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1 Tabele 

1.1 Działanie 7.4 Ouplacement 

1.1.1 Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów 

W ramach projektów, których uczestnicy zostali objęci badaniem, najczęstszy rodzaj 

wsparcia (oprócz ogólnie określonego „programu outplacementowego”) stanowiło doradztwo, 

a na kolejnym miejscu znalazły się szkolenia i kursy. 

Tabela 1: Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów w ramach Działania 7.4 

Rodzaje wsparcia N 

doradztwo: doradztwo edukacyjne-zawodowe 12 

doradztwo: doradztwo psychologiczne 83 

doradztwo: doradztwo/poradnictwo zawodowe 173 

doradztwo: inne 20 

pośrednictwo pracy 58 

program outplacementowy: doradztwo zawodowe 112 

program outplacementowy: poradnictwo psychologiczne 60 

program outplacementowy: pośrednictwo pracy 61 

program outplacementowy: staż/ praktyka 58 

program outplacementowy: szkolenie/ kurs 113 

program outplacementowy: inne 77 

przygotowanie zawodowe dorosłych 4 

staż/ praktyka: dla osoby bezrobotnej 6 

staż/ praktyka: inne 13 

stypendium 15 

szkolenie/ kurs 148 

usługa zdrowotna/medyczna 13 

zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania 8 

inne 38 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z LSI RPO WSL 

1.1.2 Sytuacja na rynku pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie realizowanym w ramach Działania 7.4, zdecydowana 

większość uczestników (70%) była „regularnymi” pracownikami, natomiast niespełna co 

czwarty (23%) pracował dorywczo. Pozostałe rodzaje aktywności zawodowej występowały 

kilkakrotnie rzadziej. 
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Tabela2: Sytuacja na rynku pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P1 Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie, to jest [Rok i 
miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie]: Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

1 

Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako 
bezrobotny(a) 

0 0 

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

0 0 

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

58 70 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

0 0 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 19 23 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 2 2 

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

3 4 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 6 7 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Żadne z powyższych 0 0 

Ogółem 83 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

O ile przystępując do projektu wszyscy uczestnicy pracowali, o tyle po sześciu miesiącach 

od zakończenia jedna piąta (20%) nie wykonywała już pracy zawodowej. Wiąże się to ze 

specyfiką grupy docelowej Działania 7.4, która stanowiły osoby zagrożone zwolnieniem 

z pracy. Biorąc pod uwagę tę okoliczność fakt iż 80% uczestników pracowało należy ocenić 

raczej pozytywnie. 

Tabela 3: Wykonywanie pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P7 Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [Rok i miesiąc zakończenia udziału w projekcie + 6 miesięcy]. Czy wtedy Pracował(a) Pan(i) w 
jakiejkolwiek formie, na przykład był(a) Pan(i) zatrudniona(y), odbywał(a) staż, prowadziła(a) działalność 
gospodarczą lub rolniczą? 

 N % 

P7 Proszę teraz spróbować sobie 
przypomnieć swoją sytuację sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [DATA]. Czy wtedy 
Pracował(a) Pan(i) w jakiejkolwiek 
formie? 

Tak 66 80 

Nie 17 20 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 83 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 
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Spośród osób, które po sześciu miesiącach od zakończenia udziału w projekcie pracowały 

zawodowo, 70% (a zatem taki sam odsetek jak wśród osób przystępujących do projektu) 

było regularnymi pracownikami.  

Tabela 4: Sytuacja na rynku pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P8 W jakiej formie był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? Można 
wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

8 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we 
własnej firmie Ankieter dodaj: chodzi o regularną 
pracę na podstawie dowolnej umowy lub bez umowy 

46 70 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

7 11 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 7 11 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 1 2 

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

0 0 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 8 12 

W innej formie 1 2 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 66 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.1.3 Podstawa zatrudnienia 

Wśród osób rozpoczynających udział w projekcie (z wyłączeniem prowadzących własną 

działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne) po przeszło jednej trzeciej pracowało na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (36%)1 lub cywilnoprawnej (35%). 

Tabela 5: Rodzaj umowy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P2 Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

2 
Umowy o pracę na czas nieokreślony 29 36 

Umowy o pracę na czas określony 12 15 

                                                
1
 Należy jednak pamiętać, że były to osoby zagrożone zwolnieniami, również w okresie 

wypowiedzenia, a zatem w ich przypadku umowa na czas nieokreślony nie była równoznaczna ze 
stabilnym zatrudnieniem. 



7 

 

Umowy o dzieło, zlecenie 28 35 

Samozatrudnienia, działalności gospodarczej na 
zasadach ogólnych 

0 0 

Innej umowy 1 1 

Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 11 14 

Ogółem 81 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Z kolei wśród osób pracujących, lecz nie na własny rachunek, po 6 miesiącach od 

zakończenia udziału w projekcie, najliczniejsza grupa (43%) była zatrudniona na umowę 

o pracę na czas określony, co prawdopodobnie było konsekwencją podjęcia pracy u nowego 

pracodawcy. 

Tabela 6: Rodzaj umowy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P12 Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

12 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 12 20 

Umowy o pracę na czas określony 26 43 

Umowy o dzieło / zlecenie 15 25 

Samozatrudnienie / działalność gospodarcza na 
zasadach ogólnych 

4 7 

Innej umowy 1 2 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 3 5 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 2 3 

Ogółem 61 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.1.4 Wymiar czasu pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie w przybliżeniu połowa (52%) uczestników pracowała 

w wymiarze pełnego etatu. Blisko co czwarty (23%) pracował przez mniejsza liczbę godzin 

niż 40 tygodniowo, pomimo, że chciał pracować w pełnym wymiarze. Można przypuszczać, 

że wynikało to z polityki personalnej przedsiębiorstw redukujących liczebność załogi, 

w których odbiorcy wsparcia udzielanego w ramach Działania 7.4 byli zagrożeni 

zwolnieniem. 

Tabela 7: Wymiar czasu pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 
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P3 W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? 

 N % 

P3. W jakim wymiarze czasu pracy 
Pan(i) wtedy pracował(a)? 

W pełnym / na cały etat 43 52 

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

19 23 

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

7 8 

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

12 14 

 Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

2 2 

Ogółem 83 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Spośród osób pracujących po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie około trzy 

czwarte (76%) pracowało w wymiarze pełnego etatu. Zarówno w ujęciu procentowym, jak 

i w liczbach bezwzględnych, osoby pracujące w takim wymiarze były liczniejsze, niż wśród 

przystępujących do projektu. 

Tabela 8: Wymiar czasu pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P13 Proszę spróbować sobie przypomnieć w jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) pracował(a) sześć miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie? 

 N % 

13 

W pełnym, na całym etat 50 76 

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

6 9 

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

6 9 

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

3 5 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 1 2 

Ogółem 66 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.1.5 Wynagrodzenie 

Średnia ocena adekwatności wynagrodzenia otrzymywanego w momencie rozpoczynania 

udziału w projekcie, dokonywana przez respondentów na skali od 1 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”) do 10 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy”) wyniosła 5,7. Dwiema ocenami 
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wybieranymi najliczniej (łącznie przez 39% respondentów) były opcje znajdujące się 

w połowie skali: „5” i „6”2. 

Tabela 9: Ocena adekwatności wynagrodzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”.  

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna 
działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią 
pracy”, a 10 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne 
gospodarstwo, był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P4_1 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 
1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy za 
niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 
oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy 
adekwatne, odpowiednie do wykonywanej pracy”. 

1 5 6 

2 2 2 

3 6 7 

4 8 10 

5 16 20 

6 15 19 

7 10 12 

8 7 9 

9 6 7 

10 4 5 

trudno 
powiedzieć 

2 2 

Ogółem 81 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po zakończeniu udziału w projekcie wśród osób, które również wtedy miały pracodawcę lub 

odbywały płatny staż albo praktykę, średnia ocen adekwatności wynagrodzenia wzrosła do 

6,8 a około trzy piąte (61%) respondentów wybrało odpowiedzi z zakresu 7-103. 

Tabela 10: Ocena adekwatności wynagrodzenia po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

                                                
2
 Ze względu na bardzo niską liczbę respondentów [N=2] pominięto prezentowanie odpowiedzi 

uzyskanych na analogiczne pytanie od osób prowadzących własne gospodarstwo rolne. 
3
 Ze względu na bardzo niską liczbę respondentów [N=8] pominięto prezentowanie odpowiedzi 

uzyskanych na analogiczne pytanie od osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne. 
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P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału 
w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za 
niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”, a 10 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo,  
był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P14_1 Czy sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie czy 
adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy 
(ocena na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza "za 
niskie" a 10 - "adekwatne") 

1 3 5 

2 1 2 

3 4 7 

4 1 2 

5 4 7 

6 7 12 

7 13 22 

8 10 17 

9 3 5 

10 10 17 

trudno 
powiedzieć 

3 5 

Ogółem 59 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.1.6 Zmiana pracy lub stanowiska 

Ponad połowa (55%) spośród osób, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie pracowały zawodowo, zmieniła w tym okresie pracę lub stanowisko, a z nich 

blisko dwie trzecie (64%) na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo wiążące się 

z większą odpowiedzialnością. 

Tabela 11: Zmiana pracy lub stanowiska po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

 N % 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

Tak 36 55 

Nie 30 45 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 66 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Tabela 12: Zmiana stanowiska na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo związane 

z większą odpowiedzialnością, po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 
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Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji albo wiążące się z większą odpowiedzialnością? 

 N % 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko 
na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji 
albo wiążące się z większą 
odpowiedzialnością? 

Tak 23 64 

Nie 13 36 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 36 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.1.7 Wpływ projektu 

Średnia ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska w ciągu 6 miesięcy od 

zakończenia udziału, dokonana przez respondentów, którzy mieli takie doświadczenie, za 

pomocą skali od 1 („w ogóle się nie przyczynił”) do 10 („bardzo się przyczynił”) wyniosła 7. 

Ponad połowa (56%) respondentów wybrała oceny z zakresu 7-10.Tabela 13: Ocena wpływu 

projektu na zmianę pracy lub stanowiska 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

 N % 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się 
do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 
10, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 
oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

1 5 14 

3 4 11 

5 7 19 

7 2 6 

8 4 11 

9 3 8 

10 11 31 

Ogółem 36 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Jeszcze wyższa (7,6) okazała się średnia ocena projektu pod względem wpływu 

na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych przydatnych w późniejszej pracy. 

Pod tym względem projekt oceniały osoby, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie pracowały zawodowo, korzystając ze skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 

10 („zdecydowanie tak”). 

Tabela 14: Ocena wpływu projektu na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych 

przydatnych w dalszej pracy 
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Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 
10 oznacza „zdecydowanie tak”. 

 N % 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie 
podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętności 
zawodowe przydatne w Pani/Pana późniejszej 
pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 10 oznacza 
„zdecydowanie tak” 

1 3 5 

3 5 8 

5 6 9 

6 3 5 

7 7 11 

8 19 29 

9 2 3 

10 20 30 

trudno 
powiedzieć 

1 2 

Ogółem 66 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Odpowiadając na pytanie o rozwiązania, dzięki którym projekt mógłby być bardziej 

przydatny, respondenci wskazywali przede wszystkim: 

 nadanie kursom zawodowym bardziej praktycznego charakteru 

 poszerzenie zakresu tematów szkoleń, spośród których uczestnicy mogliby 

dokonywać trafniejszego wyboru 

 wydłużenie okresu wsparcia (szkoleń lub staży) 

 poprawę przepływu informacji od instytucji realizującej projekt do uczestników. 

Wśród badanych uczestników Działania 7.4 dwie osoby zrezygnowały z udziału w projekcie 

przed planowanym terminem z powodu podjęcia pracy. 

1.1.8 Motywacje i starania uczestników 

Zdecydowanie najczęstszymi motywami udziału w projekcie były: zwiększenie wiedzy lub 

umiejętności zawodowych oraz znalezienie pracy innej, niż dotychczasowa (wskazane przez 

– odpowiednio – 92% i 83% respondentów. Po przeszło jednej czwartej spośród uczestników 

przystąpiło do udziału w projekcie chcąc dzięki temu utrzymać dotychczasową pracę (28%) 

lub uzyskać bardziej korzystne warunki w dotychczasowym miejscu pracy (27%). 

Tabela 15: Motywacje do udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 
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P5 Czy wziął(ęła) Pan(i) udział w projekcie żeby: Może Pan(i) wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

5 

Zwiększyć swoją wiedzę lub umiejętności zawodowe 
przydatne w pracy 

76 92 

Utrzymać dotychczasową pracę na dotychczasowych 
zasadach (bo np. czuł(a) się zagrożony zwolnieniem) 

23 28 

Uzyskać bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą lub awans 
w dotychczasowym miejscu pracy 

22 27 

Znaleźć inną pracę 69 83 

Z innego powodu, jakiego 8 10 

Trudno powiedzieć 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 83 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

O polepszenie sytuacji zawodowej podczas udziału w projekcie lub po jego zakończeniu 

starały się ponad dwie trzecie (69%) respondentów. 

Tabela 16: Starania respondentów o polepszenie sytuacji zawodowej 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu udziału w projekcie ubiegał(a) się Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans w dotychczasowym miejscu pracy albo o pracę u innego pracodawcy? 

 N % 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu 
udziału w projekcie ubiegał(a) się 
Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans 
w dotychczasowym miejscu pracy albo 
o pracę u innego pracodawcy? 

Tak 57 69 

Nie 26 31 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 83 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.2 Działanie 8.1: Opieka nad dziećmi 

1.2.1 Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów 

Tabela 17: Rodzaje wsparcia udzielnego w ramach Działania 8.1 uczestnikom projektów 

należącym do badanej populacji 

Rodzaje wsparcia N 

opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub inną osobą zależną 26 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z LSI RPO WSL 

Ankiety zostały przeprowadzone tylko z 5 respondentami. Dlatego wyniki nie są omawiane 

w ujęciu procentowym, lecz w liczbach bezwzględnych. 
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1.2.2 Sytuacja na rynku pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.1 wszyscy 

ankietowani uczestnicy byli „regularnymi” pracownikami. 

Tabela 18: Sytuacja na rynku pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P1 Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie, to jest [Rok i 
miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie]: Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

1 

Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako 
bezrobotny(a) 

0 0 

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

0 0 

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

5 100 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

0 0 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 0 0 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

0 0 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Żadne z powyższych 0 0 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Również po sześciu miesiącach od zakończenia udziału w projekcie wszyscy pracowali 

zawodowo, jako regularni pracownicy 

Tabela 19: Wykonywanie pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

P7 Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [Rok i miesiąc zakończenia udziału w projekcie + 6 miesięcy]. Czy wtedy Pracował(a) Pan(i) w 
jakiejkolwiek formie, na przykład był(a) Pan(i) zatrudniona(y), odbywał(a) staż, prowadziła(a) działalność 
gospodarczą lub rolniczą? 

 N % 

P7 Proszę teraz spróbować sobie 
przypomnieć swoją sytuację sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [DATA]. Czy wtedy 
Pracował(a) Pan(i) w jakiejkolwiek 
formie? 

Tak 5 100 

Nie 0 0 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Tabela 20: Sytuacja na rynku pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 
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Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P8 W jakiej formie był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? Można 
wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

8 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we 
własnej firmie Ankieter dodaj: chodzi o regularną 
pracę na podstawie dowolnej umowy lub bez umowy 

5 100 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

0 0 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 0 0 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

0 0 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0 

W innej formie 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.2.3 Podstawa zatrudnienia 

Wśród osób rozpoczynających udział w projekcie, objętych po jego zakończeniu badaniem 

ankietowym, wszystkie pracowały na umowę o pracę, z tego 3 na czas nieokreślony a 2 na 

określony. 

Tabela 21: Rodzaj umowy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P2 Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

2 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 3 60 

Umowy o pracę na czas określony 2 40 

Umowy o dzieło, zlecenie 0 0 

Samozatrudnienia, działalności gospodarczej na 
zasadach ogólnych 

0 0 

Innej umowy 0 0 

Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 
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Wśród ankietowanych osób pracujących po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie wszystkie były zatrudnione na umowę o pracę na czas określony. 

Tabela 22: Rodzaj umowy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy  

P12 Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

12 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 0 0 

Umowy o pracę na czas określony 5 100 

Umowy o dzieło / zlecenie 0 0 

Samozatrudnienie / działalność gospodarcza na 
zasadach ogólnych 

0 0 

Innej umowy 0 0 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 0 0 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.2.4 Wymiar czasu pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie wszyscy ankietowani uczestnicy pracowali w wymiarze 

pełnego etatu. 

Tabela 23: Wymiar czasu pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P3 W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? 

 N % 

P3. W jakim wymiarze czasu pracy 
Pan(i) wtedy pracował(a)? 

W pełnym / na cały etat 5 100 

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

0 0 

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

0 0 

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

0 0 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie sytuacja jednej osoby się zmieniła: 

zgodnie z własnymi preferencjami pracowała tylko na część etatu. 
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Tabela 24: Wymiar czasu pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P13 Proszę spróbować sobie przypomnieć w jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) pracował(a) sześć miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie? 

