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WYKAZ SKRÓTÓW 
 

BDL GUS Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny  

CAWI 
Wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW (ang. 
Computer-Assisted Web Interview) 

CATI Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. Computer-
Assisted Telephone Interviewing) 

CEIDG  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EUROPA 2020 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 

FE Fundusze Europejskie 

FGI Zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focus Group Interview) 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IDI Indywidualny Wywiad Pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interview) 

IZ Instytucja Zarządzająca 

IZ RPO WSL 

Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

IP RIT RPO SPd Miasto Bielsko-Biała 

IP RIT RPO SPn  Miasto Częstochowa 

IP RIT RPO 

WSL-SZ 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

IP RPO WSL Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

IP ZIT RPO WSL Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Gliwicach 

IP ZIT/RIT RPO 
WSL 

Instytucje Pośredniczące w realizacji zadań związanych z 
przygotowaniem i wdrażaniem ZIT oraz RIT w ramach RPO WSL 
2014-2020- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach, Związek Gmin i 
Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 
siedzibą w Rybniku, Miasto Częstochowa, Miasto Bielsko-Biała 

IF Instrumenty Finansowe 

IPD Plan działań obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane 
instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub 
poszukującego pracy 

MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

MŚP Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
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POWER  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) 

PI Priorytet Inwestycyjny 

PSZ Publiczne Służby Zatrudnienia 

RPO WSL  
2014-2020/ RPO 

WSL/Program 

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 

REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej 

RR-RPIR 
Referat programowania i rozwoju Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  

RR-RKK 
Referat koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL 
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

FS-RW 
Referat wsparcia projektów Departament Europejskiego Funduszu 
Społecznego UM WSL 

RLKS Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność  

RSI  Regionalne Inteligentne Specjalizacje 

LGD Lokalna Grupa Działania  

SZOOP  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 

SL2014 Centralny system teleinformatyczny 

SSE Specjalne Strefy Ekonomiczne  

TDI Telefoniczny wywiad pogłębiony (ang. Telephone In-Depth Interview) 

TBE Ewaluacja oparta na teorii (ang. Theory-Based Evaluation) 

UE Unia Europejska 

WLWK Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych  

WoD Wnioski o dofinansowanie 

WoP Wniosek o Płatność 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (IP RPO WSL-WUP) 

ZIT/RIT 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/Regionalne Inwestycje 
Terytorialne  
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STRESZCZENIE 
W niniejszym raporcie podsumowano wyniki badania pn. „Ewaluacja sposobu, w jaki 

wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII 

Regionalny rynek pracy”. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przez firmę EVALU sp. z o.o. z Warszawy. 

Badanie zostało przeprowadzone od stycznia do kwietnia 2020 roku. Przedmiotem badania 

objęto okres od uruchomienia programu do końca 2019 roku z uwzględnieniem danych 

monitoringowych na dzień 16 stycznia 2020 r.  

Celem badania była ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi 

Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020 (RPO WSL 2014-

2020), ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania Osi VII RPO WSL 

2014-2020 oraz zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie 

programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy 

finansowej. Niniejsze badanie było ewaluacją opartą na teorii (theory-based evaluation, 

TBE), co miało na celu wyjaśnienie zmian zachodzących w wyniku interwencji, ale także 

przyczynienie się do poprawy jakości i użyteczności samej ewaluacji. W tym podejściu 

proces badawczy wychodził od przedstawienia teorii zmiany, czyli leżących u źródeł 

interwencji, tutaj wsparcia rynku pracy w ramach RPO WSL 2014-2020 założeń, co do 

mechanizmów przyczynowo- skutkowych, które sprawią, że zaplanowana interwencja 

przyniesie pożądane efekty. Następnie w ramach ewaluacji dokonano weryfikacji, czy 

podczas realizacji interwencji założenia te okazały się prawdziwe, a jeśli nie, to jakie są 

przyczyny rozbieżności między nimi a rzeczywistością.  

Na potrzeby badania dokonano syntezy różnorodnych metod badawczych: 

⎯ analizę danych zastanych, w ramach których analizowano dokumenty programowe, 

strategiczne, opracowania aktualne na okres realizacji badania, 

⎯ analizę danych zastanych – związanych z wdrażaniem RPO WSL 2014-2020  

⎯ indywidualne bezpośrednie wywiady pogłębione (IDI) i wywiady telefoniczne (TDI) z 

przedstawicielami IZ RPO WSL – przeprowadzono 3 wywiady,  

⎯ telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) z przedstawicielami IP-WUP RPO WSL – 

przeprowadzono 5 wywiadów, 

⎯ TDI z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących (IP) odpowiedzialnych za 

wdrożenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Regionalnej Inwestycji 

Terytorialnej (RIT) Subregionu Zachodniego, Subregionu Centralnego, Subregionu 

Północnego oraz Subregionu Południowego – zrealizowano 4 wywiady, 

⎯ TDI z ekspertami dziedzinowymi z obszaru rynku pracy w województwie śląskim –

zrealizowano 3 wywiady; 

⎯ Badania ankietowe (w tym badanie z zastosowaniem metody kontrfaktycznej). W 

ramach ewaluacji przeprowadzone zostały ankiety z czterema grupami badanych: 

beneficjentami projektów z OP VII RPO WSL 2014-2020 (n=109), uczestnikami 

projektów w ramach OP VII RPO WSL 2014-2020, z wyłączeniem uczestników, 

którzy otrzymali dotację na założenie działalności gospodarczej (n=662), 

uczestnikami projektów w ramach OP VII RPO WSL 2014-2020, którzy otrzymali 

dotację na założenie działalności gospodarczej (grupa eksperymentalna w badaniu 

kontrfaktycznym, n=584), osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, których 

firmy zostały założone bez wsparcia ze środków publicznych w tym samym okresie, 
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co firmy osób, które otrzymały dotację na założenie działalności gospodarczej w 

ramach projektów z OP VII RPO WSL 2014-2020 (grupa kontrolna w badaniu 

kontrfaktycznym, n=360).  

⎯ analizy eksperckie, w tym analizy statystyczne Wykonawcy, w tym prognozy 

wydatkowania środków oraz osiągania wartości poszczególnych wskaźników, 

⎯ TDI z beneficjentami i uczestnikami projektów Osi VII RPO WSL 2014-2020, 

⎯ wywiad grupowy z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL – mający na celu prezentację 

wyników badania i konsultowanie rekomendacji. 

W celu opracowania raportu końcowego oraz rekomendacji z badania Zespół badawczy 

pracował w etapach obejmujących cztery fazy tj. strukturalizację badania, zbieranie i analiza 

danych, analiza i interpretacja wyników oraz finalnie, sformułowanie wniosków i 

rekomendacji.  

Zakres przedmiotowy badania obejmował wsparcie dostępne w ramach Osi VII RPO WSL 

2014-2020 – Regionalny rynek pracy, które zostało zbudowane na trzech filarach, które 

stanowią następujące priorytety inwestycyjne 8i, 8iii, 8v1, w ramach których wdrażane są 

instrumenty rynku pracy zmierzające do zwiększenia dostępności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i biernych zawodowo poprzez pośrednictwo pracy, zdobywanie i 

podnoszenie kwalifikacji i zwiększenia mobilności zawodowej, służące rozwojowi 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz działania mające na celu łagodzenie skutków 

restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przedmiot badania obejmował również projekty rozporządzeń 

Komisji Europejskiej (KE) na potrzeby perspektywy finansowej środków unijnych na lata 

2021-2027 (2021+)2. Badanie nie obejmowało swoim przedmiotem instrumentów 

finansowych, które zastosowane były w ramach działania 7.5 Wsparcie osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe. Zakres 

przedmiotowy badania podzielony został na cztery obszary badawcze. Poniżej 

zaprezentowano syntetyczne wyniki badania odnoszące się do tych obszarów. 

Obszar badawczy I - Ocena wpływu oraz dotychczasowych efektów wsparcia w ramach Osi 

Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020 

Wsparcie udzielone w ramach PI 8i zostało zaprogramowana trafnie i skutecznie. Realizacja 

projektów w znacznym stopniu przyczynia się do osiągania wartości docelowych wskaźników 

programowych. Wartości wskaźników zostały w największym stopniu przekroczone w 

odniesieniu do planowanej liczby osób uzyskujących środki na założenie działalności 

gospodarczej i utworzonych w związku z tym miejsc pracy. Skuteczność realizacji celów jest 

obniżona przez niższy od założonego w Programie poziom udziału niektórych grup 

docelowych tj. osoby bezrobotne oraz długotrwale bezrobotne, niepracujących mężczyzn 

(bezrobotnych i biernych zawodowo) oraz osoby o niskich kwalifikacjach i w wieku 50+. 

Badanie pozwoliło na sformułowanie wniosku, że na poziom skuteczności celów osi VII RPO 

WSL 2014-2020 oddziaływały głównie takie przyczyny jak korzystna sytuacja na rynku pracy, 

a więc niższa od przewidywanej liczba osób potrzebujących wsparcia, niewystarczający 

                                                           
1 PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale 
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
oraz wspieranie mobilności pracowników, PI 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, PI 8v 
Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. 
2 Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności na okres perspektywy finansowej 2021-2027 
opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 29 maja 2020 r. wraz ze stanowiskiem rządu [projekty 
aktów prawnych na okres programowania 2021+].  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-2021-2027/
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potencjał beneficjentów do wsparcia uczestników, w przypadku których zasadniczą barierą 

była niechęć do uczestnictwa w projekcie lub trudności w rekrutacji oraz dopuszczenie do 

skierowania środków PI8i w dużej mierze na łatwiejsze do wsparcia podgrupy docelowe, w 

tym osoby chcące założyć działalność gospodarczą, przy niewystarczającym nacisku na 

wsparcie osób 50+ i osób o niskich kwalifikacjach. Zarówno wsparcie udzielone w ramach PI 

8iii, jak i PI 8v można uznać za trafnie zdefiniowane. Oferowane wsparcie w dużym stopniu 

przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych dla poszczególnych priorytetów 

inwestycyjnych osi VII RPO WSL 2014-2020. Świadczy o tym wysoki stopień osiągania 

założonych wartości wskaźników programowych, niewielka skala rozwiązywania umów o 

dofinansowanie, a także brak opóźnień w realizacji projektów, które spowodowałyby 

zagrożenie osiągnięcia założonych wartości wskaźników. W ramach PI8iii najbardziej 

skuteczne okazało się wsparcie bezzwrotne udzielane osobom pozostającym bez pracy na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na skuteczność wsparcia miała w dużej mierze 

wpływ jego kompleksowość zapewniająca, poza wsparciem dotacyjnym, możliwość 

skorzystania ze wsparcia pomostowego i doradztwa przez 12 miesięcy po założeniu własnej 

firmy. W ramach wsparcia dostępnego w PI 8v szczególnie skuteczne w stosunku do 

pozostałych dostępnych form wsparcia okazały się natomiast staże i kursy zawodowe. 

Analiza poczyniona w ramach badania miała na celu ocenę trafności celów osi VII RPO WSL 

2014-2020 do aktualnych wyzwań i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego. 

W ocenie zespołu badawczego cele szczegółowe zaplanowane w osi VII RPO WSL 2014 - 

2020 są nadal trafne. Województwo śląskie jest szczególnym rynkiem pracy, który boryka się 

z problemami demograficznymi, niskim zatrudnieniem ludzi młodych, dużym zróżnicowaniem 

w subregionach, uzależnionym w znacznej mierze od mało rentownego schyłkowego 

przemysłu ciężkiego, jak również z monokulturą przemysłu motoryzacyjnego, do którego 

należy w pierwszej kolejności skierować projekty w ramach środków pomocowych na rynku 

pracy. W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z aktualną na okres realizacji badania 

sytuacją epidemiczną, jakie mają miejsce nie tylko w Polsce, czy w regionie, ale na całym 

świecie, rola wyznaczonych celów odnoszących się do rozwoju regionalnego rynku pracy 

nabiera większego znaczenia. Analiza danych statystycznych pokazała, że branże związane 

z sektorem gastronomii, turystyki, hotelarstwa, transportu, jako pierwsze odczuły skutki 

zaistniałej sytuacji epidemicznej. Kolejne branże związane z przemysłem odzieżowym oraz z 

usługami również zmuszone były wprowadzać ograniczenia w produkcji, a więc również w 

zatrudnieniu. W branży motoryzacyjnej również dokonują się zmiany i pierwszą z nich jest 

odpływ pracowników – cudzoziemców. Kolejnym problemem, jaki wydaje się być wciąż 

aktualny w zakresie rynku pracy, to trudność w znalezieniu zatrudnienia. Prognozy pokazują, 

że już nie tylko ludzie młodzi będą mieć kłopot ze znalezieniem zatrudnienia na rynku 

regionalnym, ale również osoby po 50 roku życia, które jeszcze nie uzyskały praw do 

świadczenia emerytalnego. Działania podejmowane w ramach priorytetów inwestycyjnych 

osi VII RPO WSL 2014-2020 będą musiały być wzmożone, tak aby wesprzeć 

przedsiębiorstwa, a przede wszystkim grupy pracowników, pracodawców i osoby 

bezrobotne, gdyż wszyscy w większym czy mniejszym stopniu odczują skutki nieuchronnego 

kryzysu gospodarczego spowodowanego sytuacją epidemiczną. W ramach badania 

zalecono również intensyfikację wsparcia w kierunkach białych i zielonych zawodów dla osób 

młodych, kobiet, osób bezrobotnych, w tym osób w wieku 50 lat i więcej oraz osób 

bezrobotnych, które utraciły pracę w związku z COVID-19. Kolejnym obszarem 

problemowym była ocena efektu netto i brutto udzielonego wsparcia w ramach osi VII RPO 

WSL 2014-2020. Przeprowadzana analiza kontrfaktyczna pokazała, że przyznawane w 

ramach Działań 7.2, 7.3 i 7.4 osi VII RPO WSL 2014-2020 środki na podjęcie działalności 
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gospodarczej, łączone z innymi formami wsparcia, nie powodują, że zakładane przez ich 

odbiorców przedsiębiorstwa zatrudniają więcej osób niż podobne przedsiębiorstwa 

powstające bez udziału dotacji. Niemniej jednak, tego rodzaju interwencja generuje nowe 

miejsca pracy dzięki temu, że zwiększa liczbę zakładanych działalności gospodarczych, a 

także podnosi przeżywalność działalności gospodarczych w ciągu pierwszych trzech lat ich 

funkcjonowania. W wyniku badania można oszacować, że efektem netto blisko 6,5 tys. 

dotacji przyznanych w latach 2015-2018 (i innych towarzyszących im form wsparcia) w 

ramach osi VII RPO WSL 2014-2020 było, na koniec 2019 roku, zatrudnienie w 

przedsiębiorstwach założonych przez uczestników 794 osób na umowę o pracę i pełen etat, 

360 osób na umowę o pracę i część etatu, 742 osób na umowę zlecenie. Dodatkowo 3243 

osób założyło własną działalność gospodarczą.  

Efekty wsparcia można uznać w niewielkim stopniu za trwałe ponieważ wśród badanych 

odbiorców dotacji jedynie 14% deklarowało, że nadal prowadzi założoną działalność i 

zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Badanie 

pokazało, że częściej niż, co dziesiąty badany uczestnik OP VII RPO WSL 2014-2020 nie 

podejmuje pracy zarobkowej po zakończeniu udziału w projekcie głównie ze względu na brak 

dostępności miejsca pracy w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania, 

niesatysfakcjonujące propozycje zarobkowe oraz konieczność opiekowania się osobami 

zależnymi. W przypadku pozostałych badanych uczestników wsparcia, którzy zakończyli 

udział w projekcie można odnotować pozytywny efekt wyrażający się nie tylko w znalezieniu 

zatrudnienia, ale także znalezieniu pracy wysokiej jakości, opartej o stałą umowę na czas 

nieokreślony lub określony na satysfakcjonującym poziomie wynagrodzenia. Poprawa 

sytuacji zawodowej jest w największym stopniu deklarowana przez uczestników Działania 

7.4. Połowa badanych stwierdziła, że w wyniku wsparcia dostała pracę, bądź stanowisko 

wymagające wyższych umiejętności i łączące się z wyższym wynagrodzeniem. Badani 

uczestnicy projektów w większości twierdzili, że wsparcie OP VII RPO WSL w istotnym 

sensie przyczyniło się do podniesienia ich pozycji zawodowej w momencie przeprowadzenia 

badania. Badani uczestnicy wysoko oceniali również swoje kompetencje zawodowe i 

umiejętności, a trwałość zatrudnienia oceniają jako zależną od koniunktury gospodarczej. 

Jak wynika z analiz efekt jałowej straty3 może dotyczyć mniej więcej 50% uczestników 

wsparcia, co wynika z korzystnej koniunktury na śląskim rynku pracy w ewaluowanym 

okresie. Odnotowano efekt creamingu4 w ramach Działania 7.3, w którym występuje 

nadreprezentacja osób z wyższym wykształceniem oraz – w skali OP VII – nadreprezentacja 

osób w wieku 30-39 lat a więc kategorii wiekowej o najwyższych szansach na rynku pracy. 

Nie odnotowano istotnego efektu auotoselekcji5. Zdaniem badanych beneficjentów oraz 

przedstawicieli IP RPO WSL najbardziej efektywną zatrudnieniowo formą wsparcia były 

dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej, staże/praktyki i szkolenia/kursy 

poprzedzone doradztwem zawodowym. Analiza tempa wydatkowania środków i przyrostu 

zakładanej i osiąganej w projektach wysokości wskaźników wskazuje na wysoką 

                                                           
3 Efekt jałowej straty polega na tym, że zamierzone cele zostałyby osiągnięte również bez 
prowadzenia aktywnej polityki np. subsydiowane miejsce pracy byłoby utworzone także w przypadku 
braku dofinansowania.  
4 Creaming (inaczej efekt spijania śmietanki) – polega na wybieraniu do udziału w projektach 
aktywizacyjnych tych bezrobotnych, których szanse na znalezienie pracy są największe nawet bez 
uczestnictwa w programie (zamiast uczestników, którzy najbardziej skorzystają z udziału w 
projektach). Taka sytuacja występuje najczęściej wtedy, gdy jedynym kryterium oceny skuteczności 
danego programu jest odsetek osób, które po jego ukończeniu znalazły pracę. 
5 Efekt autoselekcji występuje, gdy do programu zgłaszają się osoby o indywidualnych cechach 
różnych (korzystniejszych) od średniej dla całej grupy docelowej. 
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efektywność stosowanych form wsparcia. Uczestnicy najczęściej wskazują staże/praktyki 

oraz szkolenia i kursy jako najbardziej użyteczną dla nich formę wsparcia. Należy także 

pozytywnie ocenić zasadność przyznawania dotacji. W opinii beneficjentów przyjęty w 

Programie system kryteriów oraz pakiet form wsparcia był adekwatny do wyzwań stojących 

przed projektami. Krytycznie odnoszono się jednak do ograniczenia zatrudnienia 

subsydiowanego jedynie do projektów realizowanych przez PSZ. Jak wynika z analiz, 

konieczny jest nie tylko wymóg opracowywania Indywidualnych Programów Doradztwa 

(IPD), ale także postawienie przed beneficjentami konieczności jego kompleksowości z 

obligatoryjnym udziałem doradztwa zawodowego oraz – w przypadku spowolnienia 

gospodarczego – pośrednictwa pracy. Badanie pokazało, że tryb pozakonkursowy okazał się 

skuteczny jeśli chodzi o skalę przeprowadzanych interwencji, choć wartości docelowe 

osiągane były w wolniejszym tempie niż w projektach konkursowych. Wyższa była także 

efektywność kosztowa wsparcia w projektach pozakonkursowych w porównaniu do 

interwencji realizowanych w trybie konkursowym. 

Obszar badawczy II - Ocena przyjętych mechanizmów wdrażania w ramach Osi 

Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020 

Stopień realizacji zasad horyzontalnych w ramach OP VII RPO WSL 2014-2020 należy 

ocenić pozytywnie. Zgodność projektów z zasadami realizacji polityk horyzontalnych została 

zapewniona w wystandaryzowany i spójny sposób poprzez obligatoryjny charakter kryteriów 

wyboru, czyli konieczność spełniania kryterium przez wszystkie dofinansowane projekty. 

Zaleca się zatem kontynuację obligatoryjności spełniania zasad horyzontalnych w ramach 

projektów z obszaru rynku pracy w kolejnym okresie programowania, zwłaszcza z uwagi na 

fakt, że stanowi ona wartość dodaną w zakresie uświadamiania wnioskodawców o 

obowiązku zachowywania polityk horyzontalnych niezależnie od realizowanych w projekcie 

działań. Oceny beneficjentów wskazują na większą istotność zasady równości szans i 

niedyskryminacji dla realizacji celów projektów niż zasady zrównoważonego rozwoju. W 

ramach badania nie zidentyfikowano znaczących barier w zakresie uwzględnienia zasad 

horyzontalnych na etapie realizacji projektu. Zastosowane w projektach zasady równościowe 

oraz standardy dostępności można ocenić jako wystarczające. Badanie pokazało, że 

realizacja projektów w ramach osi VII RPO WSL 2014-2020 przyczyniła się również do 

wyrównywania szans różnorodnych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, kobiet i mężczyzn, osób bezrobotnych 

stanowiących grupy docelowe założone w Programie.  

Projekty realizowane w ramach osi VII Programu rzeczywiście odpowiadają na problemy 

zdiagnozowane w strategiach ZIT/ RIT, choć realizowane są w innych warunkach niż 

formułowana była diagnoza rynku pracy na okres programowania 2014-2020. Potwierdzają 

to wyniki analizy WoD, analiza desk research i badania terenowego z przedstawicielami IZ i 

IP oraz wywiady z ekspertami ds. rynku pracy. W kontekście realizowanego badania oraz z 

uwagi na aktualną sytuację epidemiczną problemy na rynku pracy mogą mieć charakter 

specyficzny dla danego subregionu.  

Badanie wykazało wartość dodaną projektów realizowanych w ramach Obszarów 

Strategicznej Interwencji (OSI) oraz wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). 

Mechanizm dedykowanej puli środków napotkał co prawda trudności wdrożeniowe związane 

z wewnętrzną rywalizacją o uczestników projektów na terenie OSI Bytom, lecz mechanizm 

ten należy uznać za skuteczny i użyteczny. Analiza danych SL2014 pokazała, że projekty 

OSI i LSR charakteryzują się niższą efektywnością kosztową niż projekty realizowane poza 

podejściem terytorialnym. W ramach badania nie zidentyfikowano uzasadnienia różnicy w 
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kosztach projektów w badanych obszarach. Badanie nie zidentyfikowało trudności we 

wdrażaniu działań dedykowanych LGD. Doświadczenia z realizacji dedykowanych naborów 

na obszary LSR w ramach osi VII RPO WSL powinny wskazać na ile LGD z terenu 

województwa śląskiego są przygotowane do wdrożenia wybranych działań w ramach 

regionalnego rynku pracy w formule RLKS6 wdrażanej bezpośrednio na wzór obecnie 

wdrażanych w tej formie działań w zakresie rynku pracy w województwie podlaskimi i 

kujawsko-pomorskim. Obszar ten wymaga jednak szczegółowej analizy w celu wskazania 

możliwości włączenia w okresie programowania 2021+ działań z zakresu rynku pracy 

finansowanych ze środków EFS do RLKS w formule bezpośredniej wdrażanej przez LGD. 

Analiza prowadzona w ramach badania wskazała, że jedynie 21% spośród nowo założonych 

firm, które otrzymało wsparcie w ramach osi VII Programu wpisuje się w inteligentne 

specjalizacje regionu. Wsparcie oferowane w ramach projektów realizowanych w ramach osi 

VII RPO WSL 2014-2020 wpisuje się zatem w niewielkim stopniu w inteligentne specjalizacje 

regionu. Największy odsetek firm odnoszących się do RSI stanowią przedsiębiorstwa z 

obszaru przemysłów wchodzących (7,4%), najmniejszy zaś przedsiębiorstwa z zakresu 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (1,4%). Projekty w ramach Programu kierowane 

były jednak przede wszystkim do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. RSI obejmują 

natomiast takie obszary jak technologie sieci całkowicie optycznych, technologie ultra 

szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, technologie sieci piątej generacji, technologie 

informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, tymczasem projekty 

osi VII RPO WSL 2014-2020 skierowane były przede wszystkim dla pracowników gorzej 

wykwalifikowanych. Powiązanie tych projektów z RSI nie wydaje się zatem zasadne. Nie 

powinno być preferowane w ramach osi skierowanej na rozwój rynku pracy w kolejnej 

perspektywie unijnej 2021+. 

Obszar badawczy III - Ocena możliwości osiągnięcia założonych w Programie celów VII OP 

Prognoza osiągnięcia celów Programu jest korzystna dla projektów Działania 7.4 oraz 

Działania 7.3. W przypadku Działania 7.1. i 7.2 odnotowano ryzyko niepełnego osiągnięcia 

wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu odnoszących się do wsparcia osób o 

niskich kwalifikacjach oraz do zakładanego w Programie odsetka osób podejmujących 

zatrudnienie na zakończenie udziału w projekcie. Ze względu jednak na przewidywane 

spowolnienie gospodarcze spowodowane redukcją zatrudnienia w wyniku pandemii 

koronawirusa rekomenduje się zniesienie ograniczenia stosowania zatrudnienia 

subsydiowanego wyłącznie w projektach PUP. Rekomenduje się także wprowadzenie 

pośrednictwa pracy jako obligatoryjnej formy wsparcia dla osób, przewidzianych do 

zwolnienia w wyniku redukcji zatrudnienia.  

Obszar badawczy IV – Wskazanie rozwiązań w zakresie rynku pracy w nowym okresie 

programowania 2021-2027  

Biorąc pod uwagę fakt, że w I kwartale 2020 r. w Polsce zaczął się rozprzestrzeniać wirus 

SARS-CoV-2 i pomimo uruchomienia szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem wywołanej tym wirusem choroby COVID-19, takich jak 

                                                           
6 RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) to metoda przekazywania środków na 
projekty społeczne w sposób zdecentralizowany tj. przez same społeczności w postaci realizacji 
oddolnych strategii rozwoju przez LGD (stowarzyszenia lokalnych ludzi aktywnych społecznie, w 
biznesie i samorządowo.). W okresie programowania na lata 2014-2020 zasady wdrożenia RLKS 
reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.  
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1167). 
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praca zdalna czy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem do lat 8, liczba 

pracujących była mniejsza niż w końcu 2019 r. Wzrosła względem końca poprzedniego 

kwartału liczba zlikwidowanych miejsc pracy, spośród których co czwarte zlikwidowano z 

powodu sytuacji wywołanej pandemią COVID-197. Należałoby kontynuować w RPO WSL w 

okresie 2021+ roku projekty podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników oraz projekty 

wykorzystujące metodę outplacementową kierowaną zwykle do osób zwalnianych, których 

celem będzie jak najszybsze znalezienie nowego zatrudnienia dla tych osób. 

Przeprowadzone badania pokazują, że osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy miały 

mniejszą motywację do udziału w projektach. Projekty te nie wpłynęły zatem na zmianę ich 

statusu na rynku pracy. Zasadne będzie zwiększenie poziomu motywacji tych osób do 

udziału w projektach. W tym kontekście można wskazać na dobrze odbierane przez 

uczestników projektów stażowe oraz narzędzia programowe, takie jak premiowanie 

projektów dla trudnych grup. Zasadne będą do stosowania narzędzia poza programowe w 

postaci sukcesywnego zmniejszania poziomu transferów socjalnych wraz z wydłużającym 

się okresem bezrobocia lub zmiana formy świadczenia 500+ z gotówkowej na bonową w 

przypadku osób nieszukających pracy, co stanowiłoby o możliwości konkurencji ze strony 

programów socjalnych. Instrumenty wsparcia rynku pracy muszą również uwzględniać 

zmiany na rynku pracy wywołane stanem zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w 

kraju od marca 2020 roku.   

SUMMARY 

This report summarizes the results of the study entitled "Evaluation of the way in which 

support under the Regional Operational Programme of the Silesian Voivodeship for 

2014-2020 has contributed to the achievement of objectives under priority axis VII 

Regional labour market". The study was commissioned by the Office of the Marshal of the 

Silesian Voivodeship by EVALU sp. z o.o. from Warsaw. The survey was conducted from 

January to April 2020. The subject of the survey covered the period from the launch of the 

programme to the end of 2019, including monitoring data as at 16 January 2020. 

The aim of the study was to assess the hitherto effects of the support granted within the 

framework of Priority Axis VII Regional labour market within the framework of the CSF ROP 

2014-2020 (ROP LSF 2014-2020), to assess the possibility of achieving the assumed level of 

implementation of Axis VII of the CSF ROP 2014-2020 and to design support in the area of 

the labour market in the new programming period 2021-2027 based, among others, on the 

experience of the current financial perspective. This study was a theory-based evaluation 

(TBE), which was aimed at explaining changes taking place as a result of the intervention, 

but also at contributing to the improvement of quality and usefulness of the evaluation itself. 

In this approach, the research process started from presenting the theory-based change, i.e. 

the sources of intervention, here the support of the labour market within the framework of 

ROP LSF 2014-2020, assumptions as to cause-and-effect mechanisms which will make the 

planned intervention bring the desired effects. Then, within the framework of evaluation, it 

was verified whether these assumptions turned out to be true during implementation of the 

intervention, and if not, what are the reasons for discrepancies between them and reality. 

For the purpose of the study, various test methods were synthesized: 

                                                           
7 Statystyka związana z COVID-19 Badanie rynku pracy [dostęp: 1 czerwca 2020 r.] 

https://stat.gov.pl/covid/
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⎯ analysis of existing data, within the framework of which programme and strategic 

documents were analysed, as well as studies valid for the period of the study 

implementation, 

⎯ analysis of the existing data - related to the implementation of the CSF ROP 2014-

2020 

⎯ individual in-depth face-to-face interviews (IDI) and telephone interviews (TDI) with 

the representatives of the MA WSLR - 3 interviews were conducted, 

⎯ In-depth telephone interviews (TDI) with representatives of IP-WUP RPO WSL - 5 

interviews were conducted, 

⎯ TDI with representatives of Intermediate Bodies (IP) responsible for implementation 

of Integrated Territorial Investments (ZIT) and Regional Territorial Investments (RIT) 

of the Western Subregion, Central Subregion, Northern Subregion and Southern 

Subregion - 4 interviews were conducted, 

⎯ TDI with experts in the field of the labour market in the Silesia Voivodeship - 3 

interviews were conducted; 

⎯ Surveys (including counterfactual testing). As part of the evaluation, questionnaires 

were conducted with four groups of respondents: beneficiaries of projects under OP 

VII ROP LSF 2014-2020 (n=109), participants of projects under OP VII ROP LSF 

2014-2020, excluding participants who received a grant to set up a business 

(n=662), participants of projects under OP VII ROP LSF 2014-2020 who received a 

grant to set up a business (experimental group in counterfactual research, n=584), 

persons conducting business activity, whose companies were established without 

public support in the same period as the companies of persons who received a grant 

for establishing business activity under projects from OP VII ROP LSF 2014-2020 

(control group in counterfactual research, n=360). 

⎯ expert analyses, including the Contractor's statistical analyses, including forecasts of 

the expenditure of funds and achievement of the values of individual indicators, 

⎯ TDI with beneficiaries and participants of Axis VII ROP LSF projects 2014-2020, 

⎯ group interview with the representatives of the MA and IP of the JSL ROP - aimed at 

presenting the results of the survey and consulting recommendations. 

In order to prepare the final report and recommendations from the survey, the research team 

worked in four phases, i.e. survey structuring, data collection and analysis, analysis and 

interpretation of the results and finally, formulation of conclusions and recommendations. 

The scope of the study covered the support available under Axis VII of ROP LSF 2014-2020 

Regional labour market, which was built on three pillars, which are the following investment 

priorities 8i, 8iii, 8v , under8 which labour market instruments are implemented to increase 

access to employment for job seekers and inactive persons through job placement, 

                                                           
8 PI 8i Access to employment for jobseekers and inactive people, including the long-term unemployed 
and those furthest from the labour market, also through local employment initiatives and support for 
labour mobility, PI 8iii Self-employment, entrepreneurship and business creation, including innovative 
micro, small and medium-sized enterprises, PI 8v Adaptation of workers, enterprises and 
entrepreneurs to change. 
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acquisition and improvement of qualifications and increase of professional mobility, aimed at 

the development of entrepreneurship and self-employment and actions aimed at mitigating 

the effects of enterprise restructuring. The subject matter of the study also included draft 

regulations of the European Commission (EC) for the purposes of the financial perspective of 

EU funds for the years 2021-2027 (2021+)9. The study did not cover financial instruments 

which were applied under Measure 7.5 Support for persons intending to start up business 

activity through financial instruments. The subject matter of the study was divided into four 

research areas. Below, synthetic results of the research relating to these areas are 

presented. 

Research area I - Impact assessment and the hitherto effects of support within 

the framework of Priority Axis VII Regional labour market within the framework 

of ROP LSF 2014-2020 

The support provided under PI 8i has been programmed accurately and effectively. The 

implementation of projects contributes significantly to the achievement of the target values of 

programme indicators. The values of the indicators were exceeded to the greatest extent in 

relation to the planned number of people obtaining funds to set up a business and the jobs 

created as a result. The effectiveness of the implementation of the objectives is reduced by a 

lower level of participation of some target groups than assumed in the Programme, i.e. the 

unemployed and long-term unemployed, unemployed men (the unemployed and 

economically inactive) and people with low qualifications and aged 50+. The study allowed 

for the conclusion that the level of effectiveness of the objectives of axis VII of ROP LSF 

2014-2020 was mainly influenced by such reasons as a favourable situation in the labour 

market, i.e. a lower than expected number of people in need of support, insufficient potential 

of beneficiaries to support participants whose main barrier was reluctance to participate in 

the project or difficulties in recruitment, and allowing CIP funds to be directed to the target 

sub-groups easier to support, including people willing to start a business, with insufficient 

emphasis on support for people 50+ and people with low qualifications. Both the support 

provided under PI 8iii and PI 8v can be considered as accurately defined. The support 

offered has to a large extent contributed to the achievement of specific objectives for 

individual investment priorities of Axis VII of ROP LSF 2014-2020. This is evidenced by the 

high degree of achievement of the assumed values of programme indicators, small scale of 

termination of co-financing agreements, as well as the lack of delays in the implementation 

of projects that would cause a threat to the achievement of the assumed values of indicators. 

Under PI8iii the most effective was the non-returnable support granted to people who are 

unemployed to start a business. The effectiveness of the support was to a large extent 

influenced by its comprehensiveness, ensuring, apart from the subsidy support, the 

possibility of using bridge support and consultancy for 12 months after establishing one's 

own business. In the framework of the support available in PI 8v, internships and 

professional courses proved to be particularly effective in relation to the other available 

forms of support. The analysis made under the study was aimed at assessing the relevance 

of the objectives of axis VII of ROP LSF 2014-2020 to current challenges and the socio-

economic situation of the Silesian Voivodeship. In the opinion of the research team, the 

specific objectives planned in Axis VII of the ESR 2014-2020 are still relevant. The Śląskie 

                                                           
9 Package of draft regulations on cohesion policy for the financial perspective period 2021-2027 
published by the European Commission on 29 May 2020 together with the government's position [draft 
legislation for the 2021+ programming period]. 
 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-2021-2027/
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Voivodeship is a special labour market which is facing demographic problems, low 

employment of young people, great diversity in the subregions, which depends to a large 

extent on the unprofitable declining heavy industry, as well as the monoculture of the 

automotive industry, to which projects under the labour market support measures should be 

directed in the first place. In the face of recent events related to the current epidemic 

situation for the period of the study implementation, which take place not only in Poland or in 

the region, but all over the world, the role of the set objectives relating to the regional 

development of the labour market becomes more important. The analysis of statistical data 

has shown that the sectors related to the gastronomy, tourism, hospitality and transport 

sectors were the first to feel the effects of the epidemic situation. Other industries related to 

the clothing industry and services were also forced to introduce restrictions in production, 

and thus also in employment. The automotive industry is also undergoing changes and the 

first of them is the outflow of foreign workers. Another problem that seems to be still present 

in the labour market is the difficulty in finding employment. Forecasts show that not only 

young people will have trouble finding employment on the regional market, but also people 

over 50 years of age who have not yet obtained pension rights. Measures undertaken under 

the investment priorities of axis VII of ROP LSF 2014-2020 will have to be intensified in order 

to support enterprises, and above all groups of employees, employers and the unemployed, 

as everyone will more or less feel the effects of the inevitable economic crisis caused by the 

epidemic situation. The study also recommended the intensification of support in the 

directions of white and green professions for young people, women, the unemployed, 

including people aged 50 and more and the unemployed who lost their jobs due to COVID-

19. Another problem area was the assessment of the net and gross effect of support granted 

under Axis VII of the CSF ROP 2014-2020. The counterfactual analysis carried out showed 

that the measures granted under Measures 7.2, 7.3 and 7.4 of Axis VII of ROP LSF 2014-

2020, combined with other forms of support, do not cause the enterprises established by 

their recipients to employ more people than similar enterprises established without the 

participation of subsidies. Nevertheless, this type of intervention generates new jobs due to 

the fact that it increases the number of established economic activities and increases the 

survival of economic activities during the first three years of their operation. As a result of the 

study, it can be estimated that the net effect of nearly 6.5 thousand subsidies granted in the 

years 2015-2018 (and other accompanying forms of support) under Axis VII of ROP LSF 

2014-2020 was, at the end of 2019, employment in enterprises established by the 

participants 794 persons on an employment contract and full-time basis, 360 persons on an 

employment contract and part-time basis, 742 persons on a contract of mandate. 

Additionally, 3243 people started their own business. 

The effects of support can be considered to a small extent as permanent, because among 

the surveyed grant recipients only 14% declared that they still run the established activity 

and employ at least one employee per contract of employment or commission. The survey 

showed that more often than every tenth examined participant of OP VII ROP LSF 2014-

2020 does not take up gainful employment after the end of participation in the project, 

mainly due to the lack of availability of a workplace in close proximity to the place of 

residence, unsatisfactory gainful employment proposals and the need to take care of 

dependent persons. In the case of the remaining surveyed support participants who have 

completed their participation in the project, a positive effect can be observed, which is 

expressed not only in finding a job, but also in finding a high quality job, based on a 

permanent contract for an indefinite period of time or fixed at a satisfactory level of 

remuneration. The improvement of professional situation is to the greatest extent declared 
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by the participants of Measure 7.4. Half of the respondents stated that as a result of support 

they got a job or a position requiring higher skills and connected with higher remuneration. 

The majority of the surveyed project participants claimed that the support of OP VII ROP 

LSF significantly contributed to the improvement of their professional position at the time of 

the survey. The surveyed participants also highly rated their professional competences and 

skills, and they consider the sustainability of employment to be dependent on the economic 

situation. According to the analyses, the effect of sterile loss10 may concern approximately 

50% of the support participants, which results from the favourable economic situation on the 

Silesian labour market in the evaluated period. The creaming-related effect under11 

Measure 7.3, in which there is an over-representation of people with higher education and - 

in the OP VII scale - an over-representation of people aged 30-39, i.e. the age category with 

the highest chances on the labour market, was noted. No significant auoto-selection effect12 

was noted. In the opinion of the surveyed beneficiaries and the representatives of the ROP 

LSV IB, the most employment-effective form of support were grants for running a business, 

internships/practices and training/courses preceded by professional counselling. The 

analysis of the rate of disbursement of funds and the increase in the assumed and achieved 

in the projects level of indicators indicates high effectiveness of the applied forms of 

support. Participants most often indicate internships/practices and training and courses as 

the most useful form of support for them. The legitimacy of awarding grants should also be 

positively assessed. In the opinion of the beneficiaries, the system of criteria and the 

package of forms of support adopted in the Project was adequate to the challenges faced 

by the projects. However, criticism was expressed as regards limiting subsidized 

employment only to projects implemented by PSZ. As it results from the analyses, it is 

necessary not only to require the development of Individual Consultancy Programmes 

(IPD), but also to make the beneficiaries of the Programme comprehensive with the 

obligatory participation of professional counselling and - in case of economic slowdown - job 

placement. The survey showed that the non-competition mode proved to be effective in 

terms of the scale of conducted interventions, although the target values were achieved at a 

slower pace than in competition projects. The cost effectiveness of support in non-

competition projects was also higher than in the interventions implemented under the call 

for proposals procedure. 

Research Area II - Assessment of the adopted implementation mechanisms within 

Priority Axis VII Regional labour market within ROP LSF 2014-2020 

The degree of implementation of horizontal rules under OP VII of the CSF ROP 2014-2020 

should be assessed positively. The compliance of projects with the rules for the 

implementation of horizontal policies was ensured in a standardized and coherent way 

through the obligatory character of selection criteria, i.e. the necessity of meeting the criterion 

by all co-financed projects. Therefore, it is recommended to continue the obligatory 

compliance with the horizontal rules within the projects from the area of the labour market in 

                                                           
10 The effect of a sterile loss is that the intended objectives would also be achieved without an 
active policy, e.g. a subsidised job would be created even in the absence of funding. 
11 Creaming (or the effect of drinking cream) - consists in selecting for participation in activation 
projects those unemployed whose chances of finding a job are highest even without participating in 
the programme (instead of participants who will benefit most from participation in projects). Such a 
situation occurs most often when the only criterion to assess the effectiveness of a given programme 
is the percentage of people who found a job after its completion. 
12 The auto-selection effect occurs when people with individual characteristics that are different (more 
advantageous) than the average for the entire target group apply for the programme. 
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the next programming period, especially because it constitutes an added value in terms of 

making the applicants aware of the obligation to maintain horizontal policies independently of 

the measures implemented in the project. The beneficiaries' evaluations indicate that the 

principle of equal opportunities and non-discrimination is more important for the 

implementation of project objectives than the principles of sustainable development. The 

survey did not identify any significant barriers in the scope of taking into account horizontal 

principles at the stage of project implementation. Equality principles and accessibility 

standards applied in the projects can be assessed as sufficient. The study has shown that 

the implementation of projects under Axis VII of ROP LSF 2014-2020 has also contributed to 

equalisation of opportunities for various disadvantaged groups in the labour market, including 

people with disabilities, women and men, the unemployed who are the target groups 

established in the Programme. 

The projects implemented under Axis VII of the Programme actually respond to the problems 

diagnosed in the IO/ RIT strategies, although they are implemented in different conditions 

than the labour market diagnosis for the 2014-2020 programming period was formulated. 

This is confirmed by the results of the WD analysis, desk research and field research with 

MA and IB representatives and interviews with labour market experts. In the assessment of 

the ZIT/RIT representatives participating in the study, the links between the projects 

implemented under Axis VII of ROP LSF 2014-2020 in connection with revitalisation projects 

implemented under Axis X of ROP LSF 2014-2020. In the context of the study and due to the 

current epidemic situation, problems on the labour market may be specific to a given 

subregion.  

The survey showed the added value of projects implemented within the framework of the 

Strategic Intervention Areas (SIPs) and resulting from Local Development Strategies (LDS). 

Although the mechanism of a dedicated pool of funds encountered implementation difficulties 

related to internal competition for project participants in the OSI Bytom area, this mechanism 

should be considered effective and useful. The analysis of SL2014 data showed that OSI 

and LSR projects are characterized by lower cost-effectiveness than projects implemented 

outside the territorial approach. The study did not identify any justification for the difference in 

costs of projects in the surveyed areas. The survey did not identify difficulties in the 

implementation of measures dedicated to LAGs. The experience of the implementation of 

dedicated calls for proposals for LSR areas under Axis VII of the MLSP ROP should indicate 

to what extent LAGs in Śląskie voivodships are prepared to implement selected measures 

under the regional labour market in the RLKS formula6 implemented directly on the model of 

labour market measures currently implemented in this form in Podlaskie and Kujawsko-

Pomorskie voivodship. However, this area requires a detailed analysis to indicate the 

possibility of including in the 2021+ programming period the labour market measures 

financed by the ESF in the RLKS13 in the direct formula implemented by LAGs. The analysis 

carried out under the survey indicated that only 21% of the newly established companies that 

received support under Axis VII of the Programme fit into the region's smart specialisations. 

Therefore, the support offered under projects implemented under Axis VII of ROP LSF 2014-

2020 fits in the region's smart specialisations to a small extent. The largest percentage of 

                                                           
13 RLKS (Community Guided Local Development) is a method of transferring funds for social projects 
in a decentralised manner, i.e. by the communities themselves in the form of the implementation of 
bottom-up development strategies by LAGs (associations of local people active socially, in business 
and in local government. In the 2014-2020 programming period, the rules for the implementation of the 
LAG are governed by the Act of 20 February 2015 on local development with the participation of the 
local community (Journal of Laws of 20 February 2015). (i.e. Journal of Laws of 2019, item 1167). 
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companies referring to RIS are enterprises from the area of incoming industries (7.4%), while 

the smallest percentage are enterprises from the area of information and communication 

technologies (1.4%). However, projects under the Project were addressed mainly to people 

in a difficult situation on the labour market. RSI, on the other hand, cover such areas as fully 

optical network technologies, ultra broadband wireless transmission technologies, fifth 

generation network technologies, information and telecommunication technologies in space 

and satellite engineering, while projects under Axis VII of ROP LSF 2014-2020 were targeted 

primarily at less skilled workers. Linking these projects to the RSI therefore does not seem 

justified. It should not be preferred within the axis aimed at the development of the labour 

market in the next EU perspective 2021+. 

Research Area III - Assessment of the possibilities of achieving the objectives of OP 

VII set out in the Programme 

The prognosis of achieving the Programme objectives is beneficial for projects under 

Measure 7.4 and Measure 7.3. In the case of Measures 7.1 and 7.2, the risk of incomplete 

achievement of the target values of output and result indicators relating to support for people 

with low qualifications and to the percentage of people taking up employment at the end of 

participation in the project assumed in the Programme was noted. However, due to the 

expected economic slowdown caused by the reduction of employment as a result of the 

coronavirus pandemic, it is recommended to abolish the restriction on the use of subsidised 

employment only in PUP projects. It is also recommended to introduce job placement as an 

obligatory form of support for people expected to be made redundant as a result of 

redundancy.  

Research Area IV - Identification of labour market measures in the new programming 

period 2021-2027 

Taking into account the fact that in the first quarter of 2020 the SARS-CoV-2 virus started to 

spread in Poland and despite launching specific solutions related to the prevention, 

prevention and control of COVID-19 caused by this virus, such as remote work or care 

allowance for the time of care of a child up to 8 years old, the number of people working was 

lower than at the end of 2019. The number of jobs lost has increased from the end of the 

previous quarter, of which one in four was due to the COVID-19 pandemic. The number of 

job losses has increased compared to the end of the previous quarter, of which one in four 

has been lost due to the COVID-19 pandemic. The number of job losses has increased 

compared to the end of the previous quarter, of which one in four has been lost due to the 

COVID-19 pandemic. The research carried out shows that people in the most difficult 

situation on the labour market were less motivated to participate in the projects. The projects 

did not therefore change their labour market status. It will be reasonable to increase the level 

of motivation of these people to participate in the projects. In this context, it can be pointed 

out that the participants of the projects received well the internships and programme tools, 

such as project bonuses for difficult groups. It will be reasonable to use tools outside the 

programme in the form of successive reduction of the level of social transfers along with an 

extended period of unemployment or a change in the form of 500+ benefit from cash to 

voucher in the case of people not looking for a job, which would provide opportunities for 

competition from social programmes. Instruments supporting the labour market must also 

take into account the changes in the labour market caused by the state of epidemic threat 

introduced in the country since March 2020. 
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WPROWADZENIE 

Celem badania Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia 

celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy była ocena dotychczasowych 

efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w 

ramach RPO WSL 2014-2020, ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu 

wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz zaprojektowanie 

wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w 

oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej. W przypadku niniejszego 

badania Zamawiający, jako kryteria oceny przyjął skuteczność, użyteczność, efektywność i 

przewidywana trwałość oraz trafność. Kluczowe było również rozpoznanie wpływu 

realizowanych inicjatyw w zakresie aktywizacji zawodowej z punktu widzenia różnych 

poziomów dostrzegania problemu, tj. z perspektywy uczestników projektów, beneficjentów, 

pracowników instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL, ekspertów z zakresu rynku 

pracy i polityki społecznej. W ramach ewaluacji oceniono, na ile działania podjęte w 

projektach realizowanych w ramach osi VII RPO WSL 2014-2020 i zakres dotychczas 

realizowanego wsparcia wpłynęły na sytuację niepracujących (w dniu przystąpienia do 

projektu) uczestników projektów. 

⎯ Skuteczność rozumiana jako stopień osiągania celów interwencji. 

⎯ Użyteczność rozumiana jako całość rzeczywistych efektów wywołanych przez 

interwencję (zarówno tych planowanych i nieplanowanych, tzw. ubocznych) w 

odniesieniu do wyzwań społeczno – ekonomicznych. 

⎯ Efektywność rozumiana jako relacja między nakładami, kosztami, zasobami 

(finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi) a osiągniętymi efektami interwencji. 

⎯ Trafność rozumiana jako stopień zgodności celów interwencji w odniesieniu do 

potrzeb obiorców. 

⎯ Przewidywana trwałość rozumiana jako długość trwania efektów i zmian po 

zakończeniu interwencji. 

W badaniu zastosowano podejście znane, jako ewaluacja oparta na teorii (TBE). W tym 

podejściu proces badawczy wychodził od jasnego przedstawienia lub rekonstrukcji teorii 

zmiany, czyli leżących u źródeł interwencji (np. programu) założeń co do mechanizmów 

przyczynowo- skutkowych, które sprawią, że zaplanowana interwencja przyniesie pożądane 

efekty14. Następnie w ramach ewaluacji dokonana została weryfikacja, czy podczas realizacji 

interwencji założenia te okazały się prawdziwe, a jeśli nie, to jakie są przyczyny rozbieżności 

między nimi a rzeczywistością. Zakres analiz obejmował okres od początku wdrażania RPO 

WSL 2014-2020 do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, co nastąpiło w styczniu 2020 

roku. Analizy prowadzone były według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku z 

uwzględnieniem danych monitoringowych na dzień 16 stycznia 2020 r. Zakres przedmiotowy 

badania objął RPO WSL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy PI 

8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym 

                                                           
14 Public consultation on Commission Guidelines for Evaluation, European Commission, Secretariat 
General, Bruksela 2013 rok, str. 7. 
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długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, PI 8iii praca na własny 

rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw15 oraz PI 8v przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw 

i przedsiębiorców do zmian. Badanie obejmowało również projekty rozporządzeń KE dla 

perspektywy 2020+.Zgodnie z SOPZ przedmiot badania podzielony został na cztery obszary 

badawcze. 

Wykres 1 Obszary badawcze w badaniu ewaluacyjnym 

 

Źródło: opracowanie własne  

Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków dotyczących podsumowania realizacji i 

efektów RPO WSL 2014-2020 oraz rekomendacji odnoszących się do poszczególnych 

obszarów interwencji Programu, które można wykorzystać w celu poprawy zarządzania i 

wdrażania działań oraz na potrzeby zaprojektowania wsparcia w obszarze rynku pracy w 

nowym okresie programowania środków unijnych na lata 2021-2027. Poniżej 

zaprezentowano szczegółowy opis przyjętych i zrealizowanych założeń metodologicznych w 

badaniu.  

                                                           
15 Prezentacja postępu rzeczowego wskaźników produktu została przedstawiona wyłącznie 
poglądowo gdyż obszar IF na zakładanie działalności gospodarczej w OP VII nie był poddany 
szczegółowej analizie w przedmiotowym badaniu. 
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RODZIAŁ I. METODOLOGIA BADANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI 

Zgodnie z zapisami SOPZ celami badania była ocena dotychczasowych efektów wsparcia 

udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 

2014-2020, ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi 

Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz zaprojektowanie wsparcia w obszarze 

rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia 

bieżącej perspektywy finansowej. Ewaluacja prowadzona była w oparciu o następującą logikę 

interwencji wsparcia w ramach programów operacyjnych Polityki Spójności. 

Wykres 2 Logika interwencji wsparcia w programie operacyjnym 

 

Źródło: EVALSED, GUIDE to the evaluation of Socioeconomic Development. 

