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1 Relatywnie niewielki udział osób 
posiadających najniższe wykształcenie 
wśród uczestników projektów PUP. 

Wśród uczestników projektów PUP odsetek 
osób z wyższym wykształceniem był niemal 
2-krotnie wyższy niż wśród ogółu 
bezrobotnych w wieku do 30 lat (31% vs. 
17%). Z kolei istotnie mniejszy był odsetek 
osób z wykształceniem gimnazjalnym lub 
niższym (8% wśród uczestników, 22% wśród 
ogółu bezrobotnych poniżej 30 roku życia).  
Jedocześnie, z badania kontrfaktycznego 
przeprowadzonego w ramach Raportu 
Wskaźnikowego II wynika, że efektywność 
netto była wyższa w przypadku osób 
posiadających relatywnie niższe 
wykształcenie. 

Zapewnienie 
odpowiednio wysokiego 
udziału osób 
z wykształceniem gimna-
zjalnym lub niższym 
wśród uczestników 
projektów PUP 

IZ PO 
WER 

Wprowadzenie preferencji 
w rekrutacji do projektów dla 
osób bezrobotnych z 
najniższym wykształceniem 
(gimnazjalnym i niższym). 
Rekomendacja zostanie 
wdrożona poprzez 
wystosowanie zaleceń IZ PO 
WER do wdrożenia w 
Rocznych Planach Działania 
na rok 2020. 

31.12.201
9 

Rekomenda
cja 
operacyjna 

Rynek 
pracy 

rekomenda
cja 
zatwierdzon
a w całości 

2 Pomiar punktowy rezultatów aktywizacji 
wyklucza osoby które mogły odnieść sukces 
aktywizacyjny w okresie dłuższym. 
Monitoring losów uczestników wsparcia w 
okresie dłuższym niż 6 miesięcy stanowiłby 
ważne źródło informacji o skuteczności 
wsparcia w ramach PO WER.  

MRPiPS rozpoczęło działania w kierunku 
implementacji systemu monitorowania 
efektywności zatrudnieniowej 12 miesięcy po 
zakończeniu udziału we wsparciu. 
Potencjalnie system będzie mógł być 
wykorzystywany jako dodatkowe źródło 
danych o skuteczności wsparcia 
oferowanego w ramach PO WER. 

Koordynacja działań 
MRPiPS z potrzebami IZ, 
aby dostosować 
powstający system 
pomiaru efektywności 
zatrudnieniowej z 
potrzebami związanymi z 
monitorowaniem efektów 
PO WER. 

MRPiPS Zgodnie z systemem 
monitorowania EFS, sytuacja 
uczestników po opuszczeniu 
projektu monitorowana 
będzie nadal w okresie 6 
miesięcy po opuszczeniu 
projektu. W celu pozyskania 
wiedzy dotyczącej dalszych 
losów zawodowych 
uczestników projektów PO 
WER raz do roku MRPiPS 
przekazywać będzie do IZ 
PO WER dane pozyskane w 
wyniku wdrożenia narzędzia, 
w oparciu o wypracowaną w 
projekcie metodologię. 

30.06.201
9 r. 

Rekomenda
cja 
operacyjna 

Rynek 
pracy 

rekomenda
cja 
zatwierdzon
a w całości 

 