 N % 

13 

W pełnym, na całym etat 4 80 

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

0 0 

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

1 20 

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

0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.2.5 Wynagrodzenie 

Średnia ocena adekwatności wynagrodzenia otrzymywanego w momencie rozpoczynania 

udziału w projekcie, dokonywana przez respondentów na skali od 1 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”) do 10 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy”) wyniosła 7,2. Oceny były 

zróżnicowane, ale żaden respondent nie wybrał niższej, niż „5”. 

Tabela 25: Ocena adekwatności wynagrodzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”.  

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna 
działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią 
pracy”, a 10 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne 
gospodarstwo, był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P4_1 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 
1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy za 
niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 
oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy 
adekwatne, odpowiednie do wykonywanej pracy”. 

5 2 40 

8 2 40 

10 1 20 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po zakończeniu udziału w projekcie średnia ocen adekwatności wynagrodzenia wzrosła do 

8,2. 
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Tabela 26: Ocena adekwatności wynagrodzenia po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za 
niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”, a 10 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo,  
był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P14_1 Czy sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie czy 
adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy 
(ocena na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza "za 
niskie" a 10 - "adekwatne") 

5 1 20 

8 2 40 

10 2 40 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.2.6 Zmiana pracy lub stanowiska 

Dwóch na pięciu ankietowanych uczestników zmieniła pracę lub stanowisko w ciągu 

6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, z tego jedna na wyższe, wymagające 

wyższych kompetencji albo wiążące się z większą odpowiedzialnością. 

Tabela 27: Zmiana pracy lub stanowiska po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

 N % 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

Tak 2 40 

Nie 3 60 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Tabela 28: Zmiana stanowiska na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo związane 

z większą odpowiedzialnością, po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji albo wiążące się z większą odpowiedzialnością? 

 N % 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, Tak 1 50 
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zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko 
na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji 
albo wiążące się z większą 
odpowiedzialnością? 

Nie 1 50 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 2 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.2.7 Wpływ projektu 

Średnia ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska w ciągu 6 miesięcy od 

zakończenia udziału, dokonana przez respondentów, którzy mieli takie doświadczenie, za 

pomocą skali od 1 („w ogóle się nie przyczynił”) do 10 („bardzo się przyczynił”) wyniosła 

6,5.Tabela 29: Ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

 N % 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się 
do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 
10, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 
oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

3 1 50 

10 1 50 

Ogółem 2 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Jeszcze wyższa (9) okazała się średnia ocena projektu pod względem wpływu 

na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych przydatnych w późniejszej pracy. 

Pod tym względem projekt oceniały osoby, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie pracowały zawodowo, korzystając ze skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 

10 („zdecydowanie tak”). 

Tabela 30: Ocena wpływu projektu na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych 

przydatnych w dalszej pracy 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 
10 oznacza „zdecydowanie tak”. 

 N % 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie 
podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętności 
zawodowe przydatne w Pani/Pana późniejszej 
pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 10 oznacza 
„zdecydowanie tak” 

5 1 20 

10 4 80 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 
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1.2.8 Motywacje i starania uczestników 

Najczęstszymi motywami udziału w projekcie były: utrzymanie dotychczasowej pracy na 

dotychczasowych zasadach oraz uzyskanie korzystniejszej umowy z dotychczasowym 

pracodawcą lub awansu w dotychczasowym miejscu pracy – każdą z tych odpowiedzi 

wskazały 4 osoby. 

Tabela 31: Motywacje do udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P5 Czy wziął(ęła) Pan(i) udział w projekcie żeby: Może Pan(i) wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

5 

Zwiększyć swoją wiedzę lub umiejętności zawodowe 
przydatne w pracy 

2 40 

Utrzymać dotychczasową pracę na dotychczasowych 
zasadach (bo np. czuł(a) się zagrożony zwolnieniem) 

4 80 

Uzyskać bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą lub awans 
w dotychczasowym miejscu pracy 

4 80 

Znaleźć inną pracę 1 20 

Z innego powodu, jakiego 2 40 

Trudno powiedzieć 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

O polepszenie sytuacji zawodowej podczas udziału w projekcie lub po jego zakończeniu 

starało się trzech na pięciu respondentów. 

Tabela 32: Starania respondentów o polepszenie sytuacji zawodowej 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu udziału w projekcie ubiegał(a) się Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans w dotychczasowym miejscu pracy albo o pracę u innego pracodawcy? 

 N % 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu 
udziału w projekcie ubiegał(a) się 
Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans 
w dotychczasowym miejscu pracy albo 
o pracę u innego pracodawcy? 

Tak 3 60 

Nie 2 40 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 



 

 

 

1.3 Wartość wskaźnika Działania 8.1 i rezultatów cząstkowych 

Tabela 33: Wartość wskaźnika Działania 8.1 i rezultatów cząstkowych – w podgrupach wyodrębnionych ze względu na niepełnosprawność 

Rezultat 

Sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie  Sytuacja po 6 miesiącach od zakończenia udziału 
w projekcie 

Niepełnosprawność 

Wynik wśród respondentów 

[N=0] 

Odsetek w populacji 
(5 osób) 

Ekstrapolacja: liczba w populacji 

N % % Liczba 

Pracował(a) dorywczo  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Pomagał(a) w rodzinnej działalności lub gospodarstwie  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi 
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Był(a) na płatnym stażu  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Miał(a) umowę o pracę na czas określony  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Miał(a) umowę o dzieło/zlecenie  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Pracował(a) na podstawie innej umowy  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Pracowała(a) bez umowy Ma umowę o pracę na czas nieokreślony, określony, zlecenie, dzieło lub prowadzi 
działalność gospodarczą 

0 0 0 0 

Zmienił(a) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych kompetencji lub wiążące się z większą 
odpowiedzialnością 

0 0 0 0 

Pracował(a) na część etatu  Pracuje na cały etat 0 0 0 0 

POPRAWA SYTUACJI ZAWODOWEJ 

(co najmniej jeden z powyższych rezultatów) 
0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach oraz danych z LSI RPO WSL 
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Tabela 34: Wartość wskaźnika Działania 8.1 i rezultatów cząstkowych – w podgrupach wyodrębnionych ze względu na typ gospodarstwa 

Rezultat 

Sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału 
w projekcie  Sytuacja po 6 miesiącach od 

zakończenia udziału w projekcie 

Gospodarstwo domowe bez osób pracujących 
Gospodarstwo domowe bez osób pracujących z 

dziećmi na utrzymaniu 
Gospodarstwo domowe z jedną osobą dorosłą 

z dziećmi na utrzymaniu 

Wynik wśród 
respondentów 

[N=0] 

Odsetek 
w populacji 
(1 osoba) 

Ekstrapolacja: 
liczba w populacji 

Wynik wśród 
respondentów 

[N=0] 

Odsetek 
w populacji 
(1 osoba) 

Ekstrapolacja: 
liczba w populacji 

Wynik wśród 
respondentów 

[N=0] 

Odsetek 
w populacji 
(1 osoba) 

Ekstrapolacja: 
liczba 

w populacji 

N % % Liczba N % % Liczba N % % Liczba 

Pracował(a) dorywczo  Jest regularnym 
pracownikiem albo prowadzi działalność 

gospodarczą lub gospodarstwo rolne 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pomagał(a) w rodzinnej działalności lub 
gospodarstwie  Jest regularnym pracownikiem 

albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Był(a) na płatnym stażu  Jest regularnym 
pracownikiem albo prowadzi działalność 

gospodarczą lub gospodarstwo rolne 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miał(a) umowę o pracę na czas określony  Ma 
umowę o pracę na czas nieokreślony 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miał(a) umowę o dzieło/zlecenie  Ma umowę 
o pracę na czas nieokreślony 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pracował(a) na podstawie innej umowy  Ma 
umowę o pracę na czas nieokreślony 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pracowała(a) bez umowy Ma umowę o pracę na 
czas nieokreślony, określony, zlecenie, dzieło lub 

prowadzi działalność gospodarczą 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zmienił(a) pracę lub stanowisko na wyższe lub 
wymagające wyższych kompetencji lub wiążące się 

z większą odpowiedzialnością 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pracował(a) na część etatu  Pracuje na cały etat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

POPRAWA SYTUACJI ZAWODOWEJ 

(co najmniej jeden z powyższych rezultatów) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach oraz danych z LSI RPO WSL 

 



 

 

 

1.4 Działanie 9.1: Aktywna integracja 

1.4.1 Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów 

Tabela 35: Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów w ramach Działania 9.1 

Rodzaje wsparcia N 

doradztwo: doradztwo edukacyjne-zawodowe 12 

doradztwo: doradztwo psychologiczne 22 

doradztwo: doradztwo/ pomoc prawna 2 

doradztwo: doradztwo/poradnictwo zawodowe 5 

doradztwo: inne 3 

instrument finansowy: inny instrument finansowy 2 

pośrednictwo pracy 5 

stypendium 1 

szkolenie/ kurs 17 

usługa aktywnej integracji 1 

usługa aktywnej integracji: usługa o charakterze edukacyjnym 53 

usługa aktywnej integracji: usługa o charakterze społecznym 447 

usługa aktywnej integracji: usługa o charakterze zawodowym 10 

usługa aktywnej integracji: usługa o charakterze zdrowotnym 8 

usługa aktywnej integracji: usługa reintegracji społecznej i zawodowej w CIS, KIS 3 

usługa aktywnej integracji: inne 75 

usługa zdrowotna/medyczna 1 

zajęcia dodatkowe: dla uczniów 4 

inne 25 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z LSI RPO WSL 

1.4.2 Sytuacja na rynku pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie realizowanym w ramach Działania 9.1 około dziewięciu na 

dziesięciu (91%) uczestników była „regularnymi” pracownikami. Pozostałe rodzaje 

aktywności zawodowej występowały rzadko (zostały wskazane przez maksymalnie 3% 

respondentów). 

Tabela 36: Sytuacja na rynku pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 
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Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P1 Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie, to jest [Rok i 
miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie]: Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

1 

Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako 
bezrobotny(a) 

0 0 

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

0 0 

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

53 91 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

0 0 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 2 3 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

2 3 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 1 2 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Żadne z powyższych 2 3 

Ogółem 58 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Przystępując do projektu wszyscy uczestnicy pracowali, natomiast po sześciu miesiącach 

odsetek osób pracujących spadł o 7 punktów procentowych (do 93%).  

Tabela 37: Wykonywanie pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P7 Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [Rok i miesiąc zakończenia udziału w projekcie + 6 miesięcy]. Czy wtedy Pracował(a) Pan(i) w 
jakiejkolwiek formie, na przykład był(a) Pan(i) zatrudniona(y), odbywał(a) staż, prowadziła(a) działalność 
gospodarczą lub rolniczą? 

 N % 

P7 Proszę teraz spróbować sobie 
przypomnieć swoją sytuację sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [DATA]. Czy wtedy 
Pracował(a) Pan(i) w jakiejkolwiek 
formie? 

Tak 54 93 

Nie 3 5 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

1 2 

Ogółem 58 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Spośród osób, które po sześciu miesiącach od zakończenia udziału w projekcie pracowały 

zawodowo, 91% (a zatem taki sam odsetek jak wśród osób przystępujących do projektu) 

było regularnymi pracownikami. 

Tabela 38: Sytuacja na rynku pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 
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Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P8 W jakiej formie był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? Można 
wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

8 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we 
własnej firmie Ankieter dodaj: chodzi o regularną 
pracę na podstawie dowolnej umowy lub bez umowy 

49 91 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

0 0 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 4 7 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

1 2 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 1 2 

W innej formie 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 54 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.4.3 Podstawa zatrudnienia 

Wśród osób rozpoczynających udział w projekcie (z wyłączeniem prowadzących własne 

gospodarstwo rolne) w przybliżeniu połowa (52%) pracowała na podstawie umowy o pracę 

na czas określony 4, a trzech na dziesięciu (31%) – na czas nieokreślony. 

Tabela 39: Rodzaj umowy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P2 Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

2 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 18 31 

Umowy o pracę na czas określony 30 52 

Umowy o dzieło, zlecenie 8 14 

Samozatrudnienia, działalności gospodarczej na 
zasadach ogólnych 

1 2 

Innej umowy 0 0 

Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 2 3 

Ogółem 58 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

                                                
4
 Należy jednak pamiętać, że były to osoby zagrożone zwolnieniami, również w okresie 

wypowiedzenia, a zatem w ich przypadku umowa na czas nieokreślony nie była równoznaczna ze 
stabilnym zatrudnieniem. 
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Z kolei wśród osób pracujących, lecz nie na własny rachunek, po 6 miesiącach od 

zakończenia udziału w projekcie, podobnie liczne były dwie grupy: zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę na czas określony (44%) i na czas nieokreślony (41%). 

Tabela 40: Rodzaj umowy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P12 Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

12 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 22 41 

Umowy o pracę na czas określony 24 44 

Umowy o dzieło / zlecenie 7 13 

Samozatrudnienie / działalność gospodarcza na 
zasadach ogólnych 

0 0 

Innej umowy 0 0 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 1 2 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 54 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.4.4 Wymiar czasu pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie ponad połowa (55%) uczestników pracowała w wymiarze 

pełnego etatu. Przeszło co czwarty (23%) pracował przez mniejszą liczbę godzin niż 40 

tygodniowo, pomimo, że chciał pracować w pełnym wymiarze.  

Tabela 41: Wymiar czasu pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P3 W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? 

 N % 

P3. W jakim wymiarze czasu pracy 
Pan(i) wtedy pracował(a)? 

W pełnym / na cały etat 32 55 

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

16 28 

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

7 12 

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

1 2 

 Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

2 3 

Ogółem 58 100 
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Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Spośród osób pracujących po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie około trzy 

piąte (59%) pracowało w wymiarze pełnego etatu, a około jedna czwarta (24%) tylko na 

część etatu pomimo, że chcieli pracować na cały. 

Tabela 42: Wymiar czasu pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P13 Proszę spróbować sobie przypomnieć w jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) pracował(a) sześć miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie? 

 N % 

13 

W pełnym, na całym etat 32 59 

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

13 24 

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

7 13 

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

1 2 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 1 2 

Ogółem 54 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.4.5 Wynagrodzenie 

Średnia ocena adekwatności wynagrodzenia otrzymywanego w momencie rozpoczynania 

udziału w projekcie, dokonywana przez respondentów na skali od 1 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”) do 10 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy”) wyniosła 6,3. Blisko jedna piąta 

(19%) wybrała ocenę najwyższą. 

Tabela 43: Ocena adekwatności wynagrodzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”.  

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna 
działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią 
pracy”, a 10 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne 
gospodarstwo, był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P4_1 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 
1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy za 
niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 
oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy 
adekwatne, odpowiednie do wykonywanej pracy”. 

1 4 7 

2 4 7 

3 3 5 

4 1 2 
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5 11 19 

6 5 9 

7 7 12 

8 9 16 

9 3 5 

10 11 19 

Ogółem 58 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po zakończeniu udziału w projekcie wśród osób, które również wtedy miały pracodawcę lub 

odbywały płatny staż albo praktykę, średnia ocen adekwatności wynagrodzenia wzrosła do 

7,0. Trzema najczęściej wybieranymi odpowiedziami były oceny 10, 8 i 9. 

Tabela 44: Ocena adekwatności wynagrodzenia po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za 
niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”, a 10 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo,  
był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P14_1 Czy sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie czy 
adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy 
(ocena na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza "za 
niskie" a 10 - "adekwatne") 

1 2 4 

2 1 2 

3 6 11 

4 1 2 

5 6 11 

6 4 7 

7 4 7 

8 10 19 

9 9 17 

10 11 20 

Ogółem 54 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.4.6 Zmiana pracy lub stanowiska 

Około jedna piąta (19%) spośród osób, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie pracowały zawodowo, zmieniła w tym okresie pracę lub stanowisko, z tego 

prawie wszystkie (9 na 10 osób) na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo 

wiążące się z większą odpowiedzialnością. 
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Tabela 45: Zmiana pracy lub stanowiska po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

 N % 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

Tak 10 19 

Nie 44 81 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 54 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Tabela 46: Zmiana stanowiska na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo związane 

z większą odpowiedzialnością, po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji albo wiążące się z większą odpowiedzialnością? 

 N % 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko 
na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji 
albo wiążące się z większą 
odpowiedzialnością? 

Tak 9 90 

Nie 1 10 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 10 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.4.7 Wpływ projektu 

Średnia ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska w ciągu 6 miesięcy od 

zakończenia udziału, dokonana przez respondentów, którzy mieli takie doświadczenie, za 

pomocą skali od 1 („w ogóle się nie przyczynił”) do 10 („bardzo się przyczynił”) wyniosła 7. 

Sześciu na dziesięciu (60%) respondentów wybrało oceny z zakresu 7-10.Tabela 47: Ocena 

wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

 N % 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się 
do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 
10, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 
oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

2 1 10 

4 1 10 

5 1 10 

7 1 10 

8 3 30 

9 1 10 
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10 2 20 

Ogółem 10 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Jeszcze wyższa (7,8) okazała się średnia ocena projektu pod względem wpływu 

na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych przydatnych w późniejszej pracy. 

Pod tym względem projekt oceniały osoby, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie pracowały zawodowo, korzystając ze skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 

10 („zdecydowanie tak”). Ponad dwie piąte (43%) respondentów wybrało ocenę najwyższą. 

Tabela 48: Ocena wpływu projektu na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych 

przydatnych w dalszej pracy 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 
10 oznacza „zdecydowanie tak”. 

 N % 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie 
podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętności 
zawodowe przydatne w Pani/Pana późniejszej 
pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 10 oznacza 
„zdecydowanie tak” 

1 4 7 

2 2 4 

4 2 4 

5 2 4 

6 2 4 

7 5 9 

8 8 15 

9 6 11 

10 23 43 

Ogółem 54 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Odpowiadając na pytanie o rozwiązania, dzięki którym projekt mógłby być bardziej 

przydatny, respondenci wskazywali przede wszystkim: 

 wydłużenie liczby godzin kursów 

 nadanie kursom zawodowym bardziej praktycznego charakteru 

 poszerzenie zakresu tematów szkoleń lub lepsze dostosowanie do rynku pracy 

 lepsze dopasowanie godzin zajęć do możliwości udziału (na przykład umożliwienie 

spotkań z doradcą zawodowym lub psychologiem również w godzinach 

popołudniowych)zachowywanie dyskrecji przez uczestniczących w realizacji projektu 

asystentów rodzin. 
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1.4.8 Motywacje i starania uczestników 

Zdecydowanie najczęstszym motywem udziału w projekcie było zwiększenie wiedzy lub 

umiejętności zawodowych (81%). Na kolejnych miejscach, pod względem odsetka wskazań, 

znalazły się: dążenie do uzyskania korzystniejszej umowy z dotychczasowym pracodawca 

lub awans w dotychczasowym miejscu pracy (38%), chęć znalezienia innej pracy (36%) oraz 

utrzymanie pracy na dotychczasowych zasadach (31%). 

Tabela 49: Motywacje do udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P5 Czy wziął(ęła) Pan(i) udział w projekcie żeby: Może Pan(i) wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

5 

Zwiększyć swoją wiedzę lub umiejętności zawodowe 
przydatne w pracy 

47 81 

Utrzymać dotychczasową pracę na dotychczasowych 
zasadach (bo np. czuł(a) się zagrożony zwolnieniem) 

18 31 

Uzyskać bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą lub awans 
w dotychczasowym miejscu pracy 

22 38 

Znaleźć inną pracę 21 36 

Z innego powodu, jakiego 8 14 

Trudno powiedzieć 2 3 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 58 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

O polepszenie sytuacji zawodowej podczas udziału w projekcie lub po jego zakończeniu 

starała się mniej niż połowa (45%) respondentów. 

Tabela 50: Starania respondentów o polepszenie sytuacji zawodowej 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu udziału w projekcie ubiegał(a) się Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans w dotychczasowym miejscu pracy albo o pracę u innego pracodawcy? 

 N % 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu 
udziału w projekcie ubiegał(a) się 
Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans 
w dotychczasowym miejscu pracy albo 
o pracę u innego pracodawcy? 

Tak 26 45 

Nie 31 53 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

1 2 

Ogółem 58 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 
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1.5 Działanie 9.2: Usługi społeczne i zdrowotne 

1.5.1 Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów 

Tabela 51: Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów w ramach Działania 9.2 

Rodzaje wsparcia N 

doskonalenie zawodowe 66 

szkolenie/ kurs 82 

usługa aktywnej integracji: usługa o charakterze społecznym 28 

usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym: inne 81 

usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym: usługa systemu pieczy zastępczej 72 

usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym: usługa wsparcia rodziny 4 

doradztwo: doradztwo psychologiczne 1 

doradztwo: inne 1 

doradztwo: doradztwo/ pomoc prawna 2 

inne 2 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z LSI RPO WSL 

1.5.2 Sytuacja na rynku pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie realizowanym w ramach Działania 9.2 prawie wszyscy 

uczestnicy (99%) byli „regularnymi” pracownikami. Oprócz tego niektórzy pracowali 

dorywczo (7%) lub prowadzili własną działalność gospodarczą (6%). 

Tabela 52: Sytuacja na rynku pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P1 Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie, to jest [Rok i 
miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie]: Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

1 

Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako 
bezrobotny(a) 

0 0 

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

0 0 

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

93 99 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

6 6 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 7 7 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

0 0 
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Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Żadne z powyższych 0 0 

Ogółem 94 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po sześciu miesiącach od zakończenia udziału w projekcie prawie wszyscy uczestnicy (99%) 

w dalszym ciągu pracowali zawodowo. 

Tabela 53: Wykonywanie pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P7 Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [Rok i miesiąc zakończenia udziału w projekcie + 6 miesięcy]. Czy wtedy Pracował(a) Pan(i) w 
jakiejkolwiek formie, na przykład był(a) Pan(i) zatrudniona(y), odbywał(a) staż, prowadziła(a) działalność 
gospodarczą lub rolniczą? 

 N % 

P7 Proszę teraz spróbować sobie 
przypomnieć swoją sytuację sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [DATA]. Czy wtedy 
Pracował(a) Pan(i) w jakiejkolwiek 
formie? 

Tak 93 99 

Nie 1 1 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 94 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Prawie wszystkie osoby, które po sześciu miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowały zawodowo (99%) wykonywały pracę jako regularni pracownicy. Oprócz tego, 

podobnie jak w momencie przystępowania do udziału w projekcie, niektórzy prowadzili 

własną działalność gospodarczą (6%) lub pracowali dorywczo (5%). 

Tabela 54: Sytuacja na rynku pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P8 W jakiej formie był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? Można 
wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

8 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we 
własnej firmie Ankieter dodaj: chodzi o regularną 
pracę na podstawie dowolnej umowy lub bez umowy 

92 99 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

6 6 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 5 5 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

0 0 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0 
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W innej formie 1 1 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 93 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.5.3 Podstawa zatrudnienia 

Wśród osób rozpoczynających udział w projekcie (z wyłączeniem prowadzących własne 

działalność gospodarczą) przeszło trzy czwarte (78%) było zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę an czas nieokreślony, a dalszych 17% - na czas określony. 

Tabela 55: Rodzaj umowy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P2 Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

2 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 73 78 

Umowy o pracę na czas określony 16 17 

Umowy o dzieło, zlecenie 6 6 

Samozatrudnienia, działalności gospodarczej na 
zasadach ogólnych 

0 0 

Innej umowy 1 1 

Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 94 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Również wśród osób pracujących, lecz nie na własny rachunek, po 6 miesiącach od 

zakończenia udziału w projekcie, zdecydowanie najliczniejsza grupa (81%) była zatrudniona 

na umowę o pracę na czas nieokreślony, a kolejnych 16% - na czas określony. 

Tabela 56: Rodzaj umowy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P12 Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

12 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 75 81 

Umowy o pracę na czas określony 15 16 

Umowy o dzieło / zlecenie 3 3 
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Samozatrudnienie / działalność gospodarcza na 
zasadach ogólnych 

4 4 

Innej umowy 2 2 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 0 0 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 93 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.5.4 Wymiar czasu pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie 90% uczestników pracowało w wymiarze pełnego etatu. 

Inny czas pracy występował sporadycznie. 

Tabela 57: Wymiar czasu pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P3 W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? 

 N % 

P3. W jakim wymiarze czasu pracy 
Pan(i) wtedy pracował(a)? 

W pełnym / na cały etat 85 90 

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

2 2 

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

6 6 

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

1 1 

 Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 94 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Pod względem wymiaru czasu pracy sytuacja osób pracujących po 6 miesiącach od 

zakończenia udziału w projekcie była bardzo zbliżona do sytuacji osób rozpoczynających 

udział. Również po projekcie 90% wykonywało obowiązki zawodowe w wymiarze pełnego 

etatu. 

Tabela 58: Wymiar czasu pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P13 Proszę spróbować sobie przypomnieć w jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) pracował(a) sześć miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie? 

 N % 

13 

W pełnym, na całym etat 84 90 

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

1 1 
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W niepełnym, na część etatu, przy czym nie chciał(a) 
Pan(i) pracować na pełen etat 

8 9 

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

2 2 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 93 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.5.5 Wynagrodzenie 

Średnia ocena adekwatności wynagrodzenia otrzymywanego w momencie rozpoczynania 

udziału w projekcie, dokonywana przez respondentów na skali od 1 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”) do 10 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy”) wyniosła 5,8. Najczęściej 

wybierane były oceny z zakresu 5-85. 

Tabela 59: Ocena adekwatności wynagrodzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy. 

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”.  

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna 
działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią 
pracy”, a 10 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne 
gospodarstwo, był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P4_1 Proszę o odpowiedź na skali od 1 
do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) 
wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 
oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było 
wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

Za niskie (1) 10 11 

2 3 3 

3 7 7 

4 8 9 

5 13 14 

6 12 13 

7 12 13 

8 13 14 

9 5 5 

Odpowiednie (10) 10 11 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

1 1 

Ogółem 94 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

                                                
5
 Ze względu na bardzo niską liczbę respondentów [N=6] pominięto prezentowanie odpowiedzi 

uzyskanych na analogiczne pytanie od osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 
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Po zakończeniu udziału w projekcie wśród osób, które również wtedy miały pracodawcę lub 

odbywały płatny staż albo praktykę, średnia ocen adekwatności wynagrodzenia pozostała na 

tym samym, stosunkowo niskim poziomie (5,8)6. 

Tabela 60: Ocena adekwatności wynagrodzenia po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za 
niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”, a 10 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo,  
był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P14_1 Czy sześć miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie 
Pana(i) wynagrodzenie było za niskie 
czy adekwatne w stosunku do 
wykonywanej pracy (ocena na skali od 
1 do 10, gdzie 1 oznacza "za niskie" a 
10 - "adekwatne") 

Za niskie (1) 9 10 

2 2 2 

3 9 10 

4 7 8 

5 14 15 

6 11 12 

7 11 12 

8 13 14 

9 5 5 

Odpowiednie (10) 10 11 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

2 2 

Ogółem 93 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.5.6 Zmiana pracy lub stanowiska 

Spośród osób, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie pracowały 

zawodowo, tylko bardzo nieliczne (6%) zmieniły w tym okresie pracę lub stanowisko, z tego 

co druga na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo wiążące się z większą 

odpowiedzialnością. 

Tabela 61: Zmiana pracy lub stanowiska po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

                                                
6
 Ze względu na bardzo niską liczbę respondentów [N=6] pominięto prezentowanie odpowiedzi 

uzyskanych na analogiczne pytanie od osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 
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P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

 N % 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

Tak 6 6 

Nie 87 94 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 93 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Tabela 62: Zmiana stanowiska na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo związane 

z większą odpowiedzialnością, po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji albo wiążące się z większą odpowiedzialnością? 

 N % 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko 
na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji 
albo wiążące się z większą 
odpowiedzialnością? 

Tak 3 50 

Nie 3 50 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 6 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.5.7 Wpływ projektu 

Średnia ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska w ciągu 6 miesięcy od 

zakończenia udziału, dokonana przez nielicznych respondentów, którzy mieli takie 

doświadczenie, za pomocą skali od 1 („w ogóle się nie przyczynił”) do 10 („bardzo się 

przyczynił”) wyniosła zaledwie 3,2. 

Tabela 63: Ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

 N % 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie 
przyczynił się do tej zmiany? Proszę o 
odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 
oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 
oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

w ogóle się nie przyczynił(1) 4 67 

5 1 17 

bardzo się przyczynił (10) 1 17 

Ogółem 6 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 
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Znacząco wyższa (5,8) okazała się średnia ocena projektu pod względem wpływu 

na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych przydatnych w późniejszej pracy. 

Pod tym względem projekt oceniały osoby, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie pracowały zawodowo, korzystając ze skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 

10 („zdecydowanie tak”). 

Tabela 64: Ocena wpływu projektu na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych 

przydatnych w dalszej pracy 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 
10 oznacza „zdecydowanie tak”. 

 Średnia Mediana Dominanta Maksimum Minimum Liczebność 

P15 Czy dzięki udziałowi w 
projekcie podniósł/podniosła 
Pan(i) wiedzę lub umiejętności 
zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? 
Proszę o odpowiedź na skali od 
1 do 10, gdzie 1 oznacza 
„zdecydowanie nie”, a 10 
oznacza „zdecydowanie tak” 

5,8 7 1 10 1 93 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Odpowiadając na pytanie o rozwiązania, dzięki którym projekt mógłby być bardziej 

przydatny, respondenci wskazywali przede wszystkim: 

 lepsze przygotowanie merytoryczne osób prowadzących zajęcia 

 zwiększenie liczby godzin zajęć. 

1.5.8 Motywacje i starania uczestników 

Około dwie trzecie (68%) uczestników projektu zdecydowała się na udział żeby zwiększyć 

swoją wiedzę lub umiejętności zawodowe przydatne w pracy. Biorąc pod uwagę specyfikę 

wspieranej grupy i skierowany do niej rodzaj wsparcia, zrozumiałe wydaje się wskazanie 

przez ponad jedną trzecią (35%) „innych powodów” udziału: sprawowanie pieczy zastępczej 

nad dziećmi jest bowiem szczególnym rodzajem „pracy” (nie pasują do niej kategorie takie 

jak „zagrożenie zwolnieniem”. „awans” czy „poszukiwanie innej pracy”). 

Tabela 65: Motywacje do udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P5 Czy wziął(ęła) Pan(i) udział w projekcie żeby: Może Pan(i) wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 
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 N % 

5 

Zwiększyć swoją wiedzę lub umiejętności zawodowe 
przydatne w pracy 

64 68 

Utrzymać dotychczasową pracę na dotychczasowych 
zasadach (bo np. czuł(a) się zagrożony zwolnieniem) 

5 5 

Uzyskać bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą lub awans 
w dotychczasowym miejscu pracy 

8 9 

Znaleźć inną pracę 5 5 

Z innego powodu, jakiego 33 35 

Trudno powiedzieć 2 2 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 1 1 

Ogółem 94 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

O polepszenie sytuacji zawodowej podczas udziału w projekcie lub po jego zakończeniu 

starała się niewielka część (12%) respondentów. Również ten wynik wiąże się ze specyfiką 

wspieranej grupy, która w ramach projektu uzyskiwała przede wszystkim wiedzę 

i umiejętności związane z opieką nad dziećmi, w tym potrzebne do sprawowania pieczy 

zastępczej. 

Tabela 66: Starania respondentów o polepszenie sytuacji zawodowej 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu udziału w projekcie ubiegał(a) się Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans w dotychczasowym miejscu pracy albo o pracę u innego pracodawcy? 

 N % 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu 
udziału w projekcie ubiegał(a) się 
Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans 
w dotychczasowym miejscu pracy albo 
o pracę u innego pracodawcy? 

Tak 11 12 

Nie 83 88 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 94 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 



 

 

 

1.5.9 Wartość wskaźnika Działania 9.2 i rezultatów cząstkowych 

Tabela 67: Wartość wskaźnika Działania 9.2 i rezultatów cząstkowych – w podgrupach wyodrębnionych ze względu na niepełnosprawność 

Rezultat 

Sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie  Sytuacja po 6 miesiącach od zakończenia udziału 
w projekcie 

Niepełnosprawność 

Wynik wśród respondentów 

[N=1] 
Odsetek w populacji (4 osoby) Ekstrapolacja: liczba w populacji 

N % % Liczba 

Pracował(a) dorywczo  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Pomagał(a) w rodzinnej działalności lub gospodarstwie  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi 
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Był(a) na płatnym stażu  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Miał(a) umowę o pracę na czas określony  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Miał(a) umowę o dzieło/zlecenie  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Pracował(a) na podstawie innej umowy  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Pracowała(a) bez umowy Ma umowę o pracę na czas nieokreślony, określony, zlecenie, dzieło lub prowadzi 
działalność gospodarczą 

0 0 0 0 

Zmienił(a) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych kompetencji lub wiążące się z większą 
odpowiedzialnością 

0 0 0 0 

Pracował(a) na część etatu  Pracuje na cały etat 0 0 0 0 

POPRAWA SYTUACJI ZAWODOWEJ 

(co najmniej jeden z powyższych rezultatów) 
0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach oraz danych z LSI RPO WSL 

 



 

 

 

1.5.10 Działanie 9.3: Ekonomia społeczna 

1.5.11 Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów 

Tabela 68: Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów w ramach Działania 9.3 

Rodzaje wsparcia  N 

usługa wsparcia ekonomii społecznej: usługa inkubacyjna 1 

usługa wsparcia ekonomii społecznej: inne 2 

doradztwo: inne 130 

inne 456 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z LSI RPO WSL 

1.5.12 Sytuacja na rynku pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie realizowanym w ramach Działania 9.3 prawie wszyscy 

uczestnicy (97%) byli „regularnymi” pracownikami, natomiast niespełna co czwarty (23%) 

pracował dorywczo. Ponadto niektórzy pracowali dorywczo lub byli zaangażowani we własną 

lub rodzinną działalność gospodarczą. 

Tabela 69: Sytuacja na rynku pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P1 Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie, to jest [Rok i 
miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie]: Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

1 

Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako 
bezrobotny(a) 

0 0 

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

0 0 

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

110 97 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

5 4 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 6 5 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

1 1 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Żadne z powyższych 1 1 

Ogółem 113 100 
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Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po sześciu miesiącach od zakończenia udziału w projekcie prawie wszyscy (98%) uczestnicy 

w dalszym ciągu pracowali zawodowo. 

Tabela 70: Wykonywanie pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P7 Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [Rok i miesiąc zakończenia udziału w projekcie + 6 miesięcy]. Czy wtedy Pracował(a) Pan(i) w 
jakiejkolwiek formie, na przykład był(a) Pan(i) zatrudniona(y), odbywał(a) staż, prowadziła(a) działalność 
gospodarczą lub rolniczą? 

 N % 

P7 Proszę teraz spróbować sobie 
przypomnieć swoją sytuację sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [DATA]. Czy wtedy 
Pracował(a) Pan(i) w jakiejkolwiek 
formie? 

Tak 111 98 

Nie 1 1 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

1 1 

Ogółem 113 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Spośród osób, które po sześciu miesiącach od zakończenia udziału w projekcie pracowały 

zawodowo, 98% (a zatem odsetek bardzo podobny do odnotowanego wśród osób 

przystępujących do projektu) było regularnymi pracownikami.  

Tabela 71: Sytuacja na rynku pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P8 W jakiej formie był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? Można 
wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

8 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we 
własnej firmie Ankieter dodaj: chodzi o regularną 
pracę na podstawie dowolnej umowy lub bez umowy 

109 98 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

6 5 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 9 8 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

1 1 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0 

W innej formie 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 111 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 
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1.5.13 Podstawa zatrudnienia 

Wśród osób rozpoczynających udział w projekcie (z wyłączeniem prowadzących własne 

działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne) blisko dwie trzecie (65%) pracowały na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a ponad jedna czwarta (27%) na czas 

określony. 

Tabela 72: Rodzaj umowy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P2 Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

2 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 73 65 

Umowy o pracę na czas określony 30 27 

Umowy o dzieło, zlecenie 5 4 

Samozatrudnienia, działalności gospodarczej na 
zasadach ogólnych 

1 1 

Innej umowy 1 1 

Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 6 5 

Ogółem 113 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Wśród osób pracujących, lecz nie na własny rachunek, po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, odsetek osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony 

(68%) lub określony (26%) nieomal się nie zmieniły od czasu przystąpienia do projektu. 

Tabela 73: Rodzaj umowy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P12 Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

12 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 76 68 

Umowy o pracę na czas określony 29 26 

Umowy o dzieło / zlecenie 8 7 

Samozatrudnienie / działalność gospodarcza na 
zasadach ogólnych 

5 5 

Innej umowy 1 1 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 1 1 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 2 2 
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Ogółem 111 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.5.14 Wymiar czasu pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie 90% uczestników pracowało w wymiarze pełnego etatu.  

Tabela 74: Wymiar czasu pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P3 W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? 

 N % 

P3. W jakim wymiarze czasu pracy 
Pan(i) wtedy pracował(a)? 

W pełnym / na cały etat 102 90 

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

1 1 

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

4 4 

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

3 3 

 Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

3 3 

Ogółem 113 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Wśród osób, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie pracowały, odsetek 

pracujących w pełnym wymiarze czasu okazał się jeszcze wyższy (95%%). 

Tabela 75: Wymiar czasu pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P13 Proszę spróbować sobie przypomnieć w jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) pracował(a) sześć miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie? 

 N % 

13 

W pełnym, na całym etat 105 95 

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

1 1 

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

5 5 

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

1 1 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 111 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 
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1.5.15 Wynagrodzenie 

Średnia ocena adekwatności wynagrodzenia otrzymywanego w momencie rozpoczynania 

udziału w projekcie, dokonywana przez respondentów na skali od 1 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”) do 10 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy”) wyniosła 6,57. 

Tabela 76: Ocena adekwatności wynagrodzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie 

rolnym. 

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna 
działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią 
pracy”, a 10 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne 
gospodarstwo, był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P4_1 Proszę o odpowiedź na skali od 1 
do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) 
wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 
oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było 
wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

Za niskie (1) 2 2 

2 10 9 

3 5 4 

4 5 4 

5 23 20 

6 9 8 

7 11 10 

8 21 19 

9 7 6 

Odpowiednie (10) 19 17 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

1 1 

Ogółem 113 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po zakończeniu udziału w projekcie wśród osób, które również wtedy miały pracodawcę, 

średnia ocen adekwatności wynagrodzenia wprawdzie wzrosła, ale nieznacznie: do 6,98. 

Tabela 77: Ocena adekwatności wynagrodzenia po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

                                                
7
 Ze względu na bardzo niską liczbę respondentów [N=5] pominięto prezentowanie odpowiedzi 

uzyskanych na analogiczne pytanie od osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 
8
 Ze względu na bardzo niską liczbę respondentów [N=6] pominięto prezentowanie odpowiedzi 

uzyskanych na analogiczne pytanie od osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 
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P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za 
niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”, a 10 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo,  
był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P14_1 Czy sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było 
za niskie czy adekwatne w stosunku do 
wykonywanej pracy (ocena na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza "za niskie" a 10 - "adekwatne") 

Za niskie (1) 2 2 

2 7 6 

3 3 3 

4 5 5 

5 18 16 

6 10 9 

7 11 10 

8 23 21 

9 11 10 

Odpowiednie (10) 21 19 

Ogółem 111 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.5.16 Zmiana pracy lub stanowiska 

Tylko 17% spośród osób, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowały zawodowo, zmieniło w tym okresie pracę lub stanowisko, przy czym w prawie 

wszystkich przypadkach (89%) zmiana polegała na awansie, objęciu stanowiska 

wymagającego wyższych kompetencji albo wiążącego się z większą odpowiedzialnością. 

Tabela 78: Zmiana pracy lub stanowiska po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

 N % 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

Tak 19 17 

Nie 89 80 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

3 3 

Ogółem 111 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Tabela 79: Zmiana stanowiska na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo związane 

z większą odpowiedzialnością, po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 
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P11 Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji albo wiążące się z większą odpowiedzialnością? 

 N % 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko 
na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji 
albo wiążące się z większą 
odpowiedzialnością? 

Tak 17 89 

Nie 2 11 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 19 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.5.17 Wpływ projektu 

Średnia ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska w ciągu 6 miesięcy od 

zakończenia udziału, dokonana przez respondentów, którzy mieli takie doświadczenie, za 

pomocą skali od 1 („w ogóle się nie przyczynił”) do 10 („bardzo się przyczynił”) była 

umiarkowana: wyniosła 5,3. Najczęściej wybieraną oceną była „5”, bliska środka skali (32%). 

Tabela 80: Ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

 N % 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie 
przyczynił się do tej zmiany? Proszę o 
odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 
oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 
oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

W ogóle się nie przyczynił (1) 3 16 

4 3 16 

5 6 32 

6 1 5 

7 2 11 

8 2 11 

9 1 5 

Bardzo się przyczynił (10) 1 5 

Ogółem 19 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Znacząco wyższa (7,1) okazała się średnia ocena projektu pod względem wpływu 

na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych przydatnych w późniejszej pracy. 

Pod tym względem projekt oceniały osoby, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie pracowały zawodowo, korzystając ze skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 

10 („zdecydowanie tak”). 

Tabela 81: Ocena wpływu projektu na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych 

przydatnych w dalszej pracy 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 
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P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 
10 oznacza „zdecydowanie tak”. 

 N % 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie 
podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub 
umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o 
odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 
oznacza „zdecydowanie nie”, a 10 oznacza 
„zdecydowanie tak” 

Zdecydowanie nie (1) 1 1 

2 3 3 

3 3 3 

4 5 5 

5 16 14 

6 15 14 

7 11 10 

8 27 24 

9 10 9 

Zdecydowanie tak (10) 20 18 

Ogółem 111 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Odpowiadając na pytanie o rozwiązania, dzięki którym projekt mógłby być bardziej 

przydatny, respondenci wskazywali przede wszystkim: 

 nadanie szkoleniom zawodowym bardziej praktycznego charakteru (dzięki 

praktycznym ćwiczeniom oraz wykorzystywaniu doświadczeń prowadzących) 

 ukierunkowanie szkoleń na bardziej specjalistyczne tematy. 

1.5.18 Motywacje i starania uczestników 

Prawie wszyscy uczestnicy projektów (98%) wzięli w nich udział żeby zwiększyć wiedzę lub 

umiejętności zawodowe, a jedna czwarta (25%) zamierzała dzięki temu zawrzeć 

korzystniejsza umowę z dotychczasowym pracodawcą lub awansować. 

Tabela 82: Motywacje do udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P5 Czy wziął(ęła) Pan(i) udział w projekcie żeby: Może Pan(i) wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

5 

Zwiększyć swoją wiedzę lub umiejętności zawodowe 
przydatne w pracy 

111 98 

Utrzymać dotychczasową pracę na dotychczasowych 
zasadach (bo np. czuł(a) się zagrożony zwolnieniem) 

9 8 

Uzyskać bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą lub awans 
w dotychczasowym miejscu pracy 

28 25 

Znaleźć inną pracę 18 16 

Z innego powodu, jakiego 6 5 

Trudno powiedzieć 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 1 1 
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Ogółem 113 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

O polepszenie sytuacji zawodowej podczas udziału w projekcie lub po jego zakończeniu 

starała się ponad jedna czwarta (29%) respondentów. 

Tabela 83: Starania respondentów o polepszenie sytuacji zawodowej 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu udziału w projekcie ubiegał(a) się Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans w dotychczasowym miejscu pracy albo o pracę u innego pracodawcy? 

 N % 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu 
udziału w projekcie ubiegał(a) się 
Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans 
w dotychczasowym miejscu pracy albo 
o pracę u innego pracodawcy? 

Tak 33 29 

Nie 80 71 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 113 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 



 

 

 

1.5.19 Wartość wskaźnika Działania 9.3 i rezultatów cząstkowych 

Tabela 84: Wartość wskaźnika Działania 9.3 i rezultatów cząstkowych – w podgrupach wyodrębnionych ze względu na niepełnosprawność 

Rezultat 

Sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie  Sytuacja po 6 miesiącach od zakończenia udziału 
w projekcie 

Niepełnosprawność 

Wynik wśród respondentów 

[N=0] 
Odsetek w populacji (1 osoba) Ekstrapolacja: liczba w populacji 

N % % Liczba 

Pracował(a) dorywczo  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Pomagał(a) w rodzinnej działalności lub gospodarstwie  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi 
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Był(a) na płatnym stażu  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Miał(a) umowę o pracę na czas określony  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Miał(a) umowę o dzieło/zlecenie  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Pracował(a) na podstawie innej umowy  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Pracowała(a) bez umowy Ma umowę o pracę na czas nieokreślony, określony, zlecenie, dzieło lub prowadzi 
działalność gospodarczą 

0 0 0 0 

Zmienił(a) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych kompetencji lub wiążące się z większą 
odpowiedzialnością 

0 0 0 0 

Pracował(a) na część etatu  Pracuje na cały etat 0 0 0 0 

POPRAWA SYTUACJI ZAWODOWEJ 

(co najmniej jeden z powyższych rezultatów) 
0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach oraz danych z LSI RPO WSL 
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Tabela 85: Wartość wskaźnika Działania 9.3 i rezultatów cząstkowych – w podgrupach wyodrębnionych ze względu na typ gospodarstwa 

Rezultat 

Sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału 
w projekcie  Sytuacja po 6 miesiącach od 

zakończenia udziału w projekcie 

Gospodarstwo domowe bez osób pracujących 
Gospodarstwo domowe bez osób pracujących z 

dziećmi na utrzymaniu 
Gospodarstwo domowe z jedną osobą dorosłą 

z dziećmi na utrzymaniu 

Wynik wśród 
respondentów 

[N=1] 

Odsetek w 
populacji (1 

osoba) 

Ekstrapolacja: 
liczba w populacji 

Wynik wśród 
respondentów 

[N=0] 

Odsetek w 
populacji (0 

osób) 

Ekstrapolacja: 
liczba w populacji 

Wynik wśród 
respondentów 

[N=0] 

Odsetek w 
populacji (1 

osoba) 

Ekstrapolacja: 
liczba w 

populacji) 

N % % Liczba N % % Liczba N % % Liczba 

Pracował(a) dorywczo  Jest regularnym 
pracownikiem albo prowadzi działalność 

gospodarczą lub gospodarstwo rolne 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pomagał(a) w rodzinnej działalności lub 
gospodarstwie  Jest regularnym pracownikiem 

albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Był(a) na płatnym stażu  Jest regularnym 
pracownikiem albo prowadzi działalność 

gospodarczą lub gospodarstwo rolne 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miał(a) umowę o pracę na czas określony  Ma 
umowę o pracę na czas nieokreślony 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miał(a) umowę o dzieło/zlecenie  Ma umowę 
o pracę na czas nieokreślony 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pracował(a) na podstawie innej umowy  Ma 
umowę o pracę na czas nieokreślony 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pracowała(a) bez umowy  Ma umowę o pracę na 
czas nieokreślony, określony, zlecenie, dzieło lub 

prowadzi działalność gospodarczą 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zmienił(a) pracę lub stanowisko na wyższe lub 
wymagające wyższych kompetencji lub wiążące się 

z większą odpowiedzialnością 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pracował(a) na część etatu  Pracuje na cały etat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

POPRAWA SYTUACJI ZAWODOWEJ 

(co najmniej jeden z powyższych rezultatów) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach oraz danych z LSI RPO WSL 



 

 

 

1.6 Działanie 11.1: Edukacja 

1.6.1 Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów 

Tabela 86: Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów w ramach Działania 11.1 

Rodzaje wsparcia N 

szkolenie/ kurs 710 

doskonalenie zawodowe 94 

studia/ kształcenie podyplomowe 1 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z LSI RPO WSL 

1.6.2 Sytuacja na rynku pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie realizowanym w ramach Działania 11.1, wszyscy 

uczestnicy (100%) byli „regularnymi” pracownikami, bardzo nieliczni oprócz tego pracowali 

dorywczo lub prowadzili własną działalność gospodarczą.  

Tabela 87: Sytuacja na rynku pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P1 Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie, to jest [Rok i 
miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie]: Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

1 

Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako 
bezrobotny(a) 

0 0 

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

0 0 

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

220 100 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

3 1 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 4 2 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

1 0 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 1 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Żadne z powyższych 0 0 

Ogółem 220 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 
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O ile przystępując do projektu wszyscy uczestnicy pracowali, o tyle po sześciu miesiącach 

od zakończenia udziału w projekcie odsetek pracujących obniżył się o siedem punktów 

procentowych (do 93%).  

Tabela 88: Wykonywanie pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P7 Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [Rok i miesiąc zakończenia udziału w projekcie + 6 miesięcy]. Czy wtedy Pracował(a) Pan(i) w 
jakiejkolwiek formie, na przykład był(a) Pan(i) zatrudniona(y), odbywał(a) staż, prowadziła(a) działalność 
gospodarczą lub rolniczą? 

 N % 

P7 Proszę teraz spróbować sobie 
przypomnieć swoją sytuację sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [DATA]. Czy wtedy 
Pracował(a) Pan(i) w jakiejkolwiek 
formie? 

Tak 204 93 

Nie 16 7 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 220 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Tak samo jak osoby przystępujące do projektu, również wszystkie (100%) osoby, które po 

sześciu miesiącach od zakończenia udziału w projekcie pracowały zawodowo, były wówczas 

regularnymi pracownikami.  

Tabela 89: Sytuacja na rynku pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P8 W jakiej formie był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? Można 
wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

8 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we 
własnej firmie Ankieter dodaj: chodzi o regularną 
pracę na podstawie dowolnej umowy lub bez umowy 

204 100 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

3 1 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 4 2 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

0 0 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 1 0 

W innej formie 4 2 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 204 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 



55 

 

1.6.3 Podstawa zatrudnienia 

Wśród osób rozpoczynających udział w projekcie 88% pracowało na podstawie umowy 

o pracę na czas nieokreślony, a pozostali (12%) – na określony. Dodatkowo niektórzy 

pracowali na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Tabela 90: Rodzaj umowy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P2 Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

2 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 193 88 

Umowy o pracę na czas określony 27 12 

Umowy o dzieło, zlecenie 7 3 

Samozatrudnienia, działalności gospodarczej na 
zasadach ogólnych 

1 0 

Innej umowy 0 0 

Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 220 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Wśród osób pracujących po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie odsetek osób 

pracujących na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (91%) oraz określony (10%), 

w porównaniu z momentem rozpoczynania udziału w projekcie zmieniły się nieznacznie. 

Tabela 91: Rodzaj umowy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P12 Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

12 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 186 91 

Umowy o pracę na czas określony 21 10 

Umowy o dzieło / zlecenie 5 2 

Samozatrudnienie / działalność gospodarcza na 
zasadach ogólnych 

3 1 

Innej umowy 1 0 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 0 0 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 204 100 
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Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.6.4 Wymiar czasu pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie prawie wszyscy (95%) uczestnicy pracowali w wymiarze 

pełnego etatu. Tylko co dwudziesty (5%) pracował przez mniejsza liczbę godzin, pomimo, 

że chciał pracować w pełnym wymiarze. 

Tabela 92: Wymiar czasu pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P3 W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? 

 N % 

P3. W jakim wymiarze czasu pracy 
Pan(i) wtedy pracował(a)? 

W pełnym / na cały etat 208 95 

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

10 5 

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

1 0 

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

0 0 

 Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

1 0 

Ogółem 220 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Spośród osób pracujących po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie w wymiarze 

pełnego etatu pracowało 96%. Również pod tym względem sytuacja uczestników projektu 

nie uległa istotnym zmianom. 

Tabela 93: Wymiar czasu pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P13 Proszę spróbować sobie przypomnieć w jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) pracował(a) sześć miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie? 

 N % 

13 

W pełnym, na całym etat 195 96 

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

9 4 

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

2 1 

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

0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 1 0 

Ogółem 204 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 
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1.6.5 Wynagrodzenie 

Średnia ocena adekwatności wynagrodzenia otrzymywanego w momencie rozpoczynania 

udziału w projekcie, dokonywana przez respondentów na skali od 1 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”) do 10 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy”) wyniosła 6,6.9. 

Tabela 94: Ocena adekwatności wynagrodzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”.  

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna 
działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią 
pracy”, a 10 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne 
gospodarstwo, był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P4_1 Proszę o odpowiedź na skali od 1 
do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) 
wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 
oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było 
wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

Za niskie (1) 5 2 

2 6 3 

3 12 5 

4 9 4 

5 42 19 

6 23 10 

7 36 16 

8 45 20 

9 10 5 

Odpowiednie (10) 28 13 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

4 2 

Ogółem 220 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po zakończeniu udziału w projekcie wśród osób, które również wtedy miały pracodawcę 

średnia ocen adekwatności wynagrodzenia wyniosła 6,7, zatem nie uległa znaczącej 

zmianie10. 

Tabela 95: Ocena adekwatności wynagrodzenia po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

                                                
9
 Ze względu na bardzo niską liczbę respondentów pominięto prezentowanie odpowiedzi uzyskanych 

na analogiczne pytanie od osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 
10

 Ze względu na bardzo niską liczbę respondentówpominięto prezentowanie odpowiedzi uzyskanych 
na analogiczne pytanie od osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 
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P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za 
niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”, a 10 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo,  
był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P14_1 Czy sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie czy 
adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy 
(ocena na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza "za 
niskie" a 10 - "adekwatne") 

1 3 5 

2 1 2 

3 4 7 

4 1 2 

5 4 7 

6 7 12 

7 13 22 

8 10 17 

9 3 5 

10 10 17 

trudno 
powiedzieć 

3 5 

Ogółem 59 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.6.6 Zmiana pracy lub stanowiska 

Tylko 4% spośród osób, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowały zawodowo, zmieniła w tym okresie pracę lub stanowisko, przy czym w niespełna 

co drugim przypadku (44%) zmiana poległa na awansie, objęciu stanowiska wymagającego 

wyższych kompetencji albo wiążącego się z większą odpowiedzialnością. 

Tabela 96: Zmiana pracy lub stanowiska po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

 N % 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

Tak 9 4 

Nie 195 96 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 204 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Tabela 97: Zmiana stanowiska na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo związane 

z większą odpowiedzialnością, po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 
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Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji albo wiążące się z większą odpowiedzialnością? 

 N % 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko 
na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji 
albo wiążące się z większą 
odpowiedzialnością? 

Tak 4 44 

Nie 5 56 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 9 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.6.7 Wpływ projektu 

Ponad trzy czwarte (78%) spośród niewielkiej grupy uczestników, którzy w ciągu 6 miesięcy 

od zakończenia udziału w projekcie zmienili pracę lub stanowisko, oceniło, że projekt 

w ogóle się do tego nie przyczynił. Średnia ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub 

stanowiska w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału, dokonana przez respondentów, 

którzy mieli takie doświadczenie, za pomocą skali od 1 („w ogóle się nie przyczynił”) do 10 

(„bardzo się przyczynił”) wyniosła zaledwie 1,9.  

Tabela 98: Ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

 N % 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie 
przyczynił się do tej zmiany? Proszę o 
odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 
oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 
oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

W ogóle się nie przyczynił (1) 7 78 

5 2 22 

Ogółem 9 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Znacznie wyższa (7,5) okazała się średnia ocena projektu pod względem wpływu 

na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych przydatnych w późniejszej pracy. 

Pod tym względem projekt oceniały osoby, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie pracowały zawodowo, korzystając ze skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 

10 („zdecydowanie tak”). Jedna czwarta (25%) respondentów wskazała ocenę najwyższą. 

Tabela 99: Ocena wpływu projektu na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych 

przydatnych w dalszej pracy 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 
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P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 
10 oznacza „zdecydowanie tak”. 

 N % 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie 
podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub 
umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o 
odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 
oznacza „zdecydowanie nie”, a 10 oznacza 
„zdecydowanie tak” 

Zdecydowanie nie (1) 4 2 

2 2 1 

3 6 3 

4 7 3 

5 21 10 

6 21 10 

7 24 12 

8 50 25 

9 18 9 

Zdecydowanie tak (10) 51 25 

Ogółem 204 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Odpowiadając na pytanie o rozwiązania, dzięki którym projekt mógłby być bardziej 

przydatny, respondenci wskazywali przede wszystkim: 

 wydłużenie liczby godzin szkoleń 

 dostarczanie w odpowiednim terminie pomocy naukowych do zajęć z uczniami 

 lepsze przygotowanie nauczycieli do doświadczeń, które mieli następnie 

przeprowadzać z uczniami 

 zmniejszenie obciążeń „biurokratycznych” związanych z udziałem w projekcie 

 lepsze dostosowanie zajęć do wieku dzieci, z którymi nauczyciele prowadzili zajęcia 

 nadanie szkoleniom bardziej praktycznego charakteru 

 podniesienie wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w projektach 

 zapewnienie lepszych warunków podczas szkoleń. 

1.6.8 Motywacje i starania uczestników 

Prawie wszyscy (94%) uczestnicy przystąpili do udziału w projekcie w celu zwiększenia 

wiedzy lub umiejętności zawodowych. 

Tabela 100: Motywacje do udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P5 Czy wziął(ęła) Pan(i) udział w projekcie żeby: Może Pan(i) wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 
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5 

Zwiększyć swoją wiedzę lub umiejętności zawodowe 
przydatne w pracy 

207 94 

Utrzymać dotychczasową pracę na dotychczasowych 
zasadach (bo np. czuł(a) się zagrożony zwolnieniem) 

28 13 

Uzyskać bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą lub awans 
w dotychczasowym miejscu pracy 

17 8 

Znaleźć inną pracę 8 4 

Z innego powodu, jakiego 53 24 

Trudno powiedzieć 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 220 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

O polepszenie sytuacji zawodowej podczas udziału w projekcie lub po jego zakończeniu 

starało się zaledwie 8% respondentów. 

Tabela 101: Starania respondentów o polepszenie sytuacji zawodowej 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu udziału w projekcie ubiegał(a) się Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans w dotychczasowym miejscu pracy albo o pracę u innego pracodawcy? 

 N % 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu 
udziału w projekcie ubiegał(a) się 
Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans 
w dotychczasowym miejscu pracy albo 
o pracę u innego pracodawcy? 

Tak 17 8 

Nie 203 92 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 220 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 



 

 

 

1.6.9 Wartość wskaźnika Działania 11.1 i rezultatów cząstkowych 

Tabela 102: Wartość wskaźnika Działania 11.1 i rezultatów cząstkowych – w podgrupach wyodrębnionych ze względu na niepełnosprawność 

Rezultat 

Sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie  Sytuacja po 6 miesiącach od zakończenia udziału 
w projekcie 

Niepełnosprawność 

Wynik wśród respondentów 

[N=2] 
Odsetek w populacji (8 osób) Ekstrapolacja: liczba w populacji 

N % % Liczba 

Pracował(a) dorywczo  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Pomagał(a) w rodzinnej działalności lub gospodarstwie  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi 
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Był(a) na płatnym stażu  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Miał(a) umowę o pracę na czas określony  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Miał(a) umowę o dzieło/zlecenie  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Pracował(a) na podstawie innej umowy  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Pracowała(a) bez umowy  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony, określony, zlecenie, dzieło lub prowadzi 
działalność gospodarczą 

0 0 0 0 

Zmienił(a) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych kompetencji lub wiążące się z większą 
odpowiedzialnością 

0 0 0 0 

Pracował(a) na część etatu  Pracuje na cały etat 0 0 0 0 

POPRAWA SYTUACJI ZAWODOWEJ 

(co najmniej jeden z powyższych rezultatów) 
0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach oraz danych z LSI RPO WSL 

 



 

 

 

1.7 Działanie 11.2: Kształcenie zawodowe 

1.7.1 Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów 

Tabela 103: Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów w ramach Działania 11.2 

Rodzaje wsparcia N 

szkolenie/ kurs 291 

doradztwo: doradztwo edukacyjne-zawodowe 33 

staż/ praktyka: inne 2 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z LSI RPO WSL 

1.7.2 Wartość wskaźnika dla Poddziałania 11.2 

Tabela 1: Wartość wskaźnika Działania 11.2 i rezultatów cząstkowych – ogółem 

Rezultat 

 

Sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie  
 Sytuacja po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Ogółem 

Wynik wśród 
respondentów 

[N=75] 

Wynik 
oszacowany 

dla całej 
populacji 

(222 osób) 

N % Liczba 

Pracował(a) dorywczo  Jest regularnym pracownikiem albo 
prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 

11 15 33 

Pomagał(a) w rodzinnej działalności lub gospodarstwie  Jest 
regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą 
lub gospodarstwo rolne 

0 0 0 

Był(a) na płatnym stażu  Jest regularnym pracownikiem albo 
prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 

1 1 3 

Miał(a) umowę o pracę na czas określony  Ma umowę o pracę 
na czas nieokreślony 

2 3 6 

Miał(a) umowę o dzieło/zlecenie  Ma umowę o pracę na czas 
nieokreślony 

8 11 24 

Pracował(a) na podstawie innej umowy  Ma umowę o pracę na 
czas nieokreślony 

0 0 0 

Pracowała(a) bez umowy   Ma umowę o pracę na czas 
nieokreślony, określony, zlecenie, dzieło lub prowadzi działalność 
gospodarczą 

0 0 0 

Zmienił(a) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające 
wyższych kompetencji lub wiążące się z większą 
odpowiedzialnością 

2 3 6 

Pracował(a) na część etatu  Pracuje na cały etat 0 0 0 
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POPRAWA SYTUACJI ZAWODOWEJ 

(co najmniej jeden z powyższych rezultatów) 
18

11
 24 53 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania CATI z osobami,  

które zakończyły udział w projektach oraz danych z LSI RPO WSL 

 

1.7.3 Sytuacja na rynku pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie realizowanym w ramach Działania 11.2, zdecydowana 

większość uczestników (87%) była „regularnymi” pracownikami, natomiast po 15% 

pracowało dorywczo lub było na płatnym stażu lub praktyce.  

Tabela 104: Sytuacja na rynku pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P1 Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie, to jest [Rok i 
miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie]: Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

1 

Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako 
bezrobotny(a) 

0 0 

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

0 0 

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

65 87 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

2 3 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 11 15 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

0 0 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 11 15 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Żadne z powyższych 0 0 

Ogółem 75 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Nie tylko w momencie przystąpienie do projektu, lecz również po 6 miesiącach od jego 

zakończenia wszyscy (100%) uczestnicy pracowali zawodowo. 

Tabela 105: Wykonywanie pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

                                                
11

 W tym 3 kobiety i 15 mężczyzn. 
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P7 Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [Rok i miesiąc zakończenia udziału w projekcie + 6 miesięcy]. Czy wtedy Pracował(a) Pan(i) w 
jakiejkolwiek formie, na przykład był(a) Pan(i) zatrudniona(y), odbywał(a) staż, prowadziła(a) działalność 
gospodarczą lub rolniczą? 

 N % 

P7 Proszę teraz spróbować sobie 
przypomnieć swoją sytuację sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [DATA]. Czy wtedy 
Pracował(a) Pan(i) w jakiejkolwiek 
formie? 

Tak 75 100 

Nie 0 0 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 75 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie odsetek „regularnych pracowników” 

pozostał bez zmian (87%), podobnie jak praktykantów i stażystów (15%). Liczba osób 

pracujących dorywczo zmniejszyła się nieznacznie (do 11%). 

Tabela 106: Sytuacja na rynku pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P8 W jakiej formie był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? Można 
wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

8 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we 
własnej firmie Ankieter dodaj: chodzi o regularną 
pracę na podstawie dowolnej umowy lub bez umowy 

65 87 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

2 3 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 8 11 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

0 0 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 11 15 

W innej formie 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 75 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.7.4 Podstawa zatrudnienia 

Wśród osób rozpoczynających udział w projekcie ponad trzy czwarte (77%) pracowało na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a około jedna piąta (21%) – na czas 

określony. 

Tabela 107: Rodzaj umowy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 
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Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P2 Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

2 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 58 77 

Umowy o pracę na czas określony 16 21 

Umowy o dzieło, zlecenie 9 12 

Samozatrudnienia, działalności gospodarczej na 
zasadach ogólnych 

0 0 

Innej umowy 0 0 

Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 75 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie na podstawie umowy na czas 

nieokreślony pracowały około cztery piąte (81%) uczestników, a co piąty (20%) na podstawie 

umowy na czas określony. Zatem również pod tym względem sytuacja nie zmieniła się 

zasadniczo od momentu rozpoczynania udziału. 

Tabela 108: Rodzaj umowy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P12 Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

12 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 61 81 

Umowy o pracę na czas określony 15 20 

Umowy o dzieło / zlecenie 10 13 

Samozatrudnienie / działalność gospodarcza na 
zasadach ogólnych 

2 3 

Innej umowy 0 0 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 0 0 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 75 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.7.5 Wymiar czasu pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie 93% uczestników pracowało w wymiarze pełnego etatu. 

Tabela 109: Wymiar czasu pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 
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Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P3 W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? 

 N % 

P3. W jakim wymiarze czasu pracy 
Pan(i) wtedy pracował(a)? 

W pełnym / na cały etat 70 93 

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

1 1 

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

1 1 

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

2 3 

 Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

1 1 

Ogółem 75 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Odsetek osób pracujących w wymiarze pełnego etatu pozostał, po sześciu miesiącach od 

zakończenia udziału w projekcie, na tym samym wysokim poziomie (93%). 

Tabela 110: Wymiar czasu pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P13 Proszę spróbować sobie przypomnieć w jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) pracował(a) sześć miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie? 

 N % 

13 

W pełnym, na całym etat 70 93 

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

2 3 

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

1 1 

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

1 1 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 1 1 

Ogółem 75 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.7.6 Wynagrodzenie 

Średnia ocena adekwatności wynagrodzenia otrzymywanego w momencie rozpoczynania 

udziału w projekcie, dokonywana przez respondentów na skali od 1 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”) do 10 („Pana(i) wynagrodzenie 
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było wtedy adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy”) wyniosła 6,3. Dwiema ocenami 

wybieranymi najliczniej były „7” i „8” – każda przez jedną piąta (20%) respondentów12. 

Tabela 111: Ocena adekwatności wynagrodzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”.  

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna 
działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią 
pracy”, a 10 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne 
gospodarstwo, był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P4_1 Proszę o odpowiedź na skali od 1 
do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) 
wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 
oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było 
wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

Za niskie (1) 6 8 

2 1 1 

3 3 4 

4 2 3 

5 13 17 

6 8 11 

7 15 20 

8 15 20 

9 4 5 

Odpowiednie (10) 7 9 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

1 1 

Ogółem 75 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po zakończeniu udziału w projekcie wśród osób, które również wtedy miały pracodawcę lub 

odbywały płatny staż albo praktykę, średnia ocen adekwatności wynagrodzenia pozostała na 

poziomie 6,313, a najczęściej wybieranymi ocenami pozostały „7” i „8”. 

Tabela 112: Ocena adekwatności wynagrodzenia po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

                                                
12

 Ze względu na bardzo niską liczbę respondentów [N=2] pominięto prezentowanie odpowiedzi 
uzyskanych na analogiczne pytanie od osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 
13

 Ze względu na bardzo niską liczbę respondentów [N=2] pominięto prezentowanie odpowiedzi 
uzyskanych na analogiczne pytanie od osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 
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P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za 
niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”, a 10 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo,  
był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P14_1 Czy sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było 
za niskie czy adekwatne w stosunku do 
wykonywanej pracy (ocena na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza "za niskie" a 10 - "adekwatne") 

Za niskie (1) 6 8 

2 2 3 

3 3 4 

4 1 1 

5 13 17 

6 9 12 

7 15 20 

8 14 19 

9 4 5 

Odpowiednie (10) 8 11 

Ogółem 75 100 

P14_2 Czy sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było 
za niskie czy adekwatne w stosunku do 
wykonywanej pracy (ocena na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza "za niskie" a 10 - "adekwatne") 

7 1 50 

Odpowiednie (10) 1 50 

Ogółem 2 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.7.7 Zmiana pracy lub stanowiska 

Spośród osób, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie pracowały 

zawodowo, tylko 3% zmieniło w tym okresie pracę lub stanowisko. Zmiany te polegały na 

awansie lub objęciu stanowiska wymagającego wyższych kompetencji albo wiążącego się 

z większą odpowiedzialnością. 

Tabela 113: Zmiana pracy lub stanowiska po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

 N % 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

Tak 2 3 

Nie 73 97 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 75 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 
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Tabela 114: Zmiana stanowiska na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo związane 

z większą odpowiedzialnością, po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji albo wiążące się z większą odpowiedzialnością? 

 N % 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko 
na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji 
albo wiążące się z większą 
odpowiedzialnością? 

Tak 2 100 

Nie 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 2 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.7.8 Wpływ projektu 

W opinii (nielicznych) osób, które w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie 

zmieniły stanowisko na wyższe, wymagające wyższych kompetencji lub wiążące się 

z większą odpowiedzialnością, projekt bardzo się do tego przyczynił (średnia ocen 10,0). 

Tabela 115: Ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

 N % 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie 
przyczynił się do tej zmiany? Proszę o 
odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 
oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 
oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

Bardzo się przyczynił (10) 2 100 

Ogółem 2 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Średnia ocena projektu pod względem wpływu na podniesienie wiedzy lub umiejętności 

zawodowych przydatnych w późniejszej pracy wyniosła 8,1. Przy tym aż dwie piąte (40%) 

respondentów wybrało ocenę najwyższą. Pod tym względem projekt oceniały osoby, które 

po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie pracowały zawodowo, korzystając ze 

skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 10 („zdecydowanie tak”). 

Tabela 116: Ocena wpływu projektu na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych 

przydatnych w dalszej pracy 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 
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P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętnośc i zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 
10 oznacza „zdecydowanie tak”. 

 N % 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie 
podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub 
umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o 
odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 
oznacza „zdecydowanie nie”, a 10 oznacza 
„zdecydowanie tak” 

3 2 3 

4 1 1 

5 8 11 

6 5 7 

7 6 8 

8 18 24 

9 5 7 

Zdecydowanie tak (10) 30 40 

Ogółem 75 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Odpowiadając na pytanie o rozwiązania, dzięki którym projekt mógłby być bardziej 

przydatny, respondenci wskazywali przede wszystkim: 

 nadanie kursom zawodowym bardziej praktycznego charakteru 

 poprawienie jakości materiałów dydaktycznych. 

1.7.9 Motywacje i starania uczestników 

Prawie wszyscy uczestnicy (97%) przystąpili do projektu, żeby zwiększyć wiedzę lub 

umiejętności zawodowe. Inne motywy występowały wielokrotnie rzadziej. 

Tabela 117: Motywacje do udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P5 Czy wziął(ęła) Pan(i) udział w projekcie żeby: Może Pan(i) wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

5 

Zwiększyć swoją wiedzę lub umiejętności zawodowe 
przydatne w pracy 

73 97 

Utrzymać dotychczasową pracę na dotychczasowych 
zasadach (bo np. czuł(a) się zagrożony zwolnieniem) 

6 8 

Uzyskać bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą lub awans 
w dotychczasowym miejscu pracy 

12 16 

Znaleźć inną pracę 6 8 

Z innego powodu, jakiego 3 4 

Trudno powiedzieć 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 75 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 



72 

 

O polepszenie sytuacji zawodowej podczas udziału w projekcie lub po jego zakończeniu 

starało się zaledwie 11% respondentów. 

Tabela 118: Starania respondentów o polepszenie sytuacji zawodowej 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu udziału w projekcie ubiegał(a) się Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans w dotychczasowym miejscu pracy albo o pracę u innego pracodawcy? 

 N % 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu 
udziału w projekcie ubiegał(a) się 
Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans 
w dotychczasowym miejscu pracy albo 
o pracę u innego pracodawcy? 

Tak 8 11 

Nie 67 89 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 75 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.8 Działanie 11.3: Kształcenie zawodowe – dorośli 

1.8.1 Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów 

Tabela 119: Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów w ramach Działania 11.3 

Rodzaje wsparcia N 

usługa zdrowotna/medyczna 113 

szkolenie/ kurs 24 

doskonalenie zawodowe 3 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z LSI RPO WSL 

1.8.2 Wartość wskaźnika dla Poddziałania 11.3 

Tabela 2: Wartość wskaźnika Działania 11.3 i rezultatów cząstkowych – ogółem 

Rezultat 

 

Sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie  
 Sytuacja po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Ogółem 

Wynik wśród 
respondentów 

[N=42] 

Wynik 
oszacowany 

dla całej 
populacji 

(123 osób) 

N % Liczba 

Pracował(a) dorywczo  Jest regularnym pracownikiem albo 
prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 

0 0 0 

Pomagał(a) w rodzinnej działalności lub gospodarstwie  Jest 
regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą 
lub gospodarstwo rolne 

3 7 9 

Był(a) na płatnym stażu  Jest regularnym pracownikiem albo 
prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 

0 0 0 

Miał(a) umowę o pracę na czas określony  Ma umowę o pracę 1 2 3 
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na czas nieokreślony 

Miał(a) umowę o dzieło/zlecenie  Ma umowę o pracę na czas 
nieokreślony 

0 0 0 

Pracował(a) na podstawie innej umowy  Ma umowę o pracę na 
czas nieokreślony 

0 0 0 

Pracowała(a) bez umowy   Ma umowę o pracę na czas 
nieokreślony, określony, zlecenie, dzieło lub prowadzi działalność 
gospodarczą 

0 0 0 

Zmienił(a) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające 
wyższych kompetencji lub wiążące się z większą 
odpowiedzialnością 

4 10 12 

Pracował(a) na część etatu  Pracuje na cały etat 1 2 3 

POPRAWA SYTUACJI ZAWODOWEJ 

(co najmniej jeden z powyższych rezultatów) 
8

14
 19 23 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania CATI z osobami,  

które zakończyły udział w projektach oraz danych z LSI RPO WSL 

 

1.8.3 Sytuacja na rynku pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie realizowanym w ramach Działania 11.3, pawie wszyscy 

(98%) uczestnicy byli „regularnymi” pracownikami. Pozostałe rodzaje aktywności zawodowej 

występowały rzadko. 

Tabela 120: Sytuacja na rynku pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P1 Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie, to jest [Rok i 
miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie]: Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

1 

Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako 
bezrobotny(a) 

0 0 

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

0 0 

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

41 98 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

0 0 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 0 0 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

3 7 

                                                
14

 W tym 2 kobiety i 6 mężczyzn. 
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Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 1 2 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Żadne z powyższych 0 0 

Ogółem 42 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Przystępując do projektu wszyscy uczestnicy pracowali, natomiast po sześciu miesiącach od 

zakończenia udział osób pracujących zmniejszył się o pięć punktów procentowych (do 95%).  

Tabela 121: Wykonywanie pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P7 Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [Rok i miesiąc zakończenia udziału w projekcie + 6 miesięcy]. Czy wtedy Pracował(a) Pan(i) w 
jakiejkolwiek formie, na przykład był(a) Pan(i) zatrudniona(y), odbywał(a) staż, prowadziła(a) działalność 
gospodarczą lub rolniczą? 

 N % 

P7 Proszę teraz spróbować sobie 
przypomnieć swoją sytuację sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [DATA]. Czy wtedy 
Pracował(a) Pan(i) w jakiejkolwiek 
formie? 

Tak 40 95 

Nie 2 5 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 42 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Spośród osób, które po sześciu miesiącach od zakończenia udziału w projekcie pracowały 

zawodowo, 98% (a zatem taki sam odsetek jak wśród osób przystępujących do projektu) 

było regularnymi pracownikami.  

Tabela 122: Sytuacja na rynku pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P8 W jakiej formie był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? Można 
wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

8 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we 
własnej firmie Ankieter dodaj: chodzi o regularną 
pracę na podstawie dowolnej umowy lub bez umowy 

39 98 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

0 0 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 1 3 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

3 8 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 1 3 

W innej formie 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 
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Ogółem 40 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.8.4 Podstawa zatrudnienia 

Wśród osób rozpoczynających udział w projekcie (z wyłączeniem prowadzących własne 

działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne) około trzy czwarte (74%) było 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a około jedna piąta (19%) 

– na określony. 

Tabela 123: Rodzaj umowy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P2 Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

2 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 31 74 

Umowy o pracę na czas określony 8 19 

Umowy o dzieło, zlecenie 1 2 

Samozatrudnienia, działalności gospodarczej na 
zasadach ogólnych 

0 0 

Innej umowy 0 0 

Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 3 7 

Ogółem 42 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Spośród osób pracujących po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie na umowę 

o prace na czas określony było zatrudnionych przeszło trzy czwarte (78%), a na czas 

określony 15%. Zmiany pod tym względem, w porównaniu z momentem rozpoczynania 

udziału w projekcie, są zatem niewielkie. 

Tabela 124: Rodzaj umowy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P12 Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

12 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 31 78 

Umowy o pracę na czas określony 6 15 

Umowy o dzieło / zlecenie 3 8 
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Samozatrudnienie / działalność gospodarcza na 
zasadach ogólnych 

0 0 

Innej umowy 0 0 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 0 0 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 1 3 

Ogółem 40 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.8.5 Wymiar czasu pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie prawie wszyscy (95%) uczestnicy pracowali w wymiarze 

pełnego etatu. Inne sytuacje występowały sporadycznie. 

Tabela 125: Wymiar czasu pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P3 W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? 

 N % 

P3. W jakim wymiarze czasu pracy 
Pan(i) wtedy pracował(a)? 

W pełnym / na cały etat 40 95 

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

1 2 

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

1 2 

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

0 0 

 Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 42 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Odsetek osób pracujących w wymiarze pełnego etatu był podobnie wysoki (98%) wśród osób 

pracujących po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie.  

Tabela 126: Wymiar czasu pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P13 Proszę spróbować sobie przypomnieć w jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) pracował(a) sześć miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie? 

 N % 

13 

W pełnym, na całym etat 39 98 

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

0 0 

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

1 3 

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

0 0 
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Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 40 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.8.6 Wynagrodzenie 

Średnia ocena adekwatności wynagrodzenia otrzymywanego w momencie rozpoczynania 

udziału w projekcie, dokonywana przez respondentów na skali od 1 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”) do 10 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy”) wyniosła 5,5.  

Tabela 127: Ocena adekwatności wynagrodzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”.  

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna 
działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią 
pracy”, a 10 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne 
gospodarstwo, był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P4_1 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było 
wtedy za niskie w stosunku do wykonywanej 
pracy”, a 10 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było 
wtedy adekwatne, odpowiednie do wykonywanej 
pracy”. 

Za niskie (1) 3 7 

2 2 5 

3 4 10 

4 5 12 

5 8 19 

6 6 14 

7 4 10 

8 6 14 

Odpowiednie (10) 4 10 

Ogółem 42 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po zakończeniu udziału w projekcie wśród osób, które również wtedy miały pracodawcę lub 

odbywały płatny staż albo praktykę, średnia ocen adekwatności wynagrodzenia wzrosła 

nieznacznie, do poziomu 5,8. 

Tabela 128: Ocena adekwatności wynagrodzenia po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 
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P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za 
niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”, a 10 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo,  
był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P14_1 Czy sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było 
za niskie czy adekwatne w stosunku do 
wykonywanej pracy (ocena na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza "za niskie" a 10 - "adekwatne") 

Za niskie (1) 2 5 

2 2 5 

3 3 8 

4 4 10 

5 8 20 

6 7 18 

7 4 10 

8 3 8 

9 3 8 

Odpowiednie (10) 4 10 

Ogółem 40 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.8.7 Zmiana pracy lub stanowiska 

Spośród osób, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie pracowały 

zawodowo, 13% zmieniło w tym okresie pracę lub stanowisko, z tego cztery piąte (80%) na 

wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo wiążące się z większą odpowiedzialnością. 

Tabela 129: Zmiana pracy lub stanowiska po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

 N % 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

Tak 5 13 

Nie 35 88 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 40 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Tabela 130: Zmiana stanowiska na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo związane 

z większą odpowiedzialnością, po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji albo wiążące się z większą odpowiedzialnością? 
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 N % 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko 
na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji 
albo wiążące się z większą 
odpowiedzialnością? 

Tak 4 80 

Nie 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

1 20 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.8.8 Wpływ projektu 

Średnia ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska w ciągu 6 miesięcy od 

zakończenia udziału, dokonana przez (nielicznych) respondentów, którzy mieli takie 

doświadczenie, za pomocą skali od 1 („w ogóle się nie przyczynił”) do 10 („bardzo się 

przyczynił”) wyniosła 6,3. 

Tabela 131: Ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

 N % 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie 
przyczynił się do tej zmiany? Proszę o 
odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 
oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 
10 oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

3 1 20 

4 1 20 

8 1 20 

Bardzo się przyczynił (10) 1 20 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

1 20 

Ogółem 5 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Wyższa (7,7) okazała się średnia ocena projektu pod względem wpływu na podniesienie 

wiedzy lub umiejętności zawodowych przydatnych w późniejszej pracy. Pod tym względem 

projekt oceniały osoby, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie pracowały 

zawodowo, korzystając ze skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 10 („zdecydowanie tak”). 

Tabela 132: Ocena wpływu projektu na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych 

przydatnych w dalszej pracy 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 
10 oznacza „zdecydowanie tak”. 

 N % 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie Zdecydowanie nie (1) 3 8 
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podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub 
umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o 
odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 
oznacza „zdecydowanie nie”, a 10 oznacza 
„zdecydowanie tak” 

2 1 3 

3 1 3 

5 3 8 

6 4 10 

7 4 10 

8 3 8 

9 2 5 

Zdecydowanie tak (10) 19 48 

Ogółem 40 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Tylko nieliczni uczestnicy projektów zrealizowanych w ramach Działania 11.3 wskazali jak 

należałoby ulepszyć projekt, żeby był dla nich bardziej przydatny. 

Pojedyncze zgłoszone uwagi dotyczyły: 

 zapewnienia bardziej kompetentnych szkoleniowców 

 podzielenia grupy pod względem poziomu zaawansowania 

 podniesienie jakości wykorzystywanego podczas zajęć sprzętu. 

1.8.9 Motywacje i starania uczestników 

Zdecydowanie najczęstszymi motywem udziału w projekcie były: zwiększenie wiedzy lub 

umiejętności zawodowych (88%). Motywem wskazanym przez znaczną grupę badanych, 

ponad połowę (57%) było znalezienie innej pracy. Ponad jedna trzecia (36%) dążyła do 

uzyskania korzystniejszej umowy z dotychczasowym pracodawcą lub awansu a około jedna 

piata (19%) do utrzymania dotychczasowej pracy na dotychczasowych zasadach. 

Tabela 133: Motywacje do udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P5 Czy wziął(ęła) Pan(i) udział w projekcie żeby: Może Pan(i) wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

5 

Zwiększyć swoją wiedzę lub umiejętności zawodowe 
przydatne w pracy 

37 88 

Utrzymać dotychczasową pracę na dotychczasowych 
zasadach (bo np. czuł(a) się zagrożony zwolnieniem) 

8 19 

Uzyskać bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą lub awans 
w dotychczasowym miejscu pracy 

15 36 

Znaleźć inną pracę 24 57 

Z innego powodu, jakiego 5 12 

Trudno powiedzieć 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 
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Ogółem 42 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

O bardziej korzystną umowę z dotychczasowym pracodawcą, awans w dotychczasowym 

miejscu pracy albo pracę u innego pracodawcy starała się, podczas udziału w projekcie lub 

po jego zakończeniu, niespełna jedna trzecia (31%) respondentów. Sam w sobie odsetek ten 

można uznać za stosunkowo wysoki, jest jednak zdecydowanie niższy od odsetka osób, 

które do udziału w projekcie skłoniła chęć polepszenia sytuacji zawodowej. 

.Tabela 134: Starania respondentów o polepszenie sytuacji zawodowej 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu udziału w projekcie ubiegał(a) się Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans w dotychczasowym miejscu pracy albo o pracę u innego pracodawcy? 

 N % 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu 
udziału w projekcie ubiegał(a) się 
Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans 
w dotychczasowym miejscu pracy albo 
o pracę u innego pracodawcy? 

Tak 13 31 

Nie 29 69 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 42 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 



 

 

 

1.8.10 Wartość wskaźnika PI 10iv (Działania 11.2 i 11.3) i rezultatów cząstkowych 

Tabela 135: Wartość wskaźnika PI 10iv (Działania 11.2 i 11.3) i rezultatów cząstkowych – w podgrupach wyodrębnionych ze względu na 

niepełnosprawność 

Rezultat 

Sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie  Sytuacja po 6 miesiącach od zakończenia udziału 
w projekcie 

Niepełnosprawność 

Wynik wśród respondentów 

[N=1] 
Odsetek w populacji (2 osoby) Ekstrapolacja: liczba w populacji 

N % % Liczba 

Pracował(a) dorywczo  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Pomagał(a) w rodzinnej działalności lub gospodarstwie  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi 
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Był(a) na płatnym stażu  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Miał(a) umowę o pracę na czas określony  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 1 100 50 2 

Miał(a) umowę o dzieło/zlecenie  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Pracował(a) na podstawie innej umowy  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Pracowała(a) bez umowy Ma umowę o pracę na czas nieokreślony, określony, zlecenie, dzieło lub prowadzi 
działalność gospodarczą 

0 0 0 0 

Zmienił(a) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych kompetencji lub wiążące się z większą 
odpowiedzialnością 

0 0 0 0 

Pracował(a) na część etatu  Pracuje na cały etat 0 0 0 0 

POPRAWA SYTUACJI ZAWODOWEJ 

(co najmniej jeden z powyższych rezultatów) 
1 100 50 2 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach oraz danych z LSI RPO WSL 

 



 

 

 

1.9 Działanie 11.4: Kwalifikacje zawodowe – dorośli 

1.9.1 Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów 

Tabela 136: Rodzaje wsparcia udzielnego uczestnikom projektów w ramach Działania 11.4 

Rodzaje wsparcia N 

szkolenie/ kurs ogółem 53 

inne 121 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z LSI RPO WSL 

1.9.2 Sytuacja na rynku pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie realizowanym w ramach Działania 11.4, wszyscy 

uczestnicy (100%) byli „regularnymi” pracownikami. Niektórzy prowadzili ponadto własną 

działalność gospodarcza lub pracowali dorywczo. 

Tabela 137: Sytuacja na rynku pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P1 Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału w tym projekcie, to jest [Rok i 
miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie]: Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

1 

Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako 
bezrobotny(a) 

0 0 

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

0 0 

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

44 100 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

3 7 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 1 2 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

0 0 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 44 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Nie tylko w momencie przystępowania do projektu, lecz również po 6 miesiącach od 

zakończenia w nim udziału wszyscy (100) uczestnicy pracowali zawodowo.  
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Tabela 138: Wykonywanie pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P7 Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [Rok i miesiąc zakończenia udziału w projekcie + 6 miesięcy]. Czy wtedy Pracował(a) Pan(i) w 
jakiejkolwiek formie, na przykład był(a) Pan(i) zatrudniona(y), odbywał(a) staż, prowadziła(a) działalność 
gospodarczą lub rolniczą? 

 N % 

P7 Proszę teraz spróbować sobie 
przypomnieć swoją sytuację sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie, to jest [DATA]. Czy wtedy 
Pracował(a) Pan(i) w jakiejkolwiek 
formie? 

Tak 44 100 

Nie 0 0 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 44 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po sześciu miesiącach od zakończenia udziału w projekcie prawie wszyscy (95%) uczestnicy 

w dalszym ciągu byli regularnymi pracownikami.  

Tabela 139: Sytuacja na rynku pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P8 W jakiej formie był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? Można 
wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

8 

Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we 
własnej firmie Ankieter dodaj: chodzi o regularną 
pracę na podstawie dowolnej umowy lub bez umowy 

42 95 

Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, 
która nie polegała na pracy u jednego pracodawcy na 
zasadzie samozatrudnienia 

4 9 

Pracował(a) Pan(i) dorywczo 1 2 

Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 0 0 

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

0 0 

Był(a) Pan(i) na płatnym stażu lub praktyce 0 0 

W innej formie 2 5 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 1 2 

Ogółem 44 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.9.3 Podstawa zatrudnienia 

Wśród osób rozpoczynających udział w projekcie cztery piąte (80%) pracowało na podstawie 

umowy o pracę na czas nieokreślony a 15% - na czas określony. 

Tabela 140: Rodzaj umowy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 
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Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P2 Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

2 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 35 80 

Umowy o pracę na czas określony 6 14 

Umowy o dzieło, zlecenie 2 5 

Samozatrudnienia, działalności gospodarczej na 
zasadach ogólnych 

1 2 

Innej umowy 0 0 

Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 44 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony pracowało trzy czwarte (75%) uczestników, a 16% - na czas określony. 

Tabela 141: Rodzaj umowy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy, pomagali w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P12 Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

12 

Umowy o pracę na czas nieokreślony 33 75 

Umowy o pracę na czas określony 7 16 

Umowy o dzieło / zlecenie 0 0 

Samozatrudnienie / działalność gospodarcza na 
zasadach ogólnych 

5 11 

Innej umowy 0 0 

Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 0 0 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 1 2 

Ogółem 44 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.9.4 Wymiar czasu pracy 

Rozpoczynając udział w projekcie przewie wszyscy (95%) uczestnicy pracowali w wymiarze 

pełnego etatu. 

Tabela 142: Wymiar czasu pracy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 
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P3 W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? 

 N % 

P3. W jakim wymiarze czasu pracy 
Pan(i) wtedy pracował(a)? 

W pełnym / na cały etat 42 95 

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

0 0 

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

0 0 

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

0 0 

 Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

2 5 

Ogółem 44 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie sytuacja pod tym względem nie uległa 

zmianie. 

Tabela 143: Wymiar czasu pracy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P13 Proszę spróbować sobie przypomnieć w jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) pracował(a) sześć miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie? 

 N % 

13 

W pełnym, na całym etat 42 95 

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

0 0 

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

0 0 

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

0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 2 5 

Ogółem 44 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.9.5 Wynagrodzenie 

Średnia ocena adekwatności wynagrodzenia otrzymywanego w momencie rozpoczynania 

udziału w projekcie, dokonywana przez respondentów na skali od 1 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”) do 10 („Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy”) wyniosła 5,7. Żaden respondent 

nie wybrał oceny najwyższej15. 

                                                
15

 Ze względu na bardzo niską liczbę respondentów [N=3] pominięto prezentowanie odpowiedzi 
uzyskanych na analogiczne pytanie od osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 
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Tabela 144: Ocena adekwatności wynagrodzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy. 

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”.  

P4 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna 
działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią 
pracy”, a 10 oznacza „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne 
gospodarstwo, był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P4_1 Proszę o odpowiedź na skali od 1 
do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) 
wynagrodzenie było wtedy za niskie w 
stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 
oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było 
wtedy adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

Za niskie (1) 3 7 

3 4 9 

4 4 9 

5 9 20 

6 6 14 

7 8 18 

8 6 14 

9 3 7 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

1 2 

Ogółem 44 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Średnia ocen adekwatności wynagrodzenia, jakie uczestnicy otrzymywali po sześciu 

miesiącach od zakończenia udziału w projekcie, wzrosła nieznacznie: do 6,3. W dalszym 

ciągu żaden respondent nie otrzymywał, we własnej opinii, w pełni adekwatnego 

wynagrodzenia16. 

Tabela 145: Ocena adekwatności wynagrodzenia po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci, którzy po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

pracowali u pracodawcy lub odbywali płatny staż albo praktykę. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było adekwatne, odpowiednie do 
wykonywanej pracy”. 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w 
projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za 
niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”, a 10 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu 
udziału w projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo,  
był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

 N % 

P14_1 Czy sześć miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie 

Za niskie (1) 2 5 

3 3 7 

                                                
16

 Ze względu na bardzo niską liczbę respondentów [N=4] pominięto prezentowanie odpowiedzi 
uzyskanych na analogiczne pytanie od osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 
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Pana(i) wynagrodzenie było za niskie 
czy adekwatne w stosunku do 
wykonywanej pracy (ocena na skali od 
1 do 10, gdzie 1 oznacza "za niskie" a 
10 - "adekwatne") 

4 1 2 

5 7 16 

6 7 16 

7 11 26 

8 5 12 

9 5 12 

Odpowiednie (10) 1 2 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

1 2 

Ogółem 43 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

1.9.6 Zmiana pracy lub stanowiska 

Jedna czwarta (25%) spośród osób, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie pracowały zawodowo, zmieniła w tym okresie pracę lub stanowisko, a z nich 

blisko trzy czwarte (73%) na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo wiążące się 

z większą odpowiedzialnością. 

Tabela 146: Zmiana pracy lub stanowiska po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

 N % 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko? 

Tak 11 25 

Nie 33 75 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 44 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Tabela 147: Zmiana stanowiska na wyższe, wymagające wyższych kompetencji albo związane 

z większą odpowiedzialnością, po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji albo wiążące się z większą odpowiedzialnością? 

 N % 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, 
zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko 
na wyższe lub wymagające wyższych 
kompetencji / umiejętności / kwalifikacji 
albo wiążące się z większą 
odpowiedzialnością? 

Tak 8 73 

Nie 3 27 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 11 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 
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1.9.7 Wpływ projektu 

Średnia ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska w ciągu 6 miesięcy od 

zakończenia udziału, dokonana przez respondentów, którzy mieli takie doświadczenie, za 

pomocą skali od 1 („w ogóle się nie przyczynił”) do 10 („bardzo się przyczynił”) wyniosła 5,1. 

Ponad jedna trzecia (36%) respondentów wybrała ocenę „5”. 

Tabela 148: Ocena wpływu projektu na zmianę pracy lub stanowiska 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie, którzy w tym okresie zmienili pracę lub stanowisko. 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

 N % 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie 
przyczynił się do tej zmiany? Proszę o 
odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 
oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 
oznacza, że „bardzo się przyczynił”. 

W ogóle się nie przyczynił (1) 2 18 

4 1 9 

5 4 36 

6 2 18 

8 1 9 

Bardzo się przyczynił (10) 1 9 

Ogółem 11 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Znacząco wyższa (6,8) okazała się średnia ocena projektu pod względem wpływu 

na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych przydatnych w późniejszej pracy. 

Pod tym względem projekt oceniały osoby, które po 6 miesiącach od zakończenia udziału 

w projekcie pracowały zawodowo, korzystając ze skali od 1 („zdecydowanie nie”) do 

10 („zdecydowanie tak”). 

Tabela 149: Ocena wpływu projektu na podniesienie wiedzy lub umiejętności zawodowych 

przydatnych w dalszej pracy 

Podstawa oprocentowania: respondenci pracujący zawodowo po 6 miesiącach od zakończenia 

udziału w projekcie. 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 
10 oznacza „zdecydowanie tak”. 

 N % 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie 
podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub 
umiejętności zawodowe przydatne w 
Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o 
odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 
oznacza „zdecydowanie nie”, a 10 oznacza 
„zdecydowanie tak” 

Zdecydowanie nie (1) 1 2 

2 3 7 

3 3 7 

4 2 5 

5 3 7 

6 5 11 

7 6 14 
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8 9 20 

9 3 7 

Zdecydowanie tak (10) 9 20 

Ogółem 44 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

Odpowiadając na pytanie o rozwiązania, dzięki którym projekt mógłby być bardziej 

przydatny, respondenci wskazywali przede wszystkim: 

 lepsze dostosowanie kursów do poziomu uczestników (dla niektórych okazały się 

zbyt trudne) 

 skupienie się w większym stopniu na poszczególnych tematach (zamiast 

przedstawiania liczniejszych, ale w mniej pogłębiony sposób) 

 poszerzenie zakresu tematycznego szkoleń 

 zwiększenie liczby godzin szkoleniowych (zdaniem części uczestników zbyt wiele 

wiedzy przekazywano w zbyt krótkim czasie). 

1.9.8 Motywacje i starania uczestników 

Zdecydowanie najczęstszym motywem udziału w projekcie było zwiększenie wiedzy lub 

umiejętności zawodowych (86%). Ponad połowa uczestników zamierzała dzięki udziału 

w projekcie zwiększyć szanse na znalezienie innej pracy (57%), a nieco mniej niż połowa 

(45%) – uzyskać bardziej korzystną umowę z dotychczasowym pracodawcą lub awans 

w dotychczasowym miejscu pracy, 

Tabela 150: Motywacje do udziału w projekcie 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było wskazanie kilku z nich. 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P5 Czy wziął(ęła) Pan(i) udział w projekcie żeby: Może Pan(i) wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

 N % 

5 

Zwiększyć swoją wiedzę lub umiejętności zawodowe 
przydatne w pracy 

38 86 

Utrzymać dotychczasową pracę na dotychczasowych 
zasadach (bo np. czuł(a) się zagrożony zwolnieniem) 

4 9 

Uzyskać bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą lub awans 
w dotychczasowym miejscu pracy 

20 45 

Znaleźć inną pracę 25 57 

Z innego powodu, jakiego 0 0 

Trudno powiedzieć 0 0 

Nie wiem, nie pamiętam, odmowa odpowiedzi 0 0 

Ogółem 44 100 
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Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 

O polepszenie sytuacji zawodowej podczas udziału w projekcie lub po jego zakończeniu 

starały się około dwie trzecie (66%) respondentów. 

Tabela 151: Starania respondentów o polepszenie sytuacji zawodowej 

Podstawa oprocentowania: wszyscy respondenci. 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu udziału w projekcie ubiegał(a) się Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans w dotychczasowym miejscu pracy albo o pracę u innego pracodawcy? 

 N % 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu 
udziału w projekcie ubiegał(a) się 
Pan(i) o bardziej korzystną umowę z 
dotychczasowym pracodawcą, awans 
w dotychczasowym miejscu pracy albo 
opracę u innego pracodawcy? 

Tak 29 66 

Nie 15 34 

Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa 
odpowiedzi 

0 0 

Ogółem 44 100 

Źródło: Badanie CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach 



 

 

 

1.9.9 Wartość wskaźnika Działania 11.4 i rezultatów cząstkowych 

Tabela 152: Wartość wskaźnika Działania 11.4 i rezultatów cząstkowych – w podgrupach wyodrębnionych ze względu na niepełnosprawność 

Rezultat 

Sytuacja w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie  Sytuacja po 6 miesiącach od zakończenia udziału 
w projekcie 

Niepełnosprawność 

Wynik wśród respondentów 

[N=2] 
Odsetek w populacji (5 osób) Ekstrapolacja: liczba w populacji 

N % % Liczba 

Pracował(a) dorywczo  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Pomagał(a) w rodzinnej działalności lub gospodarstwie  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi 
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Był(a) na płatnym stażu  Jest regularnym pracownikiem albo prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

0 0 0 0 

Miał(a) umowę o pracę na czas określony  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Miał(a) umowę o dzieło/zlecenie  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Pracował(a) na podstawie innej umowy  Ma umowę o pracę na czas nieokreślony 0 0 0 0 

Pracowała(a) bez umowy Ma umowę o pracę na czas nieokreślony, określony, zlecenie, dzieło lub prowadzi 
działalność gospodarczą 

0 0 0 0 

Zmienił(a) pracę lub stanowisko na wyższe lub wymagające wyższych kompetencji lub wiążące się z większą 
odpowiedzialnością 

0 0 0 0 

Pracował(a) na część etatu  Pracuje na cały etat 0 0 0 0 

POPRAWA SYTUACJI ZAWODOWEJ 

(co najmniej jeden z powyższych rezultatów) 
0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania CATI z osobami, które zakończyły udział w projektach oraz danych z LSI RPO WSL 

 



 

 

 

2 Narzędzia badawcze 

2.1 Kwestionariusz 

ARANŻACJA 

P0 Dzień dobry, nazywam się [Imię i nazwisko Ankietera] i jestem pracownikiem firmy 

Dyspersja. Czy mógłbym (mogłabym) porozmawiać z Panem/Panią [Imię i nazwisko 

respondenta]. 

Obecnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzimy 

badanie ankietowe wśród osób, które uczestniczyły w projektach finansowanych z funduszy 

unijnych. Celem tego badania jest sprawdzenie skuteczności wsparcia z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Według informacji, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

od [Miesiąc i rok rozpoczęcia udziału w projekcie] do [Miesiąc i rok zakończenia udziału 

w projekcie] uczestniczył(a) Pan(i) w projekcie o nazwie [Nazwa projektu] realizowanym 

przez [Nazwa projektodawcy]. 

Uczestnicy Projektu brali udział między innymi w [Rodzaje wsparcia otrzymanego przez 

uczestnika]. 

W momencie przystępowania do projektu został(a) Pan(i) poinformowany o badaniach, które 

będą prowadzone z uczestnikami. 

Czy faktycznie brał(a) Pan(i) udział w tym projekcie?  

1. Tak 

2. Tak, ale przerwał udział (tzn. zrezygnował z udziału przed zakończeniem) z powodu 

podjęcia pracy 

3. Tak, ale przerwał udział (tzn. zrezygnował z udziału przed zakończeniem) z powodu 

innego niż podjęcie pracy  Zakończyć wywiad nieefektywny 

4. Tak, ale jeszcze jest w trakcie (tzn. jeszcze uczestniczy)  Zakończyć wywiad 

nieefektywny 

5. Nie  Zakończyć wywiad nieefektywny 

6. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi Zakończyć wywiad nieefektywny 

7. Automatyczna sekretarka  
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8. Brak odpowiedzi 

9. Odmowa wzięcia udziału 

10. Brak możliwości przeprowadzenia ankiety w terminie badania 

11. Błędny numer / zły numer telefonu 

12. Brak respondenta z bazy pod numerem telefonu 

Chciał(a) bym teraz zadać Panu(i) kilka pytań związanych z uczestnictwem w tym projekcie. 

Rozmowa potrwa około 5-10 minut. Pana(i) wypowiedzi są całkowicie poufne i będą 

prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych, bez możliwości 

połączenia ich z konkretną osobą. Tutaj nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Chcemy 

poznać prawdziwe opinie i doświadczenia. Pana(i) udział w badaniu jest dla nas bardzo 

ważny. Dzięki Pana(i) opinii możliwa będzie ocena efektów obecnie realizowanych projektów 

unijnych oraz zaprojektowanie lepszych rozwiązań na przyszłość. 

PYTANIE FILTRUJĄCE 

P1 Proszę spróbować sobie przypomnieć czy w momencie rozpoczęcia udziału 

w tym projekcie, to jest [Rok i miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie]: 

Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

Ankieter: Odpowiedź 2 nie może zostać zaznaczona wraz z żadną inną odpowiedzią.  

1. Był(a) Pan(i) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a)  Zakończyć 

wywiad nieefektywny 

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

Zakończyć wywiad nieefektywny 

3. Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie, Ankieter dodaj: 

chodzi o regularną pracę na podstawie dowolnej umowy lub bez umowy 

4. Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, która nie polegała na pracy u 

jednego pracodawcy na zasadzie samozatrudnienia  Przejść do P3 

5. Pracował(a) Pan(i) dorywczo 

6. Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne  Przejść do P3 

7. Pomagał(a) Pan(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

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

9. Żadne z powyższych  Dopytać i odnotować 

10. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi Zakończyć wywiad nieefektywny 
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PYTANIA O SYTUACJĘ PRZED PROJEKTEM 

P2 Na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) wtedy zatrudniony(a)? 

Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

1. Umowy o pracę na czas nieokreślony 

2. Umowy o pracę na czas określony 

3. Umowy o dzieło/zlecenie 

4. Samozatrudnienia / działalności gospodarczej na zasadach ogólnych 

5. Innej umowy  Dopytać i odnotować 

6. Pracował(a) Pan(i) ale bez umowy 

7. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

P3 W jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) wtedy pracował(a)? 

1. W pełnym / na cały etat 

2. W niepełnym / na część etatu, ale chciał(a) Pan(i) pracować w pełnym wymiarze / na 

pełen etat 

3. W niepełnym / na część etatu, przy czym nie chciał(a) Pan(i) pracować w pełnym 

wymiarze / na pełen etat 

4. W niepełnym / na część etatu, ale trudno powiedzieć, czy chciał(a) Pan(i) pracować 

na pełen etat 

5. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

Zadaj P4 jeżeli w P1 wskazano odpowiedź 3 lub 5 lub 7 lub 8 lub 9: 

P4_1Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie było 

wtedy za niskie w stosunku do wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „Pana(i) wynagrodzenie 

było wtedy adekwatne, odpowiednie do wykonywanej pracy”.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

97. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

Zadaj P4 DZIAŁALNOŚĆ jeżeli w P1 wskazano odpowiedź 4 lub 6: 

P4_2[DZIAŁALNOŚĆ]Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „dochód, 

jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za 

niski w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”, a 10 oznacza „dochód, jaki 
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przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był 

adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

P5 Czy wziął(ęła) Pan(i) udział w projekcie żeby: 

Może Pan(i) wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

1. Zwiększyć swoją wiedzę lub umiejętności zawodowe przydatne w pracy 

2. Utrzymać dotychczasową pracę na dotychczasowych zasadach (bo np. czuł(a) się 

zagrożony zwolnieniem) 

3. Uzyskać bardziej korzystną umowę z dotychczasowym pracodawcą lub awans 

w dotychczasowym miejscu pracy 

4. Znaleźć inną pracę 

5. Z innego powodu, jakiego  Dopytać i odnotować 

6. Trudno powiedzieć 

7. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

P6 Czy w trakcie lub po zakończeniu udziału w projekcie ubiegał(a) się Pan(i) o bardziej 

korzystną umowę z dotychczasowym pracodawcą, awans w dotychczasowym miejscu pracy 

albo o pracę u innego pracodawcy?  

1. Tak 

2. Nie 

3. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

PYTANIA O SYTUACJĘ PO PROJEKCIE 

P7 Proszę teraz spróbować sobie przypomnieć swoją sytuację sześć miesięcy po 

zakończeniu udziału w projekcie, to jest [Rok i miesiąc zakończenia udziału w projekcie + 6 

miesięcy]. Czy wtedy Pracował(a) Pan(i) w jakiejkolwiek formie, na przykład był(a) Pan(i) 

zatrudniona(y), odbywał(a) staż, prowadziła(a) działalność gospodarczą lub rolniczą? 

1. Tak 

2. Nie  Przejdź do P16 

3. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi  Zakończyć wywiad P17 

P8 W jakiej formie był(a) Pan(i) zatrudniony(a) sześć miesięcy po zakończeniu udziału 

w projekcie? 
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Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

1. Był(a) Pan(i) regularnym pracownikiem, ale nie we własnej firmie Ankieter dodaj: 

chodzi o regularną pracę na podstawie dowolnej umowy lub bez umowy 

2. Prowadził(a) Pan(i) własną działalność gospodarczą, która nie polegała na pracy u 

jednego pracodawcy na zasadzie samozatrudnienia 

3. Pracował(a) Pan(i) dorywczo 

4. Prowadził(a) Pan(i) własne gospodarstwo rolne 

5. Pomagał(a) Pan(i) w rodzinnej działalności gospodarczej lub gospodarstwie rolnym 

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

7. W innej formie  Dopytać i odnotować 

8. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

P9 Czy w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zmienił(a) Pan(i) pracę 

lub stanowisko? 

1. Tak 

2. Nie  Przejść do P12 

3. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi Przejść do P12 

P10 W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do tej zmiany? Proszę o odpowiedź na 

skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynił a 10 oznacza, że „bardzo się 

przyczynił”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

97. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

P11 Czy w wyniku tej zmiany, zmienił(a) Pan(i) pracę lub stanowisko na wyższe lub 

wymagające wyższych kompetencji / umiejętności / kwalifikacji albo wiążące się z większą 

odpowiedzialnością? 

1. Tak 

2. Nie 

3. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

Zadaj P12 jeżeli w P8 zaznaczono odp. 1 lub 3 lub 5 lub 6 lub 7: 

P12 Proszę spróbować sobie przypomnieć na podstawie jakiej umowy był(a) Pan(i) 

zatrudniony(a) sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 
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Można wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. 

1. Umowy o pracę na czas nieokreślony 

2. Umowy o pracę na czas określony 

3. Umowy o dzieło / zlecenie 

4. Samozatrudnienie / działalność gospodarcza na zasadach ogólnych 

5. Innej umowy  Dopytać i odnotować 

6. Pracował(a) Pan(i), ale bez umowy 

7. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

P13 Proszę spróbować sobie przypomnieć w jakim wymiarze czasu pracy Pan(i) pracował(a) 

sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie? 

1. W pełnym / na całym etat 

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

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

4. W niepełnym / na część etatu, ale trudno powiedzieć, czy chciał(a) Pan(i) pracować 

na pełen etat 

5. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

Zadaj P14 jeżeli w P8 zaznaczono odp. 1 lub 3 lub 5 lub 6 lub 7: 

P14 Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć miesięcy po 

zakończeniu udziału w projekcie Pana(i) wynagrodzenie było za niskie w stosunku do 

wykonywanej pracy”, a 10 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

Pana(i) wynagrodzenie było adekwatne, odpowiednie do wykonywanej pracy”. 

Ankieter: w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 

pytaj o „dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / gospodarstwo 

rolne” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

97. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

Zadaj P14 DZIAŁALNOŚĆ jeżeli w P8 zaznaczono odp. 2 lub 4: 

P14 DZIAŁALNOSĆ Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „sześć 

miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna 

działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, był za niski w stosunku do wykonywanej 
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przez Pana/Panią pracy”, a 10 oznacza „sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

dochód, jaki przynosiła Panu/Pani własna działalność gospodarcza / własne gospodarstwo, 

był adekwatny w stosunku do wykonywanej przez Pana/Panią pracy”. 

P15 Czy dzięki udziałowi w projekcie podniósł/podniosła Pan(i) wiedzę lub umiejętności 

zawodowe przydatne w Pani/Pana późniejszej pracy? Proszę o odpowiedź na skali od 1 do 

10, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 10 oznacza „zdecydowanie tak”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

97. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

P16 Czy jest coś, co poprawił(a) by Pan(i) w projekcie, w którym wziął/wzięła Pan(i) udział, 

żeby był Panu(i) bardziej przydatny? Jeżeli tak, to proszę podać jedną, najważniejszą 

zmianę, którą by Pan(i) wprowadził(a). 

1. Tak, coś by Pan(i) zmienił(a)  Ankieter: zapisz proponowaną przez Respondenta 

zmianę … 

2. Nie, nic by Pan(i) nie zmienił(a) 

3. Nie wiem / Nie pamiętam / Odmowa odpowiedzi 

P17_1 W takim razie to były wszystkie pytania z naszej strony. Serdecznie dziękuję za 

wzięcie udziału w badaniu i udzielone odpowiedzi. Życzę Panu(i) miłego dnia. 

P17_2 [Zakończenie wywiadu nieefektywnego] Badanie przeprowadzamy teraz z 

osobami, które uczestniczyły w tym projekcie pracując zawodowo i już go zakończyły. 

Dlatego nie będę zabierał(a) Pan(i) teraz czasu. W razie potrzeby zadzwonię jeszcze raz. 

Życzę Panu(i) miłego dnia. 

2.2 Scenariusz wywiadu jakościowego z koordynatorem 

projektu 

1) Na czym polegała P. rola w projekcie? 

2) Skąd pomysł, żeby zrealizować taki projekt? 

3) Dlaczego zdecydowali się P. ubiegać o fundusze z RPO WSL na ten projekt? 

4) Jakie były główne cele projektu? Dopytać o poprawę sytuacji uczestników na rynku 

pracy 

5) Dlaczego postawili sobie P. akurat takie cele?  
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6) Czy można powiedzieć, że cele takie jak zmiana pracy przez uczestników na bardziej 

stabilną, lepiej płatną, w większym wymiarze czasu, bardziej wymagającą pasują do 

państwa projektu? 

7) Czy zasady RPO WSL dotyczące wybierania, prowadzenia i rozliczania projektów 

sprzyjają prowadzeniu sensownych i skutecznych projektów? Dlaczego? Dopytać o 

sytuację uczestników na rynku pracy 

8) Jakie były zasady rekrutacji uczestników? Zgłaszali się sami, byli wybierani celowo? 

9) Kto decydował o wyborze form wsparcia? 

10) Czy według pan/i katalog form wsparcia, z których można było wybierać, był 

odpowiedni? Dlaczego? 

11) Czy podać konkretną formę wsparcia była przydatna? Dlaczego? 

12) Jak układała się P. współpraca z uczestnikami projektu? 

13) Jak wpływała ona na realizację celów? 

14) Czy w państwa instytucji/organizacji istniały jakieś okoliczności, które wpływały na 

prowadzenie projektu a) korzystnie b) niekorzystnie ? Jakie i dlaczego? 

15) Jak pracownicy przyjęli udział instytucji w projekcie? Łatwo czy trudno było ich 

zaangażować do pracy przy nim? 

16) Jak pracownicy oceniali projekt pod kątem jego skuteczności? 

17) Jak oceniali współpracę z uczestnikami? Czy były w niej jakieś trudności? 

18) Czy - z perspektywy późniejszej realizacji – coś w projekcie można było przygotować 

inaczej? Dlaczego? 

19) Czy w realizacji projektu coś państwa zaskoczyło? Wystąpiło coś, czego się państwo 

nie spodziewali podczas przygotowywania projektu? Co i dlaczego? 

20) Czy coś jeszcze wpływało na państwa pracę nad projektem i jego realizację? 

21) Czy napotkali państwo jakieś trudności przy wprowadzaniu prawidłowych danych 

uczestników i na temat udzielanego wsparcia do Lokalnego Systemu 

Informatycznego (LSI) (lub PEFS)? Jeśli tak, to jakie? 

22) W jakim stopniu zakładane przez państwa cele zostały zrealizowane? 

23) Jak ocenia pan/i skuteczność projektu w poprawianiu sytuacji uczestników na rynku 

pracy? 

24) Czy można byłoby ją jakoś zwiększyć? Jak? 

25) Czy projekt mógłby być bardziej ukierunkowany na poprawę sytuacji uczestników na 

rynku pracy? W jaki sposób?  

26) Co mogłyby zrobić IZ i IP, żeby projekty lepiej sprzyjały realizacji celów? 
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27) Czy są takie działania lub grupy docelowe, w przypadku których wskaźnik programu 

nie jest adekwatny? Jeżeli tak, to jakie?  

28) Dlaczego w ich przypadku wskaźnik nie jest adekwatny?  

29) Co należałoby zrobić w związku z tym? 

Główne wątki 

1) Cele projektu 

2) Wpływ zasad na prowadzenie projektu 

3) Obsługa LSI 

4) Wnioski i rekomendacje 

2.3 Scenariusz wywiadu jakościowego z uczestnikiem projektu 

1) Dlaczego przystąpił/a pan/i do projektu? 

Jeśli pracodawca go/ją skierował, dopytać dlaczego 

Czy chciał/a poprawić swoją sytuację na rynku pracy? 

2) W jakiej sytuacji zawodowej był/a pan/i podczas przystępowania do projektu? 

Jaką wykonywał/a pracę? Czy był/a z niej zadowolony/a? Dlaczego? Czy chciał 

zmienić? Dopytać o formę umowy, wymiar czasu pracy, jakość zarobków, jakość 

stanowiska 

3) Jak pan/i ocenia swoją ówczesną sytuację zawodową? 

4) W jakim stopniu projekt był pasował do tego, czym się pan/i zajmował/a lub chciał/a 

zajmować? 

5) Czymyślał/a pan/i, że projekt może się panu/i jakoś przydać? Jak? 

6) Czy miał/a pan/i jeszcze jakieś oczekiwania od tego projektu? 

Chciał/a poznać ludzi, doświadczyć czegoś nowego – coś, co niekoniecznie musi być 

przydatne, ale można mieć na to ochotę 

7) W jakim stopniu oczekiwania te zostały spełnione? 

Jeśli nie w pełnym, to dlaczego? 

8) Kto decydował o tym, w jakich działaniach pan/i uczestniczył/a? 

9) Proszę opowiedzieć o każdym z nich. 

10) Czy z pan/i perspektywy formy wsparcia były odpowiednie? 

Podać konkretne formy zależnie od projektu 

11) Czy były dla pan/i przydatne? 

12) Od czego zależała ich przydatność lub jej brak? 

Np. liczba godzin szkoleniowych, poziom zaawansowania 

13) Czy skorzystał/a pan/i z tego projektu? Jak? Czy coś pan/i dał udział w nim? Co? 
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14) Czy miał/a pan/i jakieś trudności lub problemy z uczestniczeniem w projekcie? Jakie? 

15) Czy coś według pana/i mogłoby w projekcie zostać zrobione inaczej? Dlaczego?  

16) W jakiej sytuacji zawodowej był/a pan/i 6 miesięcy po zakończeniu projektu? 

Jaką wykonywał/a pracę? Czy był/a zadowolony/a? Dlaczego? Dopytać o umowę, 

czas, zarobki, stanowisko 

17) Jak pan/i ocenia swoją ówczesną sytuację zawodową? 

18) Jak by pan/i porównał/a swoją obecną sytuację zawodową z sytuacją w momencie 

przystępowania do projektu? 

Główne wątki 

1) Powody przystąpienia do projektu i oczekiwania z nim związane 

2) Sytuacja zawodowa w momencie przystępowania do projektu 

3) Wpływ projektu na sytuację zawodową uczestnika – a także na inne sprawy 

4) Opinia o projekcie 

5) Sytuacja zawodowa 6 miesięcy po projekcie 

3 Źródła danych wykorzystane w trakcie badania 

1) Rozporządzenia i dokumenty wyższego szczebla: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

 Przewodnik Komisji Europejskiej na temat monitoringu i ewaluacji w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020; 
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 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników 

do zmian na lata 2014 – 2020 (1 stycznia 2018r.). 

2) Dokumenty programowe  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z 

18.12.2014; 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; wersja 11.2 z 21.11.2017; 

 Regulaminy dotychczasowych konkursów w Poddziałaniach przypisanych do 

wskaźnika programowego; 

 Harmonogramy naborów; 

 Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL 2014-2020 w roku 2014 i 2015 r. oraz 

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020 w 2016 roku. 

3) Wyniki analiz, raporty, publikacje tematyczne: 

 metodologia szacowania wartości wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej 

sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” RPO WSL 2014-

2020; 

 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na zamówienie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: „Weryfikacja i oszacowanie wartości 

wybranych wskaźników RPO WSL na lata 2014-2020. Raport końcowy”; 

 Dyspersja na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego: „Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania 

outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny 

przedsiębiorstw w województwie kujawsko pomorskim”; 

 Pitula B., Kaczmarek E, Maruszczyk H: „Zwolnienia monitorowane (outplacement) 

jako przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”. 

4) Bazy danych: 

 Wygenerowana z LSI populacja uczestników projektów, którzy zakończyli udział we 

wsparciu z RPO WSL 2014-2020 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2017 

r.; 
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 Dostępna na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/projekty/ baza danych z informacjami o projektach. 