W ramach badania zastosowano następujące metody badawcze i analityczne. Część z 

zaplanowanych metod badawczych musiało ulec zmianie na metody zdalne niewymagające 

bezpośredniego kontaktu badacza z badanym. Wprowadzenie zmian w metodologii badania 

było konieczne z uwagi na realizację badania w okresie podwyższonego zagrożenia 

epidemicznego w kraju mogącego stanowić bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia oraz 

ryzyko rozprzestrzenienia choroby w kraju, tzn. narażenie na niebezpieczeństwo innych osób 

spowodowane możliwością wystąpienia choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, 
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zwanej COVID-1916. Zmiany w metodologii badania nie miały wpływu na realizację celu 

badania określonego w SOPZ i Raporcie metodologicznym.  

Analiza danych zastanych – dokumenty programowe, strategiczne, opracowania 

W ramach badania dokonano analizy wersji dokumentów programowych RPO WSL 2014-

2020 aktualnych na dzień 31 grudnia 2019r. przyjętych przez Zarząd Województwa 

Śląskiego w dniu 3 kwietnia 2019 r. oraz SZOOP aktualny na dzień 31 grudnia 2019 r kiedy 

obwiązywała wersja 18. Analizie poddano również strategie na poziomie wojewódzkim w 

szczególności Strategie Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych każdego z 

czterech subregionów województwa śląskiego aktualnych na I kwartał 2020 roku, kiedy 

prowadzono prace badawcze. Poddano analizie również odnoszące się do przedmiotu 

badania raporty ewaluacyjne z dotychczasowych badań.  

Analiza danych zastanych – związanych z wdrażaniem RPO WSL 2014-2020 

Na potrzeby badania pozyskano bazy WoD i WoP dla naborów obejmujących poszczególne 

działania w ramach OP VII RPO WSL 2014-2020. Przedmiotem analizy były także 

sprawozdania roczne z realizacji RPO WSL 2014-2020 oraz dane finansowe dotyczące 

realizacji RPO WSL 2014-2020. W ramach badania przeprowadzono również analizę 

pogłębioną wybranych 125 wniosków o dofinansowanie. 

IDI i TDI z pracownikami IZ RPO WSL, z przedstawicielami IP-WUP RPO WSL i z 

przedstawicielami Instytucji Pośredniczących tj. ZIT/ RIT Pn/ RIT Zach/ RIT Pd 

Realizacja wywiadów pogłębionych prowadzona była przez ekspertów kluczowych (członków 

Zespołu badawczego) z wykorzystaniem scenariuszy do wywiadu. Przeprowadzono 13 

wywiadów. Wywiady przeprowadzono z wytypowanymi przedstawicielami IZ: Departamentu 

Rozwoju Regionalnego (RR) RR-RKK oraz RR-RPIR i Departamentu Europejskiego 

Funduszu Społecznego (FS) FS-RW. Natomiast z IP WUP przeprowadzono wywiady z 

przedstawicielami Wydziału Zarządzania EFS, Wydziału Obsługi Projektów EFS, Wydziału 

Wyboru Projektów EFS, Wydziału ds. Rynku Pracy. Zrealizowano również wywiady z 

przedstawicielami każdego z IP Subregionów z Gliwic, Częstochowy, Bielska- Białej, 

Rybnika.  

TDI z ekspertami dziedzinowymi z obszaru rynku pracy w województwie śląskim 

Na koniec procesu zbierania danych Wykonawca przeprowadził trzy wywiady z ekspertami 

dziedzinowymi z obszaru rynku. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju wywiady 

przeprowadzono telefonicznie. Wywiady eksperckie przeprowadzono z osobami 

specjalizującymi się w tematyce rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 

śląskiego rynku pracy. Wytypowano do badania przedstawicieli Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Badania ankietowe 

                                                           
16 Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju wydano w szczególności ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374) 
oraz wydane na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) wprowadzające 
zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. 
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W ramach ewaluacji przeprowadzone zostały ankiety z czterema grupami badanych: 

beneficjentami projektów z OP VII RPO WSL 2014-2020 – do udziału w badaniu zaproszono 

216 beneficjentów, zrealizowano 109 wywiadów, uczestnikami projektów w ramach OP VII 

RPO WSL 2014-2020 (z wyłączeniem uczestników, którzy otrzymali dotację na założenie 

działalności gospodarczej) – zrealizowano 662 wywiady, uczestnikami projektów w ramach 

OP VII RPO WSL 2014-2020, którzy otrzymali dotację na założenie działalności 

gospodarczej (grupa eksperymentalna w badaniu kontrfaktycznym) – zrealizowano 584 

wywiady (w tym 379 z osobami, które założyły działalność gospodarczą do dnia 30 czerwca 

2018 roku) oraz osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, których firmy zostały 

założone bez wsparcia ze środków publicznych w tym samym okresie, co firmy osób, które 

otrzymały dotację na założenie działalności gospodarczej w ramach projektów z OP VII RPO 

WSL 2014-2020 (grupa kontrolna w badaniu kontrfaktycznym) – zrealizowano 360 

wywiadów.   

Głównym czynnikiem, który miał wpływ na realizację badań ilościowych był stan pandemii 

wprowadzony przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Wymusił dokonanie zmian po 

stronie wykonawcy badania (przejście na pracę zdalną), ale też utrudnił lub ograniczył 

możliwość kontaktu z wybranymi respondentami. Szczególnie istotny był on w przypadku 

badań ankietowych prowadzonych z beneficjentami, gdzie w dużej części nastąpiło przejście 

na pracę zdalną, co wiązało się z trudnościami komunikacyjnymi, ale też z brakiem dostępu 

do dokumentacji projektów. Również w badaniu z przedsiębiorcami, którzy nie otrzymali 

dotacji na założenie działalności gospodarczej z RPO WSL 2014-2020 bardzo często jako 

powód odmowy podawano sytuację związaną ze stanem pandemii w Polsce. Mimo tych 

trudności udało się osiągnąć zakładany poziom realizacji prób badawczych. W przypadku 

badań z uczestnikami projektów (w tym z tymi, którzy otrzymali dotację na założenie 

działalności gospodarczej) udało się nawet osiągnąć dużo wyższe próby niż zakładano, 

czemu – odmiennie niż w przypadku wyżej opisanych badań – sprzyjała sytuacja związana z 

epidemią (obecność w domu, na zwolnieniach wynikających z opieki nad dziećmi, więcej 

czasu na bieżące sprawdzanie poczty mailowej czy prowadzenie rozmów telefonicznych).  

Analizy eksperckie  

Na potrzeby badania przeprowadzono analizy eksperckie obejmujące analizy statystyczne i 

analizy ekonometryczne Wykonawcy, w tym prognozy wydatkowania środków oraz 

osiągania wartości poszczególnych wskaźników. Analizy prowadzone były w ujęciu 

jakościowym i ilościowym. W ramach badania została także przeprowadzona analiza 

kartograficzna GIS. Na etapie zbierania danych stosowane były metody triangulacji danych 

i metod - porównywanie różnego rodzaju danych oraz metod w celu ustalenia, czy wzajemnie 

się potwierdzają jako sposób zapewnienia spójności uzyskanych wyników oraz nadawanie 

trafności przez respondenta – konfrontacja wstępnych wyników badań z wiedzą ekspercką, 

co pozwoliło uzyskane wyniki zweryfikować i je odpowiednio zinterpretować.  

TDI z beneficjentami i uczestnikami projektów OP VII RPO WSL 2014-2020  

W ramach założeń metodologicznych założono realizację dwóch Zogniskowanych 

Wywiadów Grupowych (FGI). Z uwagi na pandemię koronawirusa w zamiast FGI 

zrealizowano po dwa wywiady pogłębione z beneficjentami realizującymi projekty w ramach 

Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju 

(LSR), na które została przeznaczona specjalna pula środków w ramach Poddziałań 7.1.3, 

7.3.3 i 7.4.2.  
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Wywiad grupowy z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL 

Na etapie opracowania projektu raportu końcowego przeprowadzony został warsztat z 

wybranymi przedstawicielami IZ i IP RPO WSL, którzy uczestniczyli w badaniach terenowych 

udzielając wywiadów. Przedmiotem wywiadu było w szczególności ukierunkowanie wsparcia 

w ramach regionalnego rynku pracy w okresie 2021+. Z uwagi na brak możliwości 

bezpośredniego spotkania warsztat przeprowadzono zdalnie za pomocą programu do 

telekonferencji.  

RODZIAŁ II. Ocena wpływu oraz dotychczasowych efektów 

wsparcia w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w 

ramach RPO WSL 2014-2020 

Rozdział stanowi odpowiedź na pytania badawcze odnoszące się do oceny wpływu i 

dotychczasowych efektów działań Osi VII RPO WSL obejmująca ocenę skuteczności 

udzielnego wsparcia, aktualność wsparcia rynku pracy w województwie śląskim, wpływ 

wsparcia RPO WSL 2014-2020 na rozwój uczestników projektów i przedsiębiorczości w 

województwie śląskim (efekt brutto i netto wsparcia), efekty dodatkowe wsparcia oraz 

efektywność i trwałość wsparcia, jak również identyfikacja czynników wpływających na 

skuteczność i efektywność wsparcia oraz podjętych działań zaradczych 

2.1.Ocena skuteczności udzielonego wsparcia w ramach poszczególnych Działań OP 

VII RPO WSL 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy udzielone wsparcie było skuteczne, tzn. czy i w jakim 

stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych (w jakim stopniu przyczyniło się do osiągnięcia 

założonych wartości wskaźników programowych) dla poszczególnych PI:  

- wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia(PI 8i),  
- rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (PI 8iii),  
- złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie (PI 8v).  
Które typy projektów okazały się najbardziej skuteczne tzn. które w największym stopniu przyczyniły się do 
osiągnięcia wskaźników programowych?  

W ramach OP VII RPO WSL na koniec 2019 roku podpisano 364 umowy o dofinansowanie, 

z czego 172 projekty na okres realizacji badania tj. marzec 2020 r. były jeszcze w realizacji. 

Rozliczonych zostało 88 projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, natomiast 38 

projektów jeszcze się nie zakończyło. W trybie konkursowym realizowanych było 238 

projektów spośród których prawie połowa (104) została już zrealizowana. Wartość 

wszystkich umów o dofinasowanie wynosi 725 884 230, 55 zł, z czego 44,8% stanowi 

wartość projektów konkursowych, 55,2% projektów pozakonkursowych. W ramach OP VII 

RPO WSL dofinansowanie UE dla projektów wyniosło 616 891 208, 54 zł. W projektach 

konkursowych zakontraktowano 340 421 578, 69 zł, natomiast w pozakonkursowych 

276 469 629, 85 zł. Ponad połowę wartości dofinansowania UE (54,8%) stanowią projekty 

realizowane w Działaniu 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 

pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb 

zatrudnienia), gdzie podpisano 124 umowy o dofinansowanie. W ramach Działania 7.1. 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu podpisano 146 umów o dofinasowanie na 

których realizację przeznaczono 23,9% wartości dofinansowania UE wszystkich działań. 

Zdecydowanie mniej projektów realizowanych jest w Działaniu 7.3. Wsparcie dla osób 

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (55 projektów) oraz 

Działaniu 7.4. Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 
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(działania z zakresu outplacementu) (39 projektów), w ramach których zakontraktowano 

odpowiednio 13,2% i 8,1% wartości dofinansowania UE wszystkich projektów. 

Dofinansowanie oraz wydatki w ramach Poddziałań ilustruje poniższa tabela17.  

Tabela 1 Wartość projektów oraz wartość unijnego dofinansowania według Poddziałań osi VII 
RPO WSL 2014-2020 

Działanie Poddziałanie  Liczba 
projektów 

Wartość 
projektu (zł) 

Wartość unijnego 
dofinansowania (zł) 

% wartości 
dofinansowania 
UE w Działaniu 

7.1  

7.1.1 14 10 999 425,66 9 349 511,81 6,3% 

7.1.2  7 5 416 747,90 4 604 235,71 3,1% 

7.1.3 123 154 278 734,56 131 026 531,58 89,1% 

7.1.4 2 2 573 538,56 2 187 507,78 1,5% 

7.2  
 

124 397 922 430,03 338 234 070,91 100% 

7.3 

7.3.1 12 12 726 617,24 10 817 624,65 13,3% 

7.3.2 6 7 700 004,69 6 545 003,99 8,0% 

7.3.3 37 75 603 574,05 64 263 037,93 78,7% 

7.4 

7.4.1 3 5 568 196,80 4 732 967,28 9,5% 

7.4.2 36 53 094 961,06 45 130 716,90 90,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego 

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na projekty konkursowe; 1/3 wszystkich 

projektów w OP VII to projekty realizowane na terenie całego województwa śląskiego. 

Większość z nich (72 projekty) to interwencje w ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa 

zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – 

konkurs, następnie w Poddziałaniu 7.4.2 Outplacement - konkurs (28 projektów), w trzeciej 

kolejności w Poddziałaniu 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs (18) oraz dwa 

projekty w ramach Poddziałania 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES.  

 

Wykres 3 Typ beneficjenta (lidera projektu) w projektach realizowanych w ramach osi VII RPO 
WSL 2014-2020 

                                                           
17 Wg stanu na dzień 16 stycznia 2020. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, LSI2014 wg stanu na 

dzień 16 stycznia 2020 r. 

Większość projektów realizowana jest przez przedsiębiorstwa, w dalszej kolejności przez 

PUP oraz JST. Wśród przedsiębiorstw dominują mikroprzedsiębiorstwa. Najwięcej środków 

przeznaczono na projekty realizowane przez PUP, których wartość dofinansowania stanowi 

55,5% wartości dofinansowania UE wszystkich projektów w OP VII. Wartość dofinansowania 

projektów prowadzonych przez przedsiębiorstwa stanowi 38,5% całkowitej wartości 

dofinansowania UE w OPVII, natomiast organizacji pozarządowych – 5,1%.  

Wykres 4 Typ obszaru, na którym realizowany jest projekt w ramach osi VII RPO WSL 2014-
2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, LSI2014 wg stanu na 

dzień 16 stycznia 2020 r. 

Najwięcej projektów realizowanych jest w dużych miastach, najmniej na obszarach wiejskich. 

Projekty, których realizacja ma miejsce w dużych miastach to głównie interwencje z 
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Poddziałania 7.3.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 

pozostających bez zatrudnienia – konkurs (84 projekty) oraz Działania 7.2  Poprawa 

zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – 

projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) (79 projektów). W ramach 

Działania 7.2 prowadzonych jest również najwięcej spośród wszystkich interwencji w OP VII 

projektów w małych miastach (31 projektów) i na wsiach (12 projektów). Poniżej 

zaprezentowano szczegółowe analizy skuteczności udzielonego wsparcia w ramach 

poszczególnych Działań OP VII RPO WSL. 

PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w 

tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne 

inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

Zgodnie z zapisami Programu, celem szczegółowym priorytetu inwestycyjnego 8i jest 

bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy, a prowadzące do niego cele 

pośrednie, to poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, biernych zawodowo, 

zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i/lub 

poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, 

pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących oraz imigrantów, 

reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa. Oczekiwanym rezultatem PI 8i powinna być 

zatem aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, a w konsekwencji zwiększenie 

poziomu zatrudnienia na terenie województwa śląskiego oraz zmniejszenie odsetka liczby 

osób nieaktywnych zawodowo.
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Tabela 2 Wskaźniki produktu i rezultatu (PI 8i) – postęp rzeczowy 

PI/Dział

anie/Po

ddziała

nie 

 

Typ 

wskaźnika 

Wskaźnik  Jedn

ostka 

pomi

aru 

Wartość osiągnięta 

od początku 

realizacji (WoP / 

badanie 

ewaluacyjne) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok (na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z WoP 

lub badania 

ewaluacyjne) 

Szacowana 

wartość 

docelowa (UoD)  

% realizacji 

wartości 

docelowej z UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w 

stosunku do 

zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość docelowa 

2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

PI8i 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

7.2. 

produktu Liczba osób 

bezrobotnych, w 

tym długotrwale 

bezrobotnych, 

objętych 

wsparciem w 

programie 

os. 13 

608 

23 

496 

37 

593 

59

% 

90

% 

76

% 

19 

264 

24 

94

6 

44 

513 

71

% 

94

% 

84

% 

23 

172 

26 

131 

49 

303 

PI 8i 

7.1.1 

7.1.2 

produktu Liczba osób 

długotrwale 

bezrobotnych 

objętych 

os. 5 

823 

10 

209 

16 

855 

48

% 

67

% 

62

% 

8 

178 

10 

80

0 

19 

543 

71

% 

95

% 

86

% 

12 

054 

15 

341 

27 

395 
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PI/Dział

anie/Po

ddziała

nie 

 

Typ 

wskaźnika 

Wskaźnik  Jedn

ostka 

pomi

aru 

Wartość osiągnięta 

od początku 

realizacji (WoP / 

badanie 

ewaluacyjne) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok (na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z WoP 

lub badania 

ewaluacyjne) 

Szacowana 

wartość 

docelowa (UoD)  

% realizacji 

wartości 

docelowej z UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w 

stosunku do 

zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość docelowa 

2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

7.1.3 

7.2. 

wsparciem w 

programie 

PI8i 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.2 

 

produktu Liczba osób z 

niepełnosprawno

ściami objętych 

wsparciem w 

programie 

os. 1 

127 

1 

858 

3 

335 

224

% 

199

% 

232

% 

1 

400 

1 

87

3 

3 

463 

81

% 

99

% 

96

% 

503 933 1 436 
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PI/Dział

anie/Po

ddziała

nie 

 

Typ 

wskaźnika 

Wskaźnik  Jedn

ostka 

pomi

aru 

Wartość osiągnięta 

od początku 

realizacji (WoP / 

badanie 

ewaluacyjne) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok (na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z WoP 

lub badania 

ewaluacyjne) 

Szacowana 

wartość 

docelowa (UoD)  

% realizacji 

wartości 

docelowej z UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w 

stosunku do 

zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość docelowa 

2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

PI8i 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

produktu Liczba osób 

biernych 

zawodowo 

objętych 

wsparciem w 

programie 

os. 696 1 

327 

2 

167 

94

% 

114

% 

114

% 

1 

078 

1 

35

1 

2 

684 

65

% 

98

% 

81

% 

744 1 

164 

1 908 

PI 8i 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.2 

produktu Liczba osób w 

wieku 50 lat i 

więcej objętych 

wsparciem w 

programie 

os. 3 

588 

4 

335 

8 

468 

77

% 

73

% 

80

% 

2 

640 

3 

27

1 

6 

231 

136

% 

133

% 

136

% 

4 

668 

5 

940 

10 

608 
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PI/Dział

anie/Po

ddziała

nie 

 

Typ 

wskaźnika 

Wskaźnik  Jedn

ostka 

pomi

aru 

Wartość osiągnięta 

od początku 

realizacji (WoP / 

badanie 

ewaluacyjne) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok (na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z WoP 

lub badania 

ewaluacyjne) 

Szacowana 

wartość 

docelowa (UoD)  

% realizacji 

wartości 

docelowej z UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w 

stosunku do 

zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość docelowa 

2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

PI8i 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.2 

produktu Liczba osób o 

niskich 

kwalifikacjach 

objętych 

wsparciem w 

programie 

os. 12 

585 

16 

146 

29 

550 

65

% 

63

% 

65

% 

12 

017 

14 

56

9 

27 

209 

105

% 

111

% 

109

% 

19 

485 

25 

829 

45 

314 

PI8i 

7.2 

produktu Liczba osób, 

które otrzymały 

bezzwrotne 

środki na 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej w 

programie 

os. 2 

874 

3 

233 

6 

152 

159

% 

135

% 

146

% 

4 

158 

4 

51

0 

8 

713 

69

% 

72

% 

71

% 

1 

812 

2 

402 

4 214 
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PI/Dział

anie/Po

ddziała

nie 

 

Typ 

wskaźnika 

Wskaźnik  Jedn

ostka 

pomi

aru 

Wartość osiągnięta 

od początku 

realizacji (WoP / 

badanie 

ewaluacyjne) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok (na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z WoP 

lub badania 

ewaluacyjne) 

Szacowana 

wartość 

docelowa (UoD)  

% realizacji 

wartości 

docelowej z UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w 

stosunku do 

zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość docelowa 

2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

PI8i 

7.1 

produktu Liczba osób 

pracujących 

znajdujących się 

w niekorzystnej 

sytuacji na rynku 

pracy objętych 

wsparciem w 

programie 

os. 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0    133 150 283 

PI8i 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.2 

rezultatu Liczba osób 

pracujących, 

łącznie z 

prowadzącymi 

działalność na 

własny rachunek, 

po opuszczeniu 

programu 

os. 5 

120 

8 

559 

14 

846 

35

% 

52

% 

47

% 

8 

345 

10 

40

4 

19 

729 

61

% 

82

% 

75

% 

14 

715 

16 

593 

31 

308 
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PI/Dział

anie/Po

ddziała

nie 

 

Typ 

wskaźnika 

Wskaźnik  Jedn

ostka 

pomi

aru 

Wartość osiągnięta 

od początku 

realizacji (WoP / 

badanie 

ewaluacyjne) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok (na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z WoP 

lub badania 

ewaluacyjne) 

Szacowana 

wartość 

docelowa (UoD)  

% realizacji 

wartości 

docelowej z UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w 

stosunku do 

zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość docelowa 

2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

PI8i 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

7.2 

rezultatu Liczba osób, 

które uzyskały 

kwalifikacje po 

opuszczeniu 

programu 

os. 2 

032 

2 

573 

6 

506 

25

% 

24

% 

35

% 

2 

888 

3 

01

9 

7 

428 

70

% 

85

% 

88

% 

8 

095 

10 

730 

18 

825 

PI8i 

7.2 

rezultatu Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy w 

ramach 

udzielonych z 

EFS środków na 

podjęcie 

szt. 1 

357 

1 

640 

4 

513 

  106

% 

1 

465 

1 

61

2 

6 

927 

93

% 

102

% 

65

% 

  4 256 
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PI/Dział

anie/Po

ddziała

nie 

 

Typ 

wskaźnika 

Wskaźnik  Jedn

ostka 

pomi

aru 

Wartość osiągnięta 

od początku 

realizacji (WoP / 

badanie 

ewaluacyjne) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok (na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z WoP 

lub badania 

ewaluacyjne) 

Szacowana 

wartość 

docelowa (UoD)  

% realizacji 

wartości 

docelowej z UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w 

stosunku do 

zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość docelowa 

2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

działalności 

gospodarczej 

PI8i 

7.1 

7.2 

rezultatu Liczba osób 

pracujących 6 

miesięcy po 

opuszczeniu 

programu 

(łącznie z 

pracującymi na 

własny rachunek 

os. 5 

664 

9 

350 

15 

014 

  48

% 

       n/d  n/d 20% 

PI8i 

7.1 

7.2 

rezultatu Liczba 

utworzonych 

mikroprzedsiębio

rstw działających 

30 miesięcy po 

uzyskaniu 

szt. 519 555 1 

074 

  83

% 

        1 287 
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PI/Dział

anie/Po

ddziała

nie 

 

Typ 

wskaźnika 

Wskaźnik  Jedn

ostka 

pomi

aru 

Wartość osiągnięta 

od początku 

realizacji (WoP / 

badanie 

ewaluacyjne) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok (na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z WoP 

lub badania 

ewaluacyjne) 

Szacowana 

wartość 

docelowa (UoD)  

% realizacji 

wartości 

docelowej z UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w 

stosunku do 

zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość docelowa 

2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

wsparcia 

finansowego 

PI8i 

7.1 

rezultatu Liczba osób 

znajdujących się 

w lepszej sytuacji 

na rynku pracy 6 

miesięcy po 

opuszczeniu 

programu 

os.   0%   0%         20% 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych LSI stan na dzień 16.01.2020 oraz badań ewaluacyjnych: Penszko, P. (red.) „Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych 

dotyczących oceny wsparcia z EFS – raport końcowy” oraz: EU CONSULT i Kreatus, „Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i 

wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”. 
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Analizując łączne liczby osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach zawartych 

umów, czyli na podstawie kontraktacji wsparcia, należy stwierdzić, że wystąpiła 

dysproporcja form wsparcia na korzyść przyznawania środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. Zgodnie z danymi monitoringowymi18, do 16.01.2020 zawarto umowy 

przewidujące przyznanie takich środków 8 713 osobom co stanowi 207% liczby 

zaplanowanej w Programie. Również kontraktacja wsparcia dla osób biernych zawodowo 

przekroczyła założenia i wyniosła 141% planowanej liczby uczestników, ale w przypadku 

wsparcia dla osób bezrobotnych było to 90%, bezrobotnych długotrwale – 71%, osób o 

niskich kwalifikacjach – 60%, a osób w wieku 50 i więcej lat – 59%. Dopuszczono więc do 

wykorzystania środków na realizację względnie łatwych form wsparcia (dotacje) i na pomoc 

względnie łatwiejszym do aktywizacji grupom docelowym. Wyjątek wśród podgrup 

docelowych będących w trudniejszej sytuacji stanowią osoby z niepełnosprawnościami – 

skala ich zakładanego w projektach uczestnictwa znacznie przekroczyła założenia określone 

w Programie. Ponadto wg danych monitoringowych w jednym projekcie przewidziano 

monitorowanie wskaźnika „Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie”, ale jego wartości docelowe i 

osiągnięte są zerowe. Wskaźnik został dodany do RPO WSL 2014-2020 po aktualizacji 

dokumentu, która miała miejsce w sierpniu 2018 r. Jego wartości docelowe wynoszą zero, 

gdyż nie był on monitorowany w projektach od początku obecnej perspektywy finansowej19. 

Dla osiągnięcia planowanych wartości docelowych wskaźników dotyczących osób 

bezrobotnych, wśród których można wesprzeć szczególnie osoby bezrobotne długotrwale i o 

niskich kwalifikacjach potrzebna jest dalsza kontraktacja projektów. Fakt, że te liczby 

uczestników, którzy mają być objęci wsparciem w ramach zawartych umów są niższe od 

wartości docelowych założonych w Programie można w pewnym sensie uznać w obecnej 

sytuacji za korzystny. Dążenie do realizacji celów na zakładanym poziomie i przeznaczenie 

na to dodatkowych środków jest szczególnie istotne obecnie w związku z załamaniem 

gospodarczym wywołanym ograniczeniami wprowadzonymi w celu zwalczania pandemii 

Covid-19. Działania związane z przeznaczeniem dodatkowych środków zostały już podjęte 

przez IZ RPO WSL”, co oznacza, że IZ w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19 w 

ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków unijnych, wdrożyła zalecenia 

KE oraz MFiPR, dotyczące dofinansowań wynagrodzeń, tzw. „instrumentów finansowania” 

wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw - poprzez przesunięcie wolnych środków z samego Działania 7.2 oraz z innych 

Działań, realizowanych w innych Priorytetach Inwestycyjnych (w innych Osiach 

Priorytetowych funduszu EFS) na Działanie 7.2. Powyższe wsparcie obejmuje 

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz niezależnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz dofinansowanie części kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej w tym samym przypadku - spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19”. 

 

                                                           
18 LSI 2014 według stanu na dzień 16.01.2020. 
19 Zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 16 sierpnia 2018 r. uchwałą 
nr 1878/278/V/2018. 
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Realizacja wartości docelowych na 2023 wskaźników produktu w okresie objętym 

niniejszym badaniem kształtowała się na bardzo zróżnicowanym poziomie. W przypadku 

wskaźnika Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem 

w programie osiągnięto 76% wartości docelowej na 2023 r. Zważywszy na perspektywę 

czasową pozostającą do końca 2023 r. można uznać, że nie odbiegała znacząco od 

poziomu zakontraktowanego (90%). Niemniej zaplanowana do objęcia wsparciem liczba 

osób bezrobotnych stanowi 90% wartości docelowej, stąd aby ją zrealizować w ocenie 

ewaluatora potrzebna jest dalsza kontraktacja. Z kolei planowana Liczba osób biernych 

zawodowo objętych wsparciem w programie już została osiągnięta (114%). Przekroczono 

też, nie tylko na poziomie kontraktacji, ale i realizacji, założenia odnośnie wskaźnika Liczby 

osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 

– liczba tych osób na koniec 2019 r. stanowiła aż 146% planowanej wartości. Program był 

też bardzo skuteczny w realizacji celów odnośnie osób z niepełnosprawnościami, których 

liczba wyniosła 232% wartości docelowej na 2023 r. W przypadku pozostałych podgrup 

docelowych poziom realizacji wskaźników jest wysoki - w przypadku wskaźnika Liczba osób 

w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (77%). Natomiast podgrupy, w 

odniesieniu do których realizacja celów postępowała poniżej oczekiwań, to osoby o niskich 

kwalifikacjach (65%) i osoby długotrwale bezrobotne (62%). Niski – w porównaniu do innych 

wskaźników - poziom realizacji tych dwóch wskaźników wynika przede wszystkim z liczb 

osób, które mają być objęte wsparciem wg zawartych umów (kontraktacji). Ponadto na 

etapie realizacji projektów uwidoczniły się trudności w zapewnieniu udziału niepracujących 

mężczyzn w projektach. W odniesieniu do bezrobotnych mężczyzn, w tym bezrobotnych 

długotrwale, w projektach zrealizowano tylko 71% założeń określonych w umowach – 

zarówno dla ogółu mężczyzn, jak i bezrobotnych długotrwale – podczas gdy w przypadku 

kobiet było to odpowiednio 94% i 95%. Jeszcze bardziej niekorzystna była dysproporcja w 

przypadku wsparcia osób biernych zawodowo – w projektach wzięło udział zaledwie 65% 

planowanej w umowach o dofinansowanie liczby mężczyzn – uczestników (choć poziom 

realizacji wartości docelowej wskaźnika na 2023 r. wyniósł 94%), podczas gdy poziom 

uczestnictwa kobiet wyniósł 98% liczby zakładanej przez beneficjentów w umowach o 

dofinansowanie i 114% wartości docelowej na 2023 r. Trudności w rekrutacji mogły wynikać 

z wyjątkowo dobrej sytuacji na rynku pracy, w której mężczyźni – tradycyjnie bardziej aktywni 

zawodowo od kobiet – w większości pracowali, a jeżeli aktywnie poszukiwali pracy (tj. byli 

bezrobotni według definicji BAEL) to ją znajdowali bez konieczności skorzystania z 

aktywizacji finansowanej ze środków EFS. W takiej sytuacji projekty te byłyby skierowane do 

faktycznie biernych (nawet jeżeli formalnie bezrobotnych) mężczyzn. Sądząc po poziomie 

realizacji wskaźników można wnioskować o występowaniu trudności w zrekrutowaniu i 

zmotywowaniu tej grupy do udziału w projektach. Jednak dzięki temu, że planowane w 

umowach o dofinansowanie liczby składały się na wartości wyższe od zakładanych w 

Programie, wartości docelowe na 2023 są realizowane pomimo że stan rekrutacji jest niższy 

od zakładanego przez beneficjentów. Stosunek liczby osób planowanych do objęcia 

wsparciem do wartości docelowej na 2023 r. (kontraktacja) był zdecydowanie wyższy w 

przypadku projektów pozakonkursowych dla publicznych służb zatrudnienia (Działanie 7.2) 

niż w przypadku Działania 7.1. Natomiast postęp realizacji wskaźników produktu określonych 

w umowach (łącznie – w realizacji i zakończonych) kształtował się podobnie. W istocie nie 

można jednak twierdzić, że oba typy podmiotów, tj. PSZ i beneficjenci Działania 7.1 byli 

podobnie skuteczni w realizacji postawionych celów. Jeżeli jednak uwzględnić fakt, że 

projekty PUP mają charakter bardziej długookresowy niż projekty w Działaniu 7.1 oraz 

rekrutacja uczestników przebiega w zupełnie innych warunkach, gdyż ci zgłaszają się sami, 
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to nie można stwierdzić, by projekty w Działaniu 7.1 były realizowane gorzej, nie są one 

bowiem porównywalne. Uwzględniając punkt widzenia samych beneficjentów można 

stwierdzić, że publiczne służby zatrudnienia realizowały swoje projekty bardzo sprawnie. Aż 

95% (19 z 20) badanych beneficjentów Działania 7.2 zadeklarowało, że realizacja projektu 

przebiegała bez opóźnień. Jak wynika z badania ankietowego beneficjentów, jedyną 

przyczyną (rzadko występujących) opóźnień w realizacji projektów były problemy wynikające 

z przepisów – niezależnych od instytucji organizującej konkurs. PUP nie wskazały natomiast 

w ogóle jako przyczyny problemów w rekrutacji uczestników. Niemniej, to właśnie w 

przypadku Działania 7.2 aż 40% respondentów (8 z 20) szacowało, że ich instytucja nie 

obejmie wsparciem zakładanej liczby osób bezrobotnych – można się jednak spodziewać, że 

te obserwacje będą nieaktualne w związku z przewidywanym wzrostem bezrobocia 

spowodowanym pandemią Covid-19. Jeszcze wyższe były odsetki odpowiedzi negatywnych 

odnośnie osób długotrwale bezrobotnych (50% tj. 10 z 20 respondentów) i osób z 

niepełnosprawnościami (60% tj. 12 z 20 respondentów). Wśród czynników zewnętrznych 

wpływających na terminowość realizacji projektu przedstawiciele PUP najczęściej 

wskazywali na spadek podaży pracowników lub poszukujących pracy na rynku pracy (30% tj. 

6 z 20 respondentów) – co jak wspomniano może ulec zmianie.  

W odniesieniu do Działania 7.1, nie można stwierdzić, by w którymkolwiek z Poddziałań 

beneficjenci działali skuteczniej, gdyż poziomy realizacji poszczególnych wskaźników 

kształtują się rozbieżnie. Przykładowo, w Poddziałaniu 7.1.2 uzyskano wysoki poziom 

realizacji wskaźników dot. liczby wspartych osób bezrobotnych i biernych zawodowo, ale w 

projektach zakończonych wsparto tylko 81% planowanej liczby osób długotrwale 

bezrobotnych. Beneficjenci Działania 7.1 w zdecydowanej większości deklarowali, że 

osiągnęli – lub w przypadku jeżeli projekt trwał – osiągną planowane w umowach wartości 

docelowe wskaźników (w zależności od wskaźnika i typu poddziałania odsetki odpowiedzi 

negatywnych nie przekraczają 9%). W Działaniu 7.1 często występowały problemy w 

realizacji projektów. Na brak opóźnień wskazało tylko 61% beneficjentów20 tego Działania, a 

jeżeli opóźnienia wystąpiły, to najczęściej wynosiły od 3 do 6 miesięcy. Wśród tych, którzy 

odnotowali opóźnienia21, aż 87% podało jako przyczynę trudności w rekrutacji uczestników, a 

46% ogółu beneficjentów Działania 7.1 zaliczyło spadek podaży pracowników / osób 

poszukujących pracy do głównych czynników wpływających na terminowość realizacji 

projektu (jak już wspomniano ta okoliczność może ulec zmianie wskutek pandemii 

koronawirusa). Jednocześnie blisko połowa (47%) notujących opóźnienia beneficjentów 

Działania 7.1 spodziewała się, że doświadczane trudności wpłyną na przewidywany termin 

zakończenia projektu, ale już tylko 7% z nich spodziewa się, że wpłynie to na osiągniętą 

wartość wskaźników produktu lub rezultatu. A zatem beneficjenci przewidywali, że zrealizują 

zakładane cele, lecz z opóźnieniami, pomimo występujących trudności w rekrutacji.  Wśród 

beneficjentów notujących opóźnienia, następne pod względem częstości wskazań przyczyny 

opóźnień, to późniejsze niż przewidywał beneficjent podpisanie umowy o dofinansowanie 

projektu (33%) a zatem do obniżenia skuteczności realizacji wartości docelowych przyczynia 

się fakt, że procedury wyboru projektów i zawierania umów są tak długotrwałe że 

uniemożliwiają realizację projektów w terminach zakładanych we wnioskach o 

dofinansowanie. Jednocześnie jak wynika ze stanowiska instytucji organizującej konkurs, 

taka czasochłonność procedur jest zjawiskiem nieuniknionym gdyż niezbędne procedury 

wyboru projektów i zawarcia umów nie mogą być krótsze. Kolejna wskazywana przez 

                                                           
20 Na podstawie badania ankietowego z beneficjentami n=54. 
21 Na podstawie badania ankietowego z beneficjentami n=21. 
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beneficjentów przyczyna opóźnień to problemy z terminowym uzyskaniem płatności (13%), 

co według stanowiska instytucji organizującej konkurs wynika z błędów we wnioskach o 

płatność. Natomiast do najrzadziej wskazywanych przyczyn należał błędnie zaplanowany 

harmonogram (7%), co w opinii przedstawiciela IOK jest zasadniczą przyczyną dla której 

beneficjenci wskazywali odpowiedź dot. późniejszego niż przewidywany termin podpisania 

umowy. Mając na uwadze informację od IOK o czasie trwania niezbędnych procedur 

należy więc rekomendować instytucji organizującej konkurs, by informowała 

wnioskodawców o czasie trwania tych procedur. Z zebranych danych wynika, że 

beneficjenci nie wiedzą, ile czasu te procedury muszą potrwać, w związku z czym 

nierealistycznie planują harmonogramy a następnie wyrażają opinie, że praca IOK jest 

przyczyną opóźnień. Podobnie rzadko beneficjenci jako przyczynę opóźnień wskazywali 

problemy z rozliczaniem projektu (7%) co, w zestawieniu z odpowiedzią dot. problemów z 

terminowym uzyskaniem płatności wyjaśnieniem IOK nt. błędów we wnioskach o płatność 

wskazuje, że beneficjenci rzadko dostrzegają, że przyczyną mogą być błędy leżące po ich 

stronie. Ponadto beneficjenci Działania 7.1 równie rzadko wskazywali na problemy z 

przepisami niezależnymi od IOK (7%).  

W ramach niniejszej ewaluacji podjęto próbę zestawienia osiągniętych i zaplanowanych w 

projektach OP VII niekwantyfikowalnych (cele jakościowe) efektów wsparcia w podziale na 

Działania, Poddziałania oraz typy projektów. Z przeprowadzonej analizy „Instrukcji 

wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS w Lokalnym Systemie 

Informatycznym” wraz z jej zmianami wynika, że cele projektu opisywane są przez 

wnioskodawców w części B9 wniosku o dofinansowanie „Cel główny projektu”22 . W wersjach 

obowiązujących do 8 sierpnia 2018 roku wyżej wymienionej Instrukcji wskazuje się, że cel 

projektu powinien spełniać kryteria SMART23 , a zatem być mierzalny zarówno ilościowo, jak 

i jakościowo. Nie zostało jednak określone w jaki sposób cel miałby spełnić kryterium 

mierzalności jakościowej. W dokumencie aktualizowanym po 8 sierpnia 2018 roku nie 

znajduje się już zapis o stosowaniu kryteriów SMART. Instrukcja dotycząca określania celu 

głównego nie precyzuje, czy powinien on być określony jakościowo, ilościowo, czy też 

zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Realizacja celów mierzalnych, ilościowych jest możliwa 

do oceny m.in. dzięki określonym w RPO WSL 2014-2020 wskaźnikach rezultatu. Realizacja 

celów jakościowych jest znacznie trudniejsza do oceny z uwagi na nieokreślony liczbowo 

charakter. W wyżej wymienionej instrukcji wskazuje się, że cel główny projektu powinien 

zostać zawarty w „Krótkim opisie projektu”. W związku z powyższym w ramach niniejszego 

badania ewaluacyjnego przeanalizowano 14 skróconych opisów projektów realizowanych w 

Poddziałaniu 7.1.1, 7 skróconych opisów projektów z Poddziałania 7.1.2, 123 skrócone opisy 

projektów z Poddziałania 7.1.3, a także 2 w ramach Poddziałania 7.1.4. W ramach Działania 

7.2 przeanalizowano 124 skrócone opisy projektów. Na podstawie analizy można stwierdzić, 

że cele formułowane przez wnioskodawców są głównie celami możliwymi do ujęcia w 

sposób ilościowy, co odzwierciedla się we wskaźnikach rezultatu.  Sytuację tę obrazuje 

zamieszczona poniżej tabela zwierająca pogrupowane na podstawie powtarzalności cele 

projektu. 

                                                           
22 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS w Lokalnym Systemie 
Informatycznym wraz z jej aktualizacjami, dostępna na stronie RPO WSL 2014-2020. Dostępne 
wersje: Wersja 1 (Katowice, maj 2015), Wersja 2.0 (Katowice, grudzień 2016), Wersja 4:0 (Katowice, 
sierpień 2018), Wersja 5:0 (Katowice, marzec 2019), Wersja 6:0 (Katowice, lipiec 2019). 
23 ang. SMART: konkretny i prosty (S – Specific, Simple), mierzalny ilościowo (M – Measurable), 
mierzalny jakościowo (A– Assesable), realny do osiągnięcia (R – Realistic), określony w czasie (T – 
Time-bound). Tłumaczenie pochodzi z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinasowanie. 

https://rpo.slaskie.pl/
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Tabela 3 Zestawienie głównych celów projektów realizowanych w ramach PI8i 

Działanie  Poddziałanie Typ projektu Cel główny projektu 

7.1. Aktywne 
formy 
przeciwdziałania 
bezrobociu 

7.1.1. Poprawa 
zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących 
pracy i 
pozostających bez 
pracy na obszarach 
rewitalizowanych – 
ZIT 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy 
skierowane do osób, 
u których 
zidentyfikowano 
potrzebę 
uzupełnienia lub 
zdobycia nowych 
umiejętności i 
kompetencji.  

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
indywidualizacji 
wsparcia oraz 
pomocy w zakresie 
określenia ścieżki 
zawodowej.  

•  Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
zdobyciu 
doświadczenia 
zawodowego 
wymaganego przez 
pracodawców jak i 
przedsiębiorców. 

• przygotowanie do 
powrotu na rynek pracy 
określonej liczby osób 
bezrobotnych 

• wzrost aktywizacji 
społeczno-zawodowej 
określonej liczby osób 
bezrobotnych lub 
nieaktywnych zawodowo, 
w tym pochodzących z 
obszarów 
zrewitalizowanych 

• przygotowanie do 
zdobycia zatrudnienia 
określonej liczby osób 
bezrobotnych, w tym 
pochodzących z 
obszarów 
zrewitalizowanych 

• nabycie nowych lub 
uzupełnienie kwalifikacji 
zawodowych oraz 
społecznych określonej 
liczby osób bezrobotnych 
lub nieaktywnych 
zawodowo 

• wzrost potencjału 
zawodowego określonej 
liczby osób bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo 
na obszarach 
rewitalizowanych 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
indywidualizacji 
wsparcia oraz 
pomocy w zakresie 
określenia ścieżki 
zawodowej.  

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
zdobyciu 
doświadczenia 
zawodowego 
wymaganego przez 
pracodawców jak i 
przedsiębiorców. 

• zwiększenie możliwości 
zatrudnienia określonej 
liczby osób bezrobotnych 
zamieszkujących 
podobszary 
rewitalizacyjne 

7.1.2. Poprawa 
zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących 
pracy i 
pozostających bez 
pracy na obszarach 
rewitalizowanych – 
RIT 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy 
skierowane do osób, 
u których 
zidentyfikowano 
potrzebę 
uzupełnienia lub 
zdobycia nowych 
umiejętności i 
kompetencji. 

• wzrost aktywności 
zawodowej określonej 
liczby osób bezrobotnych, 
biernych zawodowo w 
tym także z obszarów 
zrewitalizowanych 

• zwiększenie możliwości 
zatrudnienia określonej 
liczby osób bezrobotnych 
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Działanie  Poddziałanie Typ projektu Cel główny projektu 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
indywidualizacji 
wsparcia oraz 
pomocy w zakresie 
określenia ścieżki 
zawodowej.  

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
zdobyciu 
doświadczenia 
zawodowego 
wymaganego przez 
pracodawców jak i 
przedsiębiorców. 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
indywidualizacji 
wsparcia oraz 
pomocy w zakresie 
określenia ścieżki 
zawodowej.  

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
zdobyciu 
doświadczenia 
zawodowego 
wymaganego przez 
pracodawców jak i 
przedsiębiorców. 

• aktywizacja zawodowa 
określonej liczby osób 
bezrobotnych 

• zwiększenie możliwości 
zatrudnienia określonej 
liczby osób bezrobotnych 
pochodzących z 
obszarów 
rewitalizowanych 

7.1.3. Poprawa 
zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących 
pracy i 
pozostających bez 
zatrudnienia – 
konkurs 
 

• Działania EURES 
związane z 
bezpośrednim 
świadczeniem usług 
dla osób 
bezrobotnych, 
nieaktywnych 
zawodowo i 
pracodawców. 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy 
skierowane do osób, 
u których 
zidentyfikowano 
potrzebę 
uzupełnienia lub 
zdobycia nowych 
umiejętności i 
kompetencji. 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
zdobyciu 
doświadczenia 
zawodowego 
wymaganego przez 
pracodawców jak i 
przedsiębiorców. 

• Wzrost zdolności do 
podjęcia i utrzymania 
zatrudnienia określonej 
liczby osób bezrobotnych 
i nieaktywnych zawodowo 
o niskich kwalifikacjach 
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Działanie  Poddziałanie Typ projektu Cel główny projektu 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy 
skierowane do osób, 
u których 
zidentyfikowano 
potrzebę 
uzupełnienia lub 
zdobycia nowych 
umiejętności i 
kompetencji. 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
indywidualizacji 
wsparcia oraz 
pomocy w zakresie 
określenia ścieżki 
zawodowej.  

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
zdobyciu 
doświadczenia 
zawodowego 
wymaganego przez 
pracodawców jak i 
przedsiębiorców. 

• Wzrost zdolności do 
zatrudnienia określonej 
liczby osób bezrobotnych 
o niskich kwalifikacjach 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy 
skierowane do osób, 
u których 
zidentyfikowano 
potrzebę 
uzupełnienia lub 
zdobycia nowych 
umiejętności i 
kompetencji. 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
indywidualizacji 
wsparcia oraz 
pomocy w zakresie 
określenia ścieżki 
zawodowej. 

• wzrost zdolności do 
zatrudnienia określonej 
liczby osób bezrobotnych, 
biernych zawodowo, 
nieaktywnych zawodowo 
o niskich kwalifikacjach 

• nabycie 
kwalifikacji/kompetencji 
zawodowych 
umożliwiających podjęcie 
pracy określonej liczby 
osób bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo  

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
indywidualizacji 
wsparcia oraz 
pomocy w zakresie 
określenia ścieżki 
zawodowej.  

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy 
skierowane do osób, 
u których 
zidentyfikowano 
potrzebę 
uzupełnienia lub 
zdobycia nowych 

• Podniesienie poziomu 
aktywności zawodowej i 
zdolności do zatrudnienia 
określonej liczby osób 
bezrobotnych, biernych 
zawodowo o niskich 
kwalifikacjach, w tym 
osób niepełnosprawnych 

• Wyższa aktywność 
edukacyjno-zawodowa 
określonej liczby osób 
bezrobotnych, biernych 
zawodowo o niskich 
kwalifikacjach 

• Wzrost zdolności do 
podjęcia i utrzymania 
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Działanie  Poddziałanie Typ projektu Cel główny projektu 

umiejętności i 
kompetencji. 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
zdobyciu 
doświadczenia 
zawodowego 
wymaganego przez 
pracodawców jak i 
przedsiębiorców 

zatrudnienia określonej 
liczby osób bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo 
o niskich kwalifikacjach 

• poprawa pozycji na rynku 
pracy i zwiększenie 
atrakcyjności 
zatrudnieniowej 
określonej liczby osób 
bezrobotnych, biernych 
zawodowo o niskich 
kwalifikacjach 

• Przygotowanie do 
powrotu na rynek pracy 
określonej liczby osób 
bezrobotnych o niskich 
kwalifikacjach 

• podniesienie kwalifikacji i 
aktywności zawodowej 
oraz świadomości na 
temat funkcjonowania na 
rynku pracy określonej 
liczby osób bezrobotnych, 
biernych zawodowo o 
niskich kwalifikacjach 

• Podniesienie kompetencji 
społeczno-zawodowych 
określonej liczby osób 
bezrobotnych, biernych 
zawodowo o niskich 
kwalifikacjach, w tym 
osób niepełnosprawnych 

• wzmocnienie kompetencji 
kluczowych związanych z 
efektywnym poruszaniem 
się po rynku pracy 
określonej liczby osób 
bezrobotnych, biernych 
zawodowo o niskich 
kwalifikacjach, w tym 
osób niepełnosprawnych 

• wzrost potencjału 
zawodowego i 
zwiększenie szans na 
zatrudnienie określonej 
liczby osób bezrobotnych, 
biernych zawodowo, 
nieaktywnych zawodowo 
o niskich kwalifikacjach 

• zwiększenie poziomu 
zatrudniania określonej 
liczby osób bezrobotnych 
o niskich kwalifikacjach, 
w tym osób 
niepełnosprawnych 

• osiągnięcie statusu 
pracujących lub 
kształcących się 
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Działanie  Poddziałanie Typ projektu Cel główny projektu 

określonej liczby osób 
bezrobotnych, biernych 
zawodowo 

• aktywizacja zawodowa, 
społeczna i edukacyjna 
określonej liczby osób 
bezrobotnych, biernych 
zawodowo, w tym osób 
niepełnosprawnych 

• zwiększenie potencjału 
prozatrudnieniowego 
określonej liczby osób 
bezrobotnych, w tym o 
niskich kwalifikacjach 
zawodowych 

• nabycie, podniesienie lub 
uzupełnienie kompetencji 
określonej liczby 
bezrobotnych, w tym 
osób z 
niepełnosprawnością 

• wejście na rynek pracy 
(podjęcie zatrudnienia) 
określonej liczby osób 
bezrobotnych, osób 
biernych zawodowo, w 
tym o niskich 
kwalifikacjach 

• wyposażenie w 
niezbędną wiedzę, 
doświadczenie i 
umiejętności określonej 
liczby osób bezrobotnych, 
biernych zawodowo 

• podniesienie swojej 
wartości na rynku pracy i 
w konsekwencji zdobycie 
zatrudnienia określonej 
liczby osób bezrobotnych 
o niskich kwalifikacjach 
zawodowych 

• zwiększenie szans na 
rynku pracy określonej 
liczby osób bezrobotnych, 
osób biernych zawodowo 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
indywidualizacji 
wsparcia oraz 
pomocy w zakresie 
określenia ścieżki 
zawodowej.  

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
zdobyciu 
doświadczenia 
zawodowego 
wymaganego przez 

• poprawa zdolności do 
zatrudnienia określonej 
liczby osób bezrobotnych, 
biernych zawodowo, 
nieaktywnych zawodowo 

• zwiększenie możliwości 
zatrudnienia określonej 
liczby osób bezrobotnych 
o niskich kwalifikacjach 

• aktywizacja zawodowa 
określonej liczby osób 
bezrobotnych, w tym 
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Działanie  Poddziałanie Typ projektu Cel główny projektu 

pracodawców jak i 
przedsiębiorców. 

osób niepełnosprawnych i 
o niskich kwalifikacjach 

• Instrumenty i usługi 
rynku pracy służące 
zdobyciu 
doświadczenia 
zawodowego 
wymaganego przez 
pracodawców jak i 
przedsiębiorców. 

• zwiększenie możliwości 
zatrudnienia określonej 
liczby osób bezrobotnych 

7.1.4. Poprawa 
zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących 
pracy i 
pozostających bez 
zatrudnienia - 
projekty 
pozakonkursowe 
EURES 

• Działania EURES 
związane z 
bezpośrednim 
świadczeniem usług 
dla osób 
bezrobotnych, 
nieaktywnych 
zawodowo i 
pracodawców. 

• wzrost aktywności 
zawodowej osób 
pozostających bez 
zatrudnienia 

7.2. Poprawa 
zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących 
pracy i 
pozostających bez 
zatrudnienia - 
projekty 
pozakonkursowe 
(dla publicznych 
służb 
zatrudnienia) 

 • Instrumenty i usługi 
wskazane w Ustawie 
z dnia 20 kwietnia 
2004 roku o promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy realizowane 
przez powiatowe 
urzędy pracy. 

• zwiększenie możliwości 
zatrudnienia określonej 
liczby bezrobotnych 
powyżej 30. roku życia 
zarejestrowanych w UP 

• zwiększenie możliwości 
zatrudnienia osób 
powyżej 30. roku życia 
pozostających bez pracy 
zarejestrowanych w UP 

Źródło: opracowanie własne 

W Poddziałaniu  7.1.3. zidentyfikowano cele, które można uznać za jakościowe, 

niemierzalne liczbowo tj. podniesienie świadomości na temat funkcjonowania na rynku pracy, 

podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych, wzmocnienie kompetencji kluczowych 

związanych z efektywnym poruszaniem się po rynku pracy oraz wyposażenie w niezbędną 

wiedzę, doświadczenie i umiejętności określonej liczby osób bezrobotnych, biernych 

zawodowo. Na osiągnięcie tych celów wskazuje analiza dokonana w podrozdziale 2.4. 

Dodatkowe efekty wsparcia niniejszego badania ewaluacyjnego.  

W ramach niniejszej ewaluacji zaplanowano ocenę skuteczności poszczególnych typów 

projektów. Postawiono pytanie badawcze „Które typy projektów okazały się najbardziej 

skuteczne tzn. które w największym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia wskaźników 

programowych?”. Na podstawie jego sformułowania może się wydawać, jakoby projekty 

można było podzielić na typy, tj. dany projekt zaliczałby się do określonego typu. W istocie 

„typy projektów” a dokładniej w RPO WSL „typy operacji” są formami wsparcia. Znajdują się 

wśród nich formy obligatoryjne, z uwagi na swą obligatoryjność stosowane powszechnie.  

Stosowanie tych form było przez beneficjentów deklarowane niemal powszechnie (diagnoza 

– 94%, pośrednictwo – 93%), a można sądzić, że jako obligatoryjne było stosowane przez 

100%24. Nie można więc porównać skuteczności realizacji wartości docelowych wskaźników 

przy zastosowaniu lub niezastosowaniu form obligatoryjnych bo nie ma projektów, w których 

                                                           
24 Na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami n=53. 
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by ich nie stosowano. Natomiast jeśli chodzi o fakultatywne formy wsparcia, to realizowała je 

następująca część badanych beneficjentów: nabywanie i podwyższanie kompetencji – 85%, 

nabywanie i uzupełnianie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności – 87%, 

wsparcie zatrudnienia u pracodawcy – 31%. W tym przypadku porównania były możliwe, i 

jak wynika z analiz, nie wystąpiła zależność pomiędzy zastosowaniem lub niezastosowaniem 

fakultatywnych typów operacji, a skutecznością realizacji docelowych wartości wskaźników 

mierzoną pytaniem o występowanie opóźnień w projektach, ani pytaniami o faktyczne lub 

przewidywane osiągnięcie poszczególnych wskaźników.  

Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności gospodarczej został do końca 2019 r. zrealizowany na poziomie 

106%, co jest efektem wysokiego poziomu kontraktacji – w zawartych umowach 

zaplanowano liczbę miejsc pracy na poziomie 163% docelowej. Interwencja ta skutecznie 

więc realizowała założenia, ale – jak opisano wcześniej – kosztem realizacji niektórych 

jeszcze niezakontraktowanych w pełni wskaźników produktu. Na poziomie kontraktacji, tj. 

zaplanowanych w umowach liczb osób, oczekiwane wartości wskaźników rezultatu: Liczba 

osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu i Liczba osób pracujących, 

łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu są niskie 

– stanowią odpowiednio 39% i 63% wartości docelowych określonych w Programie na 2023 

r. Natomiast ich dotychczasowa realizacja to odpowiednio 35% i 47% wartości docelowych 

Programu (to jest znacznie poniżej poziomu realizacji wskaźników produktu), a 88% i 75% 

wartości założonych w umowach. Przyczyną niskich osiągniętych wartości jest niska 

kontraktacja i fakt, że część projektów znajduje się jeszcze w realizacji. Jeżeli 

przeanalizować poziom realizacji obu wskaźników  przypadku projektów zakończonych, to 

okazuje się, że – za wyjątkiem liczby osób uzyskujących kwalifikacje w ramach Poddziałania 

7.1.2 – poziom realizacji wskaźników przewyższa założenia. Niska kontraktacja jest więc 

skutkiem nadmiernej i bezzasadnej ostrożności wnioskodawców w deklarowaniu 

planowanych wartości docelowych.  

PI 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w 

tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

Celem działań realizowanych w ramach PI8iii jest przede wszystkim rozwój 

samozatrudnienia i przedsiębiorczości. W ramach realizowanych działań zarówno osoby 

pracujące jak i bezrobotne mogą otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. Rezultatem działań będzie utworzenie miejsc pracy w ramach udzielonych z 

EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej25.  

                                                           
25 Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Katowice, 
styczeń 2020 r. 
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Tabela 4 Wskaźniki produktu i rezultatu (PI 8iii) – postęp rzeczowy 
 

PI/Dział

anie/Po

ddziała

nie 

 

Typ 

wskaźni

ka  

Wskaźnik  Jed

nost

ka 

pom

iaru 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

realizacji 

(WoP) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok (na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z 

WoP) 

 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(UoD)  

% realizacji 

wartości 

docelowej z 

UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w 

stosunku do 

zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość 

docelowa 2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

PI8iii 

7.3 

7.3.1, 

7.3.2, 

7.3.3  

produkt

u  

Liczba osób 

pozostających bez 

pracy, które 

otrzymały 

bezzwrotne środki 

na podjęcie 

działalności 

gospodarczej w 

programie 

os. 
53

8 

89

5 

15

05 

99

% 

12

4% 

11

9% 
726 

83

8 

16

36 

74

% 

10

7% 

92

% 
545 

72

2 
1 267 

PI8iii 

7.3 produkt

u 

Liczba osób 

pracujących, które 

otrzymały 

bezzwrotne środki 

na podjęcie 

os. 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0% 
9 11 20 
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PI/Dział

anie/Po

ddziała

nie 

 

Typ 

wskaźni

ka  

Wskaźnik  Jed

nost

ka 

pom

iaru 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

realizacji 

(WoP) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok (na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z 

WoP) 

 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(UoD)  

% realizacji 

wartości 

docelowej z 

UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w 

stosunku do 

zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość 

docelowa 2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

7.3.1, 

7.3.2, 

7.3.3 

działalności 

gospodarczej w 

programie 

PI8iii  

 

710 rezultat

u 

Liczba 

utworzonych 

mikroprzedsiębiors

tw działających 30 

miesięcy po 

uzyskaniu 

wsparcia 

finansowego 

szt. 0 0 0 n/d n/d n/d 0 0 0 0% 0% 0% 
n/d n/d 395 
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PI/Dział

anie/Po

ddziała

nie 

 

Typ 

wskaźni

ka  

Wskaźnik  Jed

nost

ka 

pom

iaru 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

realizacji 

(WoP) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok (na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z 

WoP) 

 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(UoD)  

% realizacji 

wartości 

docelowej z 

UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w 

stosunku do 

zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość 

docelowa 2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

PI8iii 

7.3 

7.3.1, 

7.3.2, 

7.3.3 

 

rezultat

u 

Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy w 

ramach 

udzielonych z EFS 

środków na 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

szt. 
26

5 

43

8 

15

24 
n/d n/d 

95

% 
326 

37

5 

16

42 

81

% 

11

7% 

93

% 
n/d n/d 1 596 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych LSI stan na dzień 16.01.2020 oraz badania ewaluacyjnego26  

                                                           
26Załącznik nr 3 do raportu „Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS –RAPORT KOŃCOWY”, Evalu, 2019 
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W działaniu 7.3 osiągnięto 119% wartości docelowej wskaźnika Liczba osób pozostających 

bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w 

programie, choć nie wszystkie projekty w tym działaniu zakończyły swoją realizację. W 

Poddziałaniu 7.3.3 realizowanych jest najwięcej projektów które zaangażowały osoby 

pozostające bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie. Założenia projektowe dotyczące liczby utworzonych miejsc pracy 

w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej przewyższają 

wartość założoną w programie. Jeśli uda się utworzyć założone w umowach o 

dofinansowanie 1642 miejsca pracy wskaźnik ten osiągnie 103% zaplanowanej wartości 

docelowej na 2023 rok. Do końca 2019 roku udało się zrealizować 93% założeń 

projektowych w zakresie tworzenia miejsc pracy. Wskaźnik osiągnął już 95% założeń 

programowych, pomimo, iż jeszcze nie wszystkie projekty zostały zakończone. Na koniec 

2019 roku nie było żadnych osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w programie. W ramach działania 7.3 nie przewidziano w 

umowach o dofinansowanie realizacji wskaźnika produktu Liczba osób pracujących które 

otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie w okresie w 

którym umowy zostały poddane analizie w ramach niniejszego badania z uwagi na brak 

danych monitoringowych na czas realizacji badania. Wykazanie tego wskaźnika w umowach 

o dofinansowanie, które zostały podpisane przed sierpniem 2018 r. nie było wymagane. 

Wskaźnik został dodany do RPO WSL 2014-2020 podczas drugiej aktualizacji dokumentu i 

tym samym nie był monitorowany od początku realizacji wsparcia w ramach perspektywy 

2014-202027. Wskaźnik będzie monitorowany w projektach, dla których umowy o 

dofinansowanie zostaną podpisane po lipcu 2020 r, kiedy planowane jest rozstrzygnięcie 

kolejnego konkursu28.  Do 30 czerwca 201629 nie zakończyli udziału w RPO WSL 2014-2020 

żadni uczestnicy 8iii, którzy otrzymali dotację na mikroprzedsiębiorstwo, zatem wskaźnik 

Liczba mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego w 

badaniu ewaluacyjnym wyniósł 0.  

W ramach niniejszej podjęto próbę zestawienia osiągniętych i zaplanowanych w projektach 

OP VII niekwantyfikowalnych (cele jakościowe) efektów wsparcia w podziale na Działania, 

Poddziałania oraz typy projektów. Z przeprowadzonej analizy „Instrukcji wypełniania wniosku 

o dofinansowanie w ramach EFS w Lokalnym Systemie Informatycznym” wraz z jej 

zmianami wynika, że cele projektu opisywane są przez wnioskodawców w części B9 wniosku 

o dofinansowanie „Cel główny projektu” . W wersjach obowiązujących do 8 sierpnia 2018 

roku wyżej wymienionej Instrukcji wskazuje się, że cel projektu powinien spełniać kryteria 

SMART , a zatem być mierzalny zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Nie zostało jednak 

określone w jaki sposób cel miałby spełnić kryterium mierzalności jakościowej. W 

dokumencie aktualizowanym po 8 sierpnia 2018 roku nie znajduje się już zapis o stosowaniu 

kryteriów SMART. Instrukcja dotycząca określania celu głównego nie precyzuje, czy 

powinien on być określony jakościowo, ilościowo, czy też zarówno jakościowo, jak i 

ilościowo. Realizacja celów mierzalnych, ilościowych jest możliwa do oceny m.in. dzięki 

określonym w RPO WSL 2014-2020 wskaźnikach rezultatu. Realizacja celów jakościowych 

                                                           
27 Zaktualizowany dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 16 sierpnia 2018 r. uchwałą 
nr 1878/278/V/2018. 
28 Aktualizacja informacji o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu -nabór nr.: RPSL.07.03.03-IP.02-
24-074/19 [dostęp: 30.04.2020]. 
29 Dotychczas przeprowadzone badanie ewaluacyjne monitorujące postęp wskaźnika Liczba 
mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego obejmowało 
analizę wskaźników dla uczestników wsparcia, którzy zakończyli udział w projektach do 30.06.2016 r.  

https://rpo.slaskie.pl/
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jest znacznie trudniejsza do oceny z uwagi na nieokreślony liczbowo charakter. W wyżej 

wymienionej instrukcji wskazuje się, że cel główny projektu powinien zostać zawarty w 

„Krótkim opisie projektu”. W związku z powyższym w ramach niniejszego badania 

ewaluacyjnego przeanalizowano 12 skróconych opisów projektów realizowanych w 

Poddziałaniu 7.3.1, 6 skróconych opisów projektów w Poddziałaniu 7.3.2, 37 skróconych 

opisów w Poddziałaniu 7.3.3. Na podstawie analizy można stwierdzić, że cele formułowane 

były przez wnioskodawców głównie w ujęciu ilościowym. Sytuację tę obrazuje zamieszczona 

poniżej tabela zwierająca pogrupowane cele projektów.  

Tabela 5 Zestawienie głównych celów projektów realizowanych w ramach PI8iii 

Działanie  Poddziałanie Typ projektu Cel główny projektu 

7.3 Wsparcie dla 
osób zamierzających 
rozpocząć 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej 
 

7.3.1 Promocja 
samozatrudnienia na 
obszarach 
rewitalizowanych – ZIT 

Bezzwrotne 
dotacje na 
rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej. 
Wsparcie 
doradczo-
szkoleniowe dla 
osób planujących 
rozpoczęcie 
działalności. 
Wsparcie 
pomostowe. 

• aktywizacja zawodowa i 
przybliżenie do rynku 
pracy określonej liczby 
osób bezrobotnych lub 
nieaktywnych zawodowo 

• rozwój 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia wśród 
uczestników projektu 
(osób bezrobotnych i 
nieaktywnych 
zawodowo) na 
określonym we wniosku 
o dofinansowanie 
obszarze 

• wzrost aktywności 
zawodowej określonej 
liczby osób 
bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo 

7.3.2 Promocja 
samozatrudnienia na 
obszarach 
rewitalizowanych – RIT 

• łagodzenie skutków 
bezrobocia 

• aktywizacja zawodowa 
określonej liczby osób 
bezrobotnych lub 
nieaktywnych zawodowo 

• wzrost poziomu 
zatrudnienia wśród 
określonej liczby 
uczestników projektu 
(osób bezrobotnych i 
nieaktywnych 
zawodowo) na 
określonym we wniosku 
o dofinansowanie 
obszarze 

7.3.3 Promocja 
samozatrudnienia – 
konkurs 

• wzrost aktywności 
zawodowej określonej 
liczby osób 
bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo 

• aktywizacja zawodowa 
określonej liczby osób 
bezrobotnych lub 
nieaktywnych zawodowo 
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Działanie  Poddziałanie Typ projektu Cel główny projektu 

• stworzenie określonej 
liczby firm działających 
w branży ICT 

• podniesienie zdolności 
do samozatrudnienia 
wśród uczestników 
projektu (osób 
bezrobotnych i 
nieaktywnych 
zawodowo) 

• wzrost postaw i 
umiejętności 
przedsiębiorczych  

• założenie działalności 
gospodarczej przez 
określoną liczbę osób  

• wzrost poziomu 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia wśród 
uczestników projektu 

Źródło: opracowanie własne  

Prawie wszystkie cele projektów określone w Działaniu 7.3 są celami mierzalnymi i mają 

swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach rezultatu – liczbie utworzonych 

mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego oraz 

liczbie utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. W ramach Poddziałania 7.3.3 zidentyfikowano jeden cel, który 

zakwalifikowano jako jakościowy, niemożliwy do przedstawienia za pomocą wskaźników 

rezultatu określonych w Poddziałaniu tj. wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych 

wśród uczestników projektu. Przypuszczalnie o wzroście umiejętności przedsiębiorczych 

będzie świadczyć liczba utworzonych przedsiębiorstw. Brakuje jednak danych, które 

uchwyciłyby określone w wyżej wymienionym celu postawy. Nie jest zatem możliwe 

określenie na ile cel ten został osiągnięty. 

Stopień osiągania wskaźników programowych oraz założonych w umowach o 

dofinansowanie w ramach PI8iii wskazuje na wysoką skuteczność wsparcia. Beneficjenci 

projektów Działania 7.3 odnotowali trudności rekrutacyjne wynikające z sytuacji społeczno-

gospodarczej, co zostało opisane w dalszych rozdziałach niniejszego raportu. Niemniej 

jednak część z nich zastosowała działania zaradcze w postaci wzmacniania i rozszerzenia 

zakresu promocji, co pozytywnie wpłynęło na rekrutację. W nielicznych przypadkach 

odnotowano trudności związane z opóźnieniami w składaniu wniosków przez uczestników 

projektów o przedłużenie wsparcia pomostowego. Trudności te nie miały jednak wpływu na 

osiąganie założonych w projektach celów. Większość beneficjentów (73%)30 deklaruje, że w 

realizacji działania 7.3  Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej nie odnotowano opóźnień. We wszystkich typach projektów, jeśli 

pojawiały się opóźnienia trwały one krócej, niż 3 miesiące i nie wymagały aneksowania 

umowy. W przypadku bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

odnotowano jednak więcej, niż w pozostałych typach projektów opóźnień wpływających na 

                                                           
30 Na podstawie CAWI/CATI z beneficjentami n=22. 
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przewidywany termin zakończenia projektu31. Niemniej jednak beneficjenci Działania 7.3 nie 

widzą zagrożenia dla osiągnięcia wskaźników założonych w projektach, zatem opóźnienia 

nie wpłyną negatywnie na skuteczność wsparcia.  W zakończonych do końca 2019 roku 

naborach wniosków w ramach Działania 7.3 możliwe były do realizacji trzy typy projektów32. 

Trudno jest określić skuteczność poszczególnych typów projektów, ponieważ w 

zdecydowanej większości naborów występowały one w powiązaniu. Uczestnik projektu 

otrzymywał wsparcie w postaci doradztwa i szkolenia, następnie bezzwrotną dotację oraz w 

razie potrzeby wsparcie pomostowe. Skorzystanie z doradztwa było możliwie przez okres 12 

miesięcy od otrzymania wsparcia, co według przedstawiciela WUP wzmacnia jego 

skuteczność. Wsparcie pomostowe i doradztwo przyczyniają się do utrzymania utworzonej w 

ramach projektu działalności gospodarczej33. Według przedstawicieli IP-WUP beneficjenci 

prowadzą selekcję osób do projektów w ramach Działania 7.3, która skutkuje uczestnictwem 

w projektach osób dobrze zmotywowanych, a to z kolei daje gwarancję większej 

skuteczności działań. Do skuteczności wsparcia przyczynia się także jego kompleksowość – 

możliwość skorzystania z wielu form wsparcia jednocześnie. W działaniu 7.3 odnotowuje się 

niewielką skalę rozwiązywania umów przez beneficjentów – rozwiązano jedną umowę w 

Poddziałaniu 7.3.3 oraz jedną w Poddziałaniu 7.3.1. Niewielka skala rozwiązywania umów 

również świadczy o dużej skuteczności interwencji. W PI8iii do celu programowego jakim jest 

tworzenie miejsc pracy  przyczynia się przede wszystkim wsparcie zakładające bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie to kierowane jest przede wszystkim 

do osób pozostających bez pracy, co zwiększa ich szansę na zatrudnienie.  

PI 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

Celem działań realizowanych w ramach PI8v jest złagodzenie skutków restrukturyzacji 

przedsiębiorstw w regionie. Działania przyczynią się do poprawy adaptacyjności osób 

aktywnych zawodowo i pracodawców sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem, 

przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz 

dla osób odchodzących z rolnictwa34. W ramach realizowanych działań wyżej wymienione 

osoby mogą skorzystać z doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, 

pośrednictwa pracy, szkoleń/kursów/studiów podyplomowych, staży, subsydiowania 

zatrudnienia, wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności, jak i wsparcia 

pomostowego. Możliwe jest sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub 

dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem 

zatrudnienia. Rezultatami bezpośrednimi działań będą: liczba osób, które po opuszczeniu 

programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie oraz liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu. Rezultatem 

długoterminowym będzie liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 

miesięcy po opuszczeniu programu35.  

                                                           
31 Na podstawie CAWI/CATI z beneficjentami n=13.  
32 Na podstawie informacji o naborach wniosków znajdujących się na stronie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 [dostęp: 8.04.2020]. 
33 Na podstawie IDI z przedstawicielami IP-WUP. 
34 Zob. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Katowice, 
styczeń 2020 r. 
35 Zob. SZOOP RPOWSL, wersja 19.0, Katowice, luty 2020. 
 

https://rpo.slaskie.pl/


Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej 
VII Regionalny rynek pracy 

  PROJEKT RAPORTU KOŃCOWEGO 

55 

Tabela 6 Wskaźniki produktu i rezultatu (PI 8v) – postęp rzeczowy 

PI/Działani

e/Poddział

anie 

 

Typ 

wskaźnika 

Wskaźnik  Je

dn

ost

ka 

po

mi

aru 

Wartość osiągnięta od 

początku realizacji 

(WoP) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok(na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z WoP) 

 

Szacowana wartość 

docelowa (UoD)  

% realizacji wartości 

docelowej z UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w stosunku 

do zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość 

docelowa 2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

PI8v 

7.4  

7.4.1 

7.4.2 

 

produktu 

Liczba pracowników 

zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 

oraz osób 

zwolnionych z 

przyczyn dotyczących 

zakładu pracy 

objętych wsparciem w 

programie 

os. 1617 1066 2707 n/d n/d 
152

% 

 

1673 

127

2 
2967 97% 84% 91% 

n/d n/d 
1 

777 

PI8v 

CR07 

rezultatu 

Liczba osób 

znajdujących się w 

lepszej sytuacji na 

rynku pracy 6 

miesięcy po 

opuszczeniu 

programu 

% 45% 36% 40% 
n/d n/d n/d n/d n/d 

n/d 
n/d n/d 

n/d 
n/d n/d 20% 
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PI/Działani

e/Poddział

anie 

 

Typ 

wskaźnika 

Wskaźnik  Je

dn

ost

ka 

po

mi

aru 

Wartość osiągnięta od 

początku realizacji 

(WoP) 

% realizacji 

wartości 

docelowej na 

2023 rok(na 

podstawie 

dotychczas 

osiągniętej 

wartości z WoP) 

 

Szacowana wartość 

docelowa (UoD)  

% realizacji wartości 

docelowej z UoD 

% wartości 

wskaźników 

zrealizowanych 

(WoP) w stosunku 

do zaplanowanych 

w UoD. 

Wartość 

docelowa 2023 r.  

M K O M K O M K O M K O M K O 

PI8v 

7.4 

7.4.1 

7.4.2 

rezultatu 

Liczba osób, które po 

opuszczeniu 

programu podjęły 

pracę lub 

kontynuowały 

zatrudnienie 

os. 
367 348 832 n/d n/d 

91

% 
896 555 1678 

41% 63% 50% 
n/d n/d 913 

PI8v 

7.4 

7.4.1 

7.4.2 

rezultatu 

Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje 

lub nabyły 

kompetencje po 

opuszczeniu 

programu 

os. 446 398 1284 n/d n/d 
198

% 
1214 782 2411 37% 51% 53% 

n/d n/d 647 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2019 oraz badania ewaluacyjnego36.  
 

  

                                                           
36 Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu 
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, EU- Consult oraz Kreatus, Katowice 2019. 



Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 
2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy 

RAPORT KOŃCOWY 

57 

Wartość docelowa wskaźnika produktu założona w umowach o dofinansowanie znacznie 

przewyższa wartość docelową zaplanowaną do osiągnięcia w RPO WSL 2014-2020. Do 

końca 2019 roku osiągnięto 152% wartości docelowej wskaźnika Liczba pracowników 

zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy objętych wsparciem w programie założonego w PI8v. Wysokim stopniem osiągnięcia 

założeń na 2023 rok charakteryzuje się wskaźnik rezultatu Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu, który osiągnął 198% wartości 

docelowej zaplanowanej w Programie.  Niższą, choć wciąż wysoką wartość uzyskał 

wskaźnik Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały 

zatrudnienie, którego wartość wynosi 91% wartości docelowej na 2023 rok.  Osiągnięcie 

wskaźnika rezultatu Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 

miesięcy po opuszczeniu programu zostało oszacowane na poziomie 40% w badaniu 

ewaluacyjnym Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS 

i wskaźnika rezultatu EFRR oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL 

na lata 2014-2020. W ramach PI8v 12 projektów nie zostało jeszcze zakończonych37, 

natomiast w czerwcu 2020 roku planuje się uruchomienie naboru wniosków na Poddziałanie 

7.4.2 Outplacement – konkurs38. Na maj 2020 zaplanowane jest rozstrzygnięcie naboru 

wniosków w ramach Poddziałania 7.4.2, gdzie projekty złożyło 37 potencjalnych 

beneficjentów. Wnioskowana kwota dofinansowania znacznie przewyższa kwotę ponad 10 

mln zł zaplanowaną w tym konkursie39. Można zatem wnioskować, że wybrane do realizacji 

projekty przyczynią się do dalszej realizacji wskaźników w PI8v. W związku w powyższym 

nie identyfikuje się zagrożenia nieosiągnięcia wartości docelowej tego wskaźnika. Dane 

dotyczące kontraktacji wskazują, że jeśli uda się spełnić założenia zawarte w umowach o 

dofinansowanie wskaźnik rezultatu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie osiągnie 184% wartości docelowej w Programie. Do 

osiągnięcia wskaźników programowych zdecydowanie bardziej przyczyniają się interwencje 

z Poddziałania 7.4.2, gdzie realizowanych jest więcej projektów. W tym Poddziałaniu również 

stopień realizacji wartości założonej w umowach o dofinansowanie wyżej wymienionego 

wskaźnika produktu jest wyższy (85%), niż w Poddziałaniu 7.4.1 (55%). Realizacja 

wskaźników rezultatu również wskazuje na wyższą skuteczność Poddziałania 7.4.2. W 

przypadku Poddziałania 7.4.1 stopień osiągania wskaźników rezultatu założonych w 

umowach o dofinansowanie wynosi od 2 do 5%, natomiast w Poddziałaniu 7.4.2 od 22 do 

27%. Należy podkreślić, że w Działaniu 7.4 odnotowano problemy z kwalifikowalnością VAT. 

Skutkowało to zawieszeniem ogłaszania konkursów w ramach Poddziałania 7.4.1, co 

negatywnie przełożyło się na kontraktację środków.  

W ramach niniejszej ewaluacji podobnie jak w części dotyczącej PI8iii, również w PI8v 

podjęto próbę określenia celów jakościowych projektów, aby móc ocenić niemierzalne efekty 

działań. Podobnie jak w innych PI w OP VII w większości przypadków nie zidentyfikowano 

celów jakościowych projektów, co obrazuje poniższa tabela.  

 

                                                           
37 Analiza własna na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego według stanu na dzień 
16.01.2020. 
38 Źródło: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2020 rok v.2 (22.01.2020 r.). 
39 Lista wniosków spełniających warunki formalne przekazanych do oceny formalno-merytorycznej z 
negocjacjami w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-076/19. 
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Tabela 7 Zestawienie głównych celów projektów realizowanych w ramach PI8v 

Działanie  Poddziałanie Typ projektu Cel główny projektu 

7.4 Wspomaganie 
procesów adaptacji 
do zmian na 
regionalnym rynku 
pracy (działania z 
zakresu 
outplacementu) 
 

7.4.1 Outplacement –
ZIT 

Wsparcie typu 
outplacement dla 
przedsiębiorców i 
pracowników 
zagrożonych 
zwolnieniem, 
przewidzianych do 
zwolnienia lub 
zwolnionych z 
przyczyn 
niedotyczących 
pracownika oraz 
dla osób 
odchodzących z 
rolnictwa. 

• zwiększenie szans na 
rynku określonej liczby 
mieszkańców miasta 
Bytom 

• zwiększenie możliwości 
na kontynuację 
zatrudnienia lub 
podjęcie zatrudnienia 
przez określoną liczbę 
osób 

• aktywizacja i uzyskanie 
do końca czerwca 2020 
r. samozatrudnienia 
przez określoną liczbę 
osób 

7.4.2 Outplacement - 
konkurs 

Wsparcie typu 
outplacement dla 
przedsiębiorców i 
pracowników 
zagrożonych 
zwolnieniem, 
przewidzianych do 
zwolnienia lub 
zwolnionych z 
przyczyn 
niedotyczących 
pracownika oraz 
dla osób 
odchodzących z 
rolnictwa. 

• adaptacja kwalifikacji i 
umiejętności do potrzeb 
rynku pracy określonej 
liczby uczestników 
projektu 

• wyższa konkurencyjność 
zawodowa na śląskim 
rynku pracy wśród 
uczestników projektu 

• wzrost atrakcyjności na 
rynku pracy wśród 
określonej liczby osób 
i/lub przekwalifikowanie 
tych osób 

• zwiększenie zdolności 
do zatrudnienia wśród 
uczestników projektu 

• wzrost poziomu 
aktywności zawodowej 
wśród określonej liczby 
uczestników projektu  

• wsparcie osób w 
najtrudniejszej sytuacji 
życiowej przewidzianych 
do zwolnienia z pracy w 
wyniku restrukturyzacji 
zakładu pracy oraz 
zwolnionych z pracy z 
przyczyn zakładu pracy 

• uzyskanie kwalifikacji 
umożliwiających szybkie 
znalezienie zatrudnienia 
przez określoną liczbę 
uczestników projektu 

• znalezienie stałego 
zatrudnienia dla 
określonej liczby osób, 
które utraciły pracę do 6 
mies. lub są w okresie 
wypowiedzenia umowy z 
winy leżącej po stronie 
zakładu pracy 



Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 
2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy 

RAPORT KOŃCOWY 

59 

Działanie  Poddziałanie Typ projektu Cel główny projektu 

• złagodzenie skutków 
restrukturyzacji 
przedsiębiorstw w 
regionie 

Źródło: opracowanie własne  

W ramach Działania 7.4 zidentyfikowano dwa cele, które można uznać za jakościowe, gdyż 

są trudne do zmierzenia za pomocą liczb. Pierwszym z nich to „wyższa konkurencyjność 

zawodowa na śląskim rynku pracy wśród uczestników projektu”, drugi to „złagodzenie 

skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie”. Oba cele są zbyt ogólne i 

niesprecyzowane, aby określić ich stopień osiągania. Należy podkreślić, że zidentyfikowane 

cele jakościowe zarówno w PI8iii jak i P8v są unikatowe tj. dotyczą pojedynczych projektów. 

Pomimo wyżej wymienionych wyjątków można uznać, że cele w projektach realizowanych w 

ramach PI8iii oraz PI8v są określane w sposób ilościowy. Ich stopień realizacji został już 

oceniony w niniejszej ewaluacji.  

W większości projektów realizowanych w ramach PI8v nie odnotowano istotnych problemów, 

które mogłyby wpłynąć negatywnie na osiąganie wskaźników programowych40, poza 

wymienionymi trudnościami z kwalifikowalnością VAT. W Poddziałaniu 7.4.2 w pojedynczych 

projektach pojawiły się problemy dotyczące rekrutacji uczestników, co wynikało ze 

zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie tj. spadku bezrobocia41. Na 

wysoką skuteczność wsparcia PI8v wskazuje się także w ewaluacji mid-term RPO WSL 

2014-202042. W raporcie z realizacji badania nie odnotowano istotnych problemów w 

realizacji celów i założeń wyżej wymienionego priorytetu inwestycyjnego. Dane ze 

sprawozdania rocznego za 2018 rok również nie wskazują, aby istniało zagrożenie 

nieosiągnięcia zakładanych wartości wskaźników. W PI8v od początku realizacji wsparcia 

rozwiązano jedynie 3 umowy, co również wskazuje na wysoką skuteczność wsparcia43. 

Większość beneficjentów PI8v (69%44) deklaruje, że realizacja projektu przebiegała bez 

opóźnień. Jeśli pojawiały się opóźnienia to były one krótsze, niż 3 miesiące lub w połowie 

przypadków – trwały od 3 do 12 miesięcy. Opóźnienia miały wpływ na terminowe 

zakończenie projektu, natomiast według badanych nie wpłyną na osiągnięcie zakładanych 

wskaźników rezultatu i produktu, zatem nie przyczynią się do obniżenia skuteczności 

wsparcia. W większości beneficjenci są pewni, że osiągną lub też już osiągnęli wskaźniki 

produktu monitorowane w projekcie (92%) oraz, że osiągną lub też już osiągnęli wszystkie 

zaplanowane wskaźniki rezultatu (77%). Na wysoką skuteczność wsparcia wskazują także 

wyniki badania z jego uczestnikami. Większość (63%) badanych uczestników45 projektów 

posiada stabilne zatrudnienie – prowadzi własną firmę (9%) lub jest stałym pracownikiem w 

firmie, ale nie własnej (53%). Spośród tych ostatnich 70% jest zatrudnionych na umowę o 

pracę – większość osób na czas nieokreślony. Uczestnicy deklarują, że projekt przyczynił się 

w dużym stopniu do ich obecnej sytuacji zawodowej. Jedynie 7% badanych uczestników nie 

pracuje zarobkowo. W ramach Działania 7.4 w zakończonych do 2019 roku naborach 

                                                           
40 Na podstawie informacji zamieszczonych w WoP, IDI z przedstawicielami IP oraz CAWI/CATI z 
beneficjentami n=13. 
41 Na podstawie informacji zamieszczonych w WoP.  
42 Ewaluacja mid term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL oraz wkładu Programu w realizację 
unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, Katowice 2019. 
43 Na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego. 
44 Na podstawie CAWI/CATI z beneficjentami n=13. 
45 Na podstawie CAWI/CATI z uczestnikami projektów n=53. 



Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 
2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy 

RAPORT KOŃCOWY 

60 

wniosków możliwe było składanie wniosków w ramach jednego typu projektu tj. Wsparcie 

typu outplacement dla przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem, 

przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz 

dla osób odchodzących z rolnictwa. Wyszczególnione zostały różnego rodzaju formy 

wsparcia możliwe do realizacji. Poszczególne formy wsparcia mają również wpływ na 

osiąganie wskaźników programowych. Jedną ze skutecznych form wskazywanych przez 

WUP jest subsydiowanie zatrudnienia skierowane do przedsiębiorców, co pozwala 

bezpośrednio wpływać na tworzenie nowych miejsc pracy. Dużym zainteresowaniem cieszą 

się również staże i praktyki ofertowane w ramach Działania 7.446. Potwierdzają to również 

uczestnicy wsparcia, którzy pytani o wpływ poszczególnych działań na obecną sytuację 

zawodową w pierwszej kolejności wymieniają szkolenia/kursy, następnie staże i doradztwo47. 

Jest to częściowo zbieżne z wynikami badania pn. „Ewaluacja uzyskanych wartości 

wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie 

wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020” gdzie za najbardziej 

skuteczne formy wsparcia uznano dotacje, następnie staże i praktyki oraz szkolenia, kursy, 

pośrednictwo pracy i poradnictwo psychologiczne w ramach programu outplacementowego. 

Można zatem wnioskować, że typ projektu realizowany w działaniu 7.4 jest skuteczny. 

Podsumowując, Zarówno wsparcie udzielone w ramach PI8iii, jak i PI8v można uznać za 

skuteczne. Wsparcie w dużