywalność powstałych w ten sposób przedsiębiorstw jest nie gorsza niż odnotowywana
dla ogółu działalności gospodarczych osób fizycznych w Polsce, mimo że wsparcie w ramach PO KL kierowane było
w dużej części do osób o trudnej sytuacji na rynku pracy i mniejszej szansie na założenie trwałej firmy. Pozwala to pozytywnie ocenić udzielone wsparcie.
Realizowane projekty były w pewnym stopniu skuteczne w aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tzn. przyczyniały się do podjęcia pracy przez te osoby (co wpływało min. na zmniejszenie skali ubóstwa), jednakże wysokość efektu zatrudnieniowego nie zawsze była satysfakcjonująca i często była odsunięta w czasie. Niemniej,
stwierdzano występowanie innych pozytywnych efektów sprzyjających integracji społecznej, na przykład w sferze funkcjonowania psychospołecznego.
Dzięki realizacji projektów partnerskich możliwy był rozwój współpracy instytucji działających na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, która miała znaczenie dla jakości realizowanych projektów. Istotny jest wkład PO KL w rozwój
ekonomii społecznej. Działania prowadzone w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiły też podniesienie
kompetencji pracowników socjalnych i kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej, a także wypracowanie standardów organizacji i świadczenia usług przez te instytucje. Brakuje jednak danych pozwalających ocenić, na ile
standardy te wpłynęły na podniesienie jakości pracy instytucji.
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W dziedzinie dobrego rządzenia stwierdzono, że interwencja przyczyniła się do wdrożenia wielu usprawnień zarządczych
w organach administracji publicznej, zwiększania potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego,
rozwoju współpracy administracji z trzecim sektorem, poprawy jakości usług publicznych, profesjonalizacji działań partnerów społeczno-gospodarczych i wzrostu ich aktywności w pełnieniu funkcji publicznych. Brak badań pokazujących, czy
i jak te efekty przekładają się na sprawność funkcjonowania administracji, jakość regulacji prawnych i polityk publicznych, czy też percepcję administracji przez przedsiębiorców i pozostałych mieszkańców.
Do efektów Pomocy Technicznej należał wzrost liczby pracowników odpowiedzialnych za zarządzenia i wdrażanie Programu, podniesienie ich kompetencji, poprawa jakości ich pracy dzięki wsparciu informatycznemu, budowanie sieci
współpracy w regionach między podmiotami zaangażowanymi w poszczególne obszary priorytetowe Programu, wzrost
świadomości ogółu społeczeństwa na temat istnienia PO KL, zmian jakie Program wywołuje i możliwości uczestniczenia
w projektach.
6. Na ile efekty te są spójne i zgodne z kierunkami rozwoju tych polityk publicznych?

Tam, gdzie wystąpiły pożądane efekty wsparcia EFS, są one spójne z kierunkami rozwoju polityk publicznych. Przykładowo, wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnosząc ich kompetencje oraz aktywizując je społecznie i zawodowo, przyczyniało się do zwiększenia zatrudnienia oraz zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym. Wsparcie z zakresu dobrego rządzenia przyczyniało się do wdrażania usprawnień zarządczych zgodnych z aktualną tendencją do wprowadzania rozwiązań właściwych dla nurtów nowego zarządzania publicznego i good governance. W niektórych obszarach (np. ekonomii społecznej) wkład EFS w realizację polityk publicznych
był znaczący.
7. Czy w trakcie wdrażania interwencji z EFS wystąpiły jakieś nieplanowane efekty – np. efekt skali, synergii, substytucji, creamingu,
jałowej straty itd., a jeśli tak – to w jakim obszarze/zakresie? Jak te efekty wpłynęły na rezultaty planowanych interwencji
w poszczególnych obszarach?

W badaniach ewaluacyjnych, dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej, stosunkowo często obserwowano wystąpienie efektu creamingu, czyli dobierania przez projektodawców takich uczestników projektów, którzy dawali lepsze
perspektywy na osiągnięcie założonych wartości wskaźników. Z natury rzeczy znaczna jest w przypadku tego typu interwencji skala efektu jałowej straty – znaczna część uczestników podjęłaby pracę również w sytuacji, gdyby nie otrzymali wsparcia. Wydaje się natomiast, że efekt ten pozostawał na zadowalająco niskim poziomie w przypadku wsparcia
w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Efekt zarówno jałowej straty, jak i substytucji stwierdzono w przypadku kierunków zamawianych.
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Dostępnych jest bardzo mało danych dotyczących występowania efektu substytucji w interwencjach dotyczących rynku
pracy (a więc tego, czy uczestnicy znajdują miejsce pracy kosztem innych osób). Skala tego efektu może być jednak duża,
ponieważ interwencja EFS w bardzo ograniczonym zakresie przyczynia się do tworzenia miejsc pracy.
8. Jakie istnieją bariery dla efektywnego wdrażania interwencji z EFS? Jak można je zniwelować?

Każdy z obszarów tematycznych ma swoją specyfikę, jeśli chodzi o występujące bariery dla wdrażania interwencji. Można
jednak wyróżnić kilka uniwersalnych i często pojawiających się typów barier:
1. Brak spójnej wizji i strategii w prowadzeniu polityk publicznych. Przełamanie tej bariery wymaga wytyczenia
odpowiedniej wizji i strategii przez decydentów i towarzyszących im ekspertów.
2. Bariery wynikające z pewnej inercji instytucji publicznych, biurokracji, ograniczeń prawnych, sztywnych procedur i utrwalonych zasad funkcjonowania. Niwelować tę barierę mogą zmiany regulacji prawnych, reforma zarządzania publicznego, ale również działania informacyjno-komunikacyjne ukierunkowane na zmianę nawyków
myślowych.
3. Niska skłonność do współpracy międzyinstytucjonalnej, wynikająca z niedostrzegania własnego interesu w jej
nawiązywaniu, niedostatecznej umiejętności komunikacji i braku zwyczaju współdziałania z innymi podmiotami.
Przeciwdziałać tej barierze można przez stwarzanie bodźców do nawiązywania współpracy (np. wymóg partnerstwa) oraz działania informacyjno-promocyjne. Ponieważ problem tkwi w dużej mierze w sferze mentalności,
nie należy się tu spodziewać szybkich i widocznych efektów podejmowanych działań, co nie znaczy, że działania
te nie mogą być ważne i pożyteczne w dłuższej perspektywie.

5. Problem z dotarciem do grup docelowych interwencji, zwłaszcza osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wymaga on wzmożonych wysiłków i otwarcia na nieszablonowe działania w obszarze
komunikacji i rekrutacji, ewentualnie wykorzystania potencjału instytucji mających doświadczenie w kontaktach
z przedstawicielami „trudnych” grup docelowych (np. organizacji pozarządowych).
9. Na ile wsparcie z EFS w zakresie PO WER oraz RPO 2014–2020 jest spójne (działania na poziomie krajowym i regionalnym są
komplementarne)?

W obecnym etapie badania dostępne raporty dotyczyły niemal wyłącznie okresu programowania 2007–2013, dlatego
nie dają podstawy do udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie. Kwestia ta zostanie poruszona w kolejnych etapach badania.
10. Jakie wnioski i rekomendacje płyną z oceny wsparcia z EFS udzielonego w ramach perspektywy finansowej 2007–2013
i 2014–2020 dla dalszej jego realizacji, a także wdrażania polityk publicznych objętych wsparciem z EFS?

Syntetyczne wnioski i rekomendacje przedstawiono w tabeli w kolejnym rozdziale.
11. Jakie rekomendacje/dobre praktyki wynikające z ewaluacji prowadzonej przez KE oraz inne, wybrane państwa członkowskie
UE-28, można zaimplementować w Polsce w celu poprawy jakości wsparcia z EFS oraz systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji PO WER oraz RPO?

W aktualnym etapie badania skoncentrowano się na ewaluacjach zagranicznych dotyczących wsparcia zatrudnialności
osób młodych. Za dobre praktyki uznawano w nich następujące rozwiązania:
•

Mentoring dla osób długotrwale bezrobotnych, zapewniający im asystę w powrocie do aktywności zawodowej,
podjęciu pracy lub kształcenia;
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4. Ograniczone zasoby kadrowe i finansowe po stronie IP/IP2, ale przede wszystkim po stronie beneficjentów lub
potencjalnych beneficjentów (np. jednostek samorządu terytorialnego). W tym drugim przypadku skutkiem
barier była niekiedy rezygnacja z aplikowania o środki lub z realizacji zatwierdzonego projektu. Środkiem zaradczym może być albo zmniejszanie wymogów i obciążeń (np. upraszczanie procedur), albo zwiększenie nakładów.
Zbliżonym problemem jest brak doświadczenia lub kompetencji kadr. Jego zmniejszeniu mogą służyć działania
szkoleniowe.

•

Współpraca z trzecim sektorem, izbami handlowymi i wyspecjalizowanymi instytucjami publicznymi, pozwalająca na bardziej skuteczne dotarcie do trudno osiągalnych grup docelowych.

12. Czy jakość i użyteczność przeprowadzonych ewaluacji jest wysoka? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zakres tematyczny tych badań jest
wystarczający w stosunku do potrzeb informacyjnych zamawiających/braku wiedzy w danych obszarach? Czy są tematy/obszary
które powinny były zostać poddane ewaluacji a nie zostały z punku widzenia dalszego trafnego wdrażania wsparcia z EFS? Na
ile wnioski i rekomendacje płynące z ewaluacji były wykorzystywane? Jaki był ich wpływ na proces programowania Programów
operacyjnych współfinansowanych z EFS?

Jakość i użyteczność prowadzonych badań ewaluacyjnych jest zróżnicowana. Przeciętny ich poziom jest zadowalający.
Niemniej można wskazać na pewne bardzo istotne luki w zasobie wyników ewaluacji.
Po pierwsze, ewaluacje dostarczają bardzo niewielu informacji pozwalających zweryfikować teorię zmiany interwencji,
czego próba została podjęta w niniejszym badaniu. Przeczy to wyrażanej niekiedy opinii, że ewaluacja oparta na teorii (TBE) nie jest podejściem nowym, ponieważ była nieświadomie stosowana w wielu dotychczasowych badaniach.
W rzeczywistości ewaluatorzy bardzo rzadko odtwarzali teorię zmiany i kwestionowali założone w niej mechanizmy
przyczynowo-skutkowe. Częstszą praktyką było zakładanie a priori, że mechanizmy te funkcjonują, i wywodzenie na
tej podstawie wniosku o wystąpieniu efektów interwencji. Z reguły ewaluacje ograniczały się do weryfikacji diagnozy
stojącej u podstaw interwencji i/lub sformułowania wniosków o wystąpieniu lub niewystąpieniu zakładanych efektów,
nie obejmując badania mechanizmów prowadzących od podejmowanych w ramach interwencji działań do osiąganych
efektów. Mechanizmy te pozostają więc w dużej mierze „czarną skrzynką”. Brak weryfikacji teorii zmiany odbiera szansę
na jej udoskonalenie. Poważnie ogranicza to możliwość formułowania rekomendacji i prognoz dla przyszłych interwencji,
ponieważ, jak zauważył Ray Pawson, elementem w rzeczywistości transferowalnym między interwencjami jest właśnie
teoria zmiany (Pawson, Greenhalgh, Harvey i Walshe, 2004).

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS

Można zaobserwować wzrost ilości badań pozwalających wyciągać wiarygodne wnioski o oddziaływaniu interwencji,
w tym badań wykorzystujących metody kontrfaktyczne. Nadal jednak można zauważyć głęboki deficyt wiedzy o pośrednich i długofalowych efektach wsparcia. Większość badań poprzestaje na poziomie produktu i rezultatu, nie zbierając
empirycznych danych dotyczących tego, jak przekładają się one na realizację celów interwencji.
13. W jakim stopniu społeczno-ekonomiczne charakterystyki poszczególnych województw mają znaczenie dla osiąganych efektów
wsparcia i warunków realizacji wsparcia, w tym występujących barier? Czy wnioski i rekomendacje powinny być zróżnicowane
dla poszczególnych województw?

Niewątpliwie w badaniach ewaluacyjnych mamy do czynienia ze specyfiką poszczególnych województw. Rzadko jednak
pociąga to za sobą potrzebę formułowania odrębnych rekomendacji kluczowych dla poszczególnych województw. Częściej może ona występować w przypadku rekomendacji operacyjnych, odnoszących się niekiedy do konkretnych rozwiązań stosowanych w danym województwie.
14. Jak wielkich zasobów (finansowych, czasowych, ludzkich, innych) wymagać będzie realizacja rekomendacji wynikających
z metaanalizy?

Próbę oszacowania potrzebnych zasobów przedstawiono w kolejnym rozdziale, w tabeli wniosków i rekomendacji.
15. Z czego wynikają zaobserwowane rozbieżności we wnioskach sformułowanych w analizowanych badaniach ewaluacyjnych,
w tym zwłaszcza odmienność pewnych wniosków od najczęściej formułowanych?

Zaobserwowane w niniejszym badaniu rozbieżności często wynikały z odmiennej metodyki i wykorzystanych źródeł
informacji. Przykładowo, oparcie się na deklaracjach respondentów prowadziło z reguły do wniosku o wystąpieniu
pozytywnych efektów wsparcia. Niekiedy wniosek taki był jednak weryfikowany przez zastosowanie metod opartych na
danych obiektywnych.

168

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

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

•

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

•

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

Ewaluacje dostarczają bardzo niewielu
informacji pozwalających zweryfikować teorię zmiany PO KL. Brak weryfikacji teorii zmiany odbiera szansę na
jej udoskonalenie. Poważnie ogranicza
to możliwość formułowania rekomendacji i prognoz dla przyszłych interwencji [Rodział 5; podstawa źródłowa
szeroka].

Podstawowym elementem wpływającym na proces zarządzania i wdrażania
jest wysokość środków przewidzianych
na tego typu zadania oraz sposób ich
podziału. Przedstawione wyniki badań
nie kwestionują wysokości alokacji,
jaka była przewidziana w latach 20072013 na Pomoc Techniczną w ramach
PO KL. Zastrzeżenia dotyczyły jednak
zasad rozdzielania środków przewidzianych jako premie za dobre wyniki
w procesie wdrażania [Podrozdziały:
4.8.2; 4.8.3; 4.8.7; podstawa źródłowa
średnia].

Lp.

1

2

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Rekomenduje się: 1/ Utrzymanie
podziału środków na środki podstawowe i środki dodatkowe (premie przyznawane w wyniku oceny skuteczności
wydatkowania alokacji); 2/ Rozdzielanie
puli środków podstawowych przeznaczonych na PT wg takich kryteriów, jak
potrzeby i wysokość alokacji; 3/ Wprowadzenie kilku jednoznacznych kryteriów (oceniających jakość wydatkowania, a nie tylko szybkość i ilość), wedle
których dokonywano by oceny podmiotów w celu rozdzielenia puli środków
dodatkowych i poinformowanie o nich
wszystkich zainteresowanych; 4/ Stosowanie umów wieloletnich, dzięki czemu
IP/IP2 będą w stanie planować działania
długofalowo.
IZ PO WER,
IZ RPO

Należy
przeprowadzić diagnozę potrzeb
poszczególnych instytucji
oraz dokonać oceny efektywności wsparcia udzielonego w latach 20072013 (mając na uwadze
sprawne wdrażanie Programu). Podział środków
powinien uwzględniać
perspektywę kilkuletnią
(minimum do roku 2020)
z możliwością zmian
w oparciu o kryterium
sprawności wdrażania
(np. raz w roku).

30 czerwca
2017

Komórki
Umieszczenie odpowied- 31 marca 2017
W ewaluacjach efektów interwencji należy wymagać od wykonawców ewaluacyjne nich zapisów w Opisach
zastosowania podejścia opartego na IZ, IP i IP2 PO Przedmiotów Zamówieteorii (TBE).
WER i RPO nia i egzekwowanie ich
przy odbiorze wyników
prac.

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS

horyzontalna
operacyjna

horyzontalna
operacyjna

Klasa
rekomendacji

Program
operacyjny

system
realizacji
polityki
spójności

PO WER, RPO
2014–2020

metodoloPO WER, RPO
gia badań
2014–2020
ewaluacyjnych

Obszar
tematyczny

3

4

Waż-ność
rekomendacji

W celu wdrożenia rekomendacji zaleca się przeprowadzenie
ewaluacji wewnętrznej (IZ)
oraz określenie konkretnych
kryteriów niezbędnych do
oceny efektywności i sprawności wdrażania Programu.
Z uwagi na to, że są to zadania
wewnętrzne należy przyjąć,
że zostaną one powierzone
pracownikom w ramach ich
obowiązków służbowych. Szacunkowa wielkość nakładów
na przeprowadzenie diagnozy
to ok. 50 tys. zł.

Rekomendacja nie wymaga
zaangażowania dodatkowych
zasobów.

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

Znaczna część raportów z projektów
badawczych PO KL charakteryzowała
się niską jakością [Rozdział 5; podstawa źródłowa szeroka].

W szkolnictwie zawodowym wzmoc- Rekomenduje się wprowadzenie prak- IZ RPO, MEN
nienia wymaga aspekt kształcenia tyk nauczycieli w przedsiębiorstwach
praktycznego w przedsiębiorstwach, jako rozwiązania systemowego
zwłaszcza o aspekt praktyk nauczycieli
[Podrozdział 3.1.4, podstawa źródłowa
wąska].

4

5

Sposób wdrożenia

Należy wprowadzić standardy jakości
raportu z projektu badawczego współfinansowanego ze środków EFS – zestaw
wymogów, które stanowiłyby wytyczne
dla twórców raportów oraz normę przy
odbiorze raportu (np. przez IP).

IZ PO WER
31 grudnia
2017 roku

31 grudnia
2018

Wprowadzenie zapisów
premiujących projekty
przewidujące kształcenie
praktyczne nauczycieli
w przedsiębiorstwach.
Wprowadzenie odpowiednich zmian systemowych w doskonaleniu
nauczycieli zawodu .

31 grudnia
2017 roku

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Zlecenie
opracowania standardów jakości raportu z projektu
badawczego.
Upowszechnienie powstałych
standardów.

1/ Należy uprościć język dokumentacji Instytu-cje 1/ Przeprowadzanie
konkursowej i uczynić go bardziej przy- zarzą-dzające audytów językowych
stępnym. 2/ Należy zapewnić możlii pośred(przy zaangażowaniu
wość dokonywania zmian w projektach, niczące PO językoznawców) oraz
zwłaszcza wieloletnich.
WER i RPO konsultacji języka dokumentacji konkursowej
(z osobami potrafiącymi
przyjąć perspektywę
grupy docelowej). 2/ Stosowanie rozwiązań uelastyczniających realizację
projektu, np. przewidzenie możliwości przenoszenia środków między
zadaniami do pewnej
wysokości bez uzyskiwania zgody IZ (w obszarze
procedur wdrażania).

Jedną z barier we wdrażaniu wsparcia był hermetyczny i skomplikowany
język dokumentacji konkursowej.
Zniechęcał on do przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie
[Podrozdziały 4.1.3 i 4.8.3; podstawa
źródłowa szeroka]. Problemem była
również nadmierna sztywność procedur, a także nadmiar, niejednoznaczność i zmienność regulacji [Podrozdziały 3.1.3, 3.1.4, podstawa źródłowa
średnia].

3

Treść rekomendacji

Treść wniosku

Lp.

Adresat
rekomendacji
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pozasystemowa

programowa
operacyjna

horyzontalna
operacyjna

Klasa
rekomendacji

edukacja,
przedsiębiorczość

system
realizacji
polityki
spójności

system
realizacji
polityki
spójności

Obszar
tematyczny

RPO
2014–2020

PO WER

PO WER, RPO
2014–2020

Program
operacyjny

4

1

3

Waż-ność
rekomendacji

Rekomendacja wymaga nakładów finansowych w postaci
dofinansowania
praktyk
nauczycieli w przedsiębiorstwach. Wielkość nakładów
zależy od skali wdrożenia.

Proponujemy, by opracowanie
standardów zostało powierzone wykonawcy zewnętrznemu. Szacujemy, że koszt
zamówienia i upowszechnienia rezultatów nie powinien
przekraczać 70 tys. zł.

Sugerowane jest, by każda
IP przeznaczała nie mniej niż
średnio 50 tys. zł rocznie na
audyty językowe i konsultacje
języka dokumentacji.

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

172

Zmiany w systemie edukacji premiują
uczniów przeciętnych, brak wystarczających narzędzi do pracy z uczniem
zdolnym; brak narzędzi rozwijających
kreatywność uczniów [Podrozdziały
3.1.4, 3,1.5, podstawa źródłowa
średnia].

W kształceniu na kierunkach ścisłych,
z perspektywy potrzeb innowacyjnosci
gospodarki konieczne jest kształtowanie ogólnej kreatywności absolwentów [Podrozdziały 3.1.4, 3.1.5, podstawa źródłowa średnia].

6

7

Treść wniosku

Lp.

W systemie oświaty należy zwiększyć IZ PO WER,
nacisk na kształtowanie kompeten- MEN, IZ RPO
cji składających się na ogólnie pojętą
kreatywność

W kształceniu wyższym na kierunkach IZ PO WER
ścisłych i w naukach technicznych MNiSW NCBiR
należy wspierać instrumenty kształtujące ogólną kreatywność uczniów.

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Zmiany w programach
nastawione na kształtowanie takich kompetencji, zmiany organizacyjne
w zakresie pracy z uczniem zdolnym (np. szersze wykorzystanie mentoringu i tutoringu).

Wprowadzić w jak największym
zakresie
metodę projektu i inne
metody wykorzystujące pracę zespołową.
Kształtować miękkie
i zawodowe kompetencje absolwentów pod
kątem pracy w zespołach
interdyscyplinarnych,
łączenia kompetencji
zawodowych z przedsiębiorczością, umiejętnością komunikacji;
umożliwiać studentom
z innych obszarów kształcenia udział w zajęciach
z zakresu sztuki, literatury, filozofii, antropologii kultury itp., promować ten udział.

Sposób wdrożenia

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS

pozasystemowa

Klasa
rekomendacji

30 września pozasystemowa
2017 r., przy
czym prace
nad odpowiednimi zmianami
w podstawach
programowych
i opracowywanie rozwiązań
organizacyjnych powinno
rozpocząć się
tak szybko, jak
to jest możliwe

30 września
2017

Termin
wdrożenia
(kwartał)

edukacja

edukacja

Obszar
tematyczny

PO WER, RPO

PO WER

Program
operacyjny

4

5

Waż-ność
rekomendacji

Rekomendacja wymaga znacznych nakładów organizacyjnych (szkolenie nauczycieli)
i ludzkich (eksperci, zmiany
programowe)

Rekomendacja nie wymaga
dodatkowych zasobów.

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

Treść wniosku

Skuteczność działań profilaktycznych
związana jest z szeroko pojętą dostępnością badań. Dotychczas realizowane
zadania w obszarze profilaktyki w niewielkim stopniu uwzględniały możliwość objęcia uczestników badaniami
diagnostycznymi [Podrozdział 4.5.7;
podstawa źródłowa średnia].
Ponadto, analiza ewaluacji wskazała
na trudność realizacyjną w przypadku
wdrożenia programów profilaktycznych, jaką było niskie zainteresowanie
mieszkańców (szczególnie terenów
wiejskich oraz miejskich dotkniętych
problemami społecznymi) udziałem
w programach. To zagrożenie dla realizacji programów polityki zdrowotnej
może być aktualne w odniesieniu do
przyszłych działań, ze względu na niewystarczającą świadomość mieszkańców o konieczności poddawania się
badaniom profilaktycznym czy dbania
o zdrowie [Podrozdział 4.6.7; podstawa źródłowa wąska].

Duża część efektów interwencji
w obszarze ochrony zdrowia ma charakter odroczony i dotychczasowe
badania tak czy inaczej nie mogłyby
ich w pełni ujawnić [Podrozdział 4.6.6;
podstawa źródłowa średnia].

Lp.

8

9

Sposób wdrożenia

IZ PO KL,
Zlecenie realizacji ewaluRekomenduje się przeprowadzenie
badań ewaluacyjnych długofalo- Ministerstwo acji zewnętrznych.
Zdrowia
wych efektów interwencji w ochronie zdrowia: w zakresie tworzenia
programów zdrowotnych (wpływ na
zdrowie odbiorców i ich sytuację na
rynku pracy), podnoszenia kwalifikacji
medycznych (wpływ na dostępność
i jakość usług zdrowotnych) oraz kwalifikacji w obszarze zarządzania w służbie
zdrowia (wpływ na poprawę efektywności szeroko pojętego zarządzania
placówkami zdrowotnymi i w konsekwencji na poprawę jakości opieki
zdrowotnej).

1/W obszarze zdrowia należy podjąć IZ PO WER, 1/ Rekomenduje się
działania zorientowane na zapewnie- Ministerstwo włączenie badań diagZdrowia
nie realnych możliwości zdiagnozowanostycznych do kosznia choroby. 2/Rekomenduje się także
tów kwalifikowalnych
prowadzenie działań, które będą proprojektów.
2/ Uwzględnienie krymowały możliwość korzystania wśród
odbiorców wsparcia z programów proterium konkursowego
odnoszącego się do
filaktycznych oraz programów rehabilinajbardziej efektywtacji medycznej, poprzez zastosowanie
najbardziej efektywnych i innowacyjnych i innowacyjnych
sposobów dotarcia do
nych sposobów dotarcia do potencjalpotencjalnych odbiorców
nych odbiorców.
programów (m.in. współpraca z lokalnymi liderami, instytucjami działającymi na danym terenie,
lekarzami pierwszego
kontaktu, zaangażowanie ambasadorów programu, akcje społecznościowe, wykorzystywanie
nowoczesnych środków
przekazu, np. w formie
komunikatorów).

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji
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173
31 grudnia
2018

31 marca 2017
– w ramach
przygotowania
wytycznych
do projektów
w ramach
PO WER
(dokumentacji
konkursowej).

Termin
wdrożenia
(kwartał)

programowa
operacyjna

programowa
operacyjna

Klasa
rekomendacji

zdrowie

zdrowie

Obszar
tematyczny

PO KL

PO WER

Program
operacyjny

3

4

Waż-ność
rekomendacji

Rekomenduje się zlecenie oddzielnych badań
dla poszczególnych typów
interwencji: opracowanie
programów zdrowotnych,
doskonalenie zawodowe kadr
medycznych, wsparcie procesu akredytacji zakładów
opieki zdrowotnej, rozwój
kwalifikacji kadr w zakresie
zarządzania. Sumaryczny koszt
tych badań można oszacować
na minimum 600 tys. zł netto.

1/ Koszt wdrożenia rekomendacji jest wysoki – włączenie
badań diagnostycznych do
kosztów kwalifikowalnych
projektów znacząco podniesie wartość projektów (może
stanowić główną pozycję
w budżetach projektów).
2/ Bezpośredni koszt wdrożenia rekomendacji jest niski,
wymaga umieszczenia odpowiednich zapisów w dokumentacji konkursowej. Pośrednio wdrożenie rekomendacji,
tj. zastosowanie efektywnych
i innowacyjnych sposobów
docierania do potencjalnych
odbiorców programów może
podnieść wartość projektów.
Nie powinna być to jednak
znacząca część ich budżetów.

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

174

11

10

Lp.

Treść rekomendacji

Istnieje silna potrzeba w zakresie Konieczne jest kontynuowanie wsparcia
wsparcia w obszarze rynku pracy dla grup defaworyzowanych na rynku
i zatrudnienia dla grup defaworyzo- pracy.
wanych: kobiet, osób młodych (do
25. roku życia), nieposiadających
doświadczenia zawodowego, nisko
wykształconych oraz o wykształceniu niedostosowanym do wymogów
modernizującej się gospodarki, starszych (po 50. roku życia), długotrwale
bezrobotnych i niepełnosprawnych
[Podrozdział 4.7.2, 4.7.3; podstawa
źródłowa szeroka].

Nie jest prowadzony całościowy moni- Należy wprowadzić system monitoringu
toring i ocena pracowników IRP (pod i oceny efektywności pracowników
względem efektywności i trwałości instytucji rynku pracy.
wsparcia udzielonego klientom IRP),
co utrudnia ocenę funkcjonowania IRP
(ze względu na skuteczność czy efektywność) na poziomie całościowym
[Podrozdział 4.7.1; podstawa źródłowa
wąska].

Treść wniosku

IZ PO WER,
IZ RPO

MRPiPS

Adresat
rekomendacji
30 czerwca
2018

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Przegląd dokumentów 31 marca 2017
programowych
pod
kątem trafności wsparcia, monitoring kryteriów
stosowanych w konkursach, kontynuacja
bieżącego monitoringu
bazy danych uczestników w zakresie dynamiki
liczby osób z grup defaworyzowanych (w relacji do całości wsparcia,
do formy wsparcia
itp.). Przeprowadzenie
pogłębionej analizy, czy
sposób profilowania
bezrobotnych nie utrudnia dostępu grupom
defaworyzowanym do
wsparcia w ramach EFS
2014–2020.

Opracowanie systemu
monitoringu i oceny
efektywności pracowników IRP. System
powinien bazować na
dotychczasowej strukturze PSZ oraz uwzględniać
wielość instrumentów,
które mogą być wykorzystywane w aktywizacji
bezrobotnych. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego efektywności
i skuteczności funkcjonowania IRP (w tym
wpływu EFS). Pozwoli
to uzupełnić znaczącą
lukę informacyjną w tej
kwestii.

Sposób wdrożenia

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS

horyzontalna
operacyjna

pozasystemowa

Klasa
rekomendacji

rynek pracy

rynek pracy

Obszar
tematyczny

PO WER, RPO
2014–2020

nie dotyczy

Program
operacyjny

4

3

Waż-ność
rekomendacji

Wdrożenie rekomendacji
można oprzeć na istniejących
zasobach ludzkich. Należy
dostosować zakres zadań tak,
by uwzględniał tę kwestię
na poziomie bieżącej pracy,
w tym sprawozdawczości.

Wdrożenie rekomendacji
wymaga dosyć dużych zasobów zarówno finansowych
(opracowanie systemu monitoringu, być może z wykorzystaniem narzędzi informatycznych), jak i czasowych
i ludzkich. Instytucją koordynującą powinno być MRPiPS,
natomiast w tworzenie
systemu powinni być włączeni
również przedstawiciele WUP
oraz eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie w tym
obszarze.

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

Treść wniosku

Duże zróżnicowanie wewnętrzne
grup objętych wsparciem w ramach
dziedziny „integracja społeczna”
wymaga indywidualnego podejścia do
uczestników projektów, nawet osoby
o podobnym profilu społeczno-demograficznym wymagają innego rodzaju
form wsparcia. W związku z tym najskuteczniejsze okazuje się wsparcie
w ramach komplementarnych projektów, indywidualizowane w oparciu np. o kontrakt socjalny, zawierające ścieżkę reintegracji społecznej,
a następnie reintegracji zawodowej.
Należy jednak pamiętać, że niektórym
osobom wystarczy pojedyncza forma
wsparcia, np. specjalistyczne szkolenie
bez konieczności wsparcia psychologicznego, mentoringu, coachingu itp.
[Podrozdziały: 4.5.2, 4.5.7; podstawa
źródłowa szeroka].

W poprzednich latach identyfikowano
brak odpowiednich mechanizmów
koordynacji polityk publicznych na
poziomie centralnym, regionalnym
i (co najważniejsze) na poziomie
lokalnym. Podkreślano istotne problemy w procesie koordynacji, które
prowadziły do podejmowania działań
fragmentarycznych, nie przyczyniających się do rzeczywistego rozwiązania problemów. Przykładowymi
obszarami, w których zidentyfikowano w poprzednich latach tego typu
problemy mogące oddziaływać na
wdrażanie EFS w przyszłości, są np.
pomoc społeczna, rehabilitacja osób
niepełnosprawnych, system oświaty
[Podrozdział 4.8.7; podstawa źródłowa
wąska].

Lp.

12

13

IZ PO WER,
IZ RPO

Wprowadzenie zapisów
premiujących projekty
oparte na indywidualizowanym podejściu.
W ramach przewidzianej puli środków na
uczestnika projektu,
beneficjent może dopasowywać formy wsparcia
w zależności od potrzeb.

Sposób wdrożenia
31 grudnia
2017

Termin
wdrożenia
(kwartał)
programowa
operacyjna

Klasa
rekomendacji
włączenie
społeczne

Obszar
tematyczny

Ocenie należy poddać efekty dotychczas Ministerstwo Rekomendacja możliwa 31 marca 2017 pozasystemowa sprawność
admini-stracji
Rozwoju
do wdrożenia w ramach
prowadzonych działań zmierzających do
Strategii na rzecz Odpookreślenia spójnego i kompleksowego
podejścia do kwestii pozostających na
wiedzialnego Rozwoju
styku funkcjonowania polityk publicz(SOR). Wdrożenie rekonych, za które odpowiedzialne są różne
mendacji wymaga ścisłej
instytucje. Kolejnym krokiem powinno
współpracy (zarówno
być zapewnienie i podporządkowanie
na etapie opracowania
procesu koordynacji wszystkich polityk
mechanizmów, jak i na
publicznych jednej instytucji, np. Minietapie ich wdrażania) ze
wszystkimi instytucjami
sterstwu Rozwoju.
odpowiadającymi za
wydatkowanie środków
publicznych.

W obszarze włączenia społecznego
rekomenduje się wsparcie „szyte na
miarę”, polegające na określeniu form
wsparcia po rekrutacji uczestników,
a nie na etapie składania wniosku
o dofinansowanie. Na etapie wniosku
wnioskodawca powinien deklarować
dostępne formy wsparcia, a dopiero
po rekrutacji przygotowywać indywidualny plan pracy z danym uczestnikiem
i dopasowywać te najbardziej adekwatne. Katalog możliwych form wsparcia powinien być bardzo szeroki.

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji
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nie dotyczy

PO WER, RPO
2014–2020

Program
operacyjny

5

4

Waż-ność
rekomendacji

Wdrożenie rekomendacji
bezkosztowe (nie wliczono tu
kosztów wynagrodzeń pracowników) – wykorzystanie
potencjału zespołu pracującego nad SOR.

Rekomendacja zasadniczo nie
wymaga dużych nakładów
finansowych. Potrzebne jest
przygotowanie opisu wytycznych do ogłaszanych konkursów premiujących kompleksowe projekty oparte na IPD.

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

176

Najwyżej oceniane i najbardziej
pożądane przez uczestników działań
szkoleniowych są zajęcia praktyczne
i możliwość indywidualnych konsul
tacji z prowadzącym i dzielenia się
wiedzą z uczestnikami [Podrozdziały
4.6.4, 4.6.7, 4,7,4; podstawa źródłowa
szeroka].

16

IZ PO WER

Rada
Ministrów

1/ Działania informacyjne i promocyjne (np.
benchmarking) uświadamiające korzyści ze zmian
w stylu zarządzania
publicznego;
2/ Merytoryczne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego (np.
świadczone przez planowane Centrum budowy
społeczeństwa obywatelskiego w zakresie
konsultacji społecznych
i współpracy z trzecim
sektorem);3/ Sterowanie
interwencją przez kryteria wyboru projektów.

Opracowanie i wdrożenie
krajowego programu dla
świadczenia poradnictwa
prawnego oraz program
dla poradnictwa obywatelskiego przy współpracy z trzecim sektorem.

Sposób wdrożenia

31 grudnia
2017

31 grudnia
2017

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Wskazane jest uwzględnianie w dzia- Instytucje Uwzględnienie rekomen- 31 marca 2017
łaniach szkoleniowych i edukacyjnych pośredniczące dacji w wytycznych dla – w ramach
zajęć praktycznych, pozwalających PO WER i RPO beneficjentów oraz doku- przygotowania
na przećwiczenie nowo nabytej wie- 2014–2020 mentacji konkursowej.
wytycznych
do projektów
dzy, a także praca w małych grupach,
w ramach
pozwalająca na indywidualne kontakty
PO WER
między prowadzącym a słuchaczem.
(dokumentacji
konkursowej).

Zachodzi potrzeba ukierunkowania
wsparcia w dziedzinie dobrego rządzenia na mniej zamożne gminy miejsko-wiejskie i wiejskie – zmotywowanie
i wsparcie we wprowadzaniu zmian
w sposobie zarządzania publicznego.

W obszarze dobrego rządzenia występuje koncentracja wsparcia na bogatszych i lepiej rozwiniętych jednostkach
samorządu terytorialnego. Powoduje
ona, że wsparcie nie przyczynia się do
wyrównywania różnic terytorialnych
w zakresie dobrego rządzenia i w niewystarczającym stopniu trafia tam,
gdzie występują największe potrzeby
[Podrozdziały 4.2.3, 4.2.7; podstawa
źródłowa średnia].
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Treść rekomendacji

Brak trwałości działań w zakresie Stworzenie stałego mechanizmu finanporadnictwa prawnego i obywatel- sowania poradnictwa prawnego i obyskiego oraz zinstytucjonalizowanej watelskiego ze środków krajowych.
współpracy administracji publicznej
z trzecim sektorem – powszechne
było zjawisko braku ich kontynuacji
po zakończeniu projektu w związku
z ustaniem finansowania. Efekty tych
działań są oceniane jako zdecydowanie użyteczne, ale tymczasowe [Podrozdziały 4.2.4, 4.2.7; podstawa źródłowa średnia].

Treść wniosku
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Lp.

Adresat
rekomendacji
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horyzontalna
operacyjna

programowa
strategiczna

pozasystemowa

Klasa
rekomendacji

wszystkie
obszary –
dotyczy działań
szkoleniowych

sprawność
administracji

sprawność
administracji

Obszar
tematyczny

PO WER

PO WER

nie dotyczy

Program
operacyjny

2

3

3

Waż-ność
rekomendacji

Koszt wdrożenia rekomendacji
jest niski, wymaga umieszczenia odpowiednich zapisów
w wytycznych i instrukcjach
dla beneficjentów oraz przekazywania zaleceń podczas szkoleń i spotkań z potencjalnymi
beneficjentami.

Koszt prowadzenia działań
informacyjnych zależy od
skali prowadzonych działań.
Merytoryczne wsparcie dla
JST skutkowayby z potrzebą
utworzenia komórki konsultacyjnej dla JST w ramach Centrum budowy społeczeństwa
obywatelskiego, co wiązałoby
się z zatrudnieniem wyspecjalizowanych pracowników
i kosztem w wysokości min.
50 000 zł miesięcznie. Pozostałe sposoby wdrożenia nie
muszą się wiązać z istotnym
zaangażowanie dodatkowych
zasobów.

Wskazane jest, by budżet
przedsięwzięcia był nie
mniejszy niż połowa budżetu
Działania 5.4 PO KL, czyli nie
mniej niż 6,75 mln euro rocznie. Obecnie rekomendacja
jest już częściowo wdrażana
przy wykorzystaniu środków
krajowych w ramach wykonywania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej.

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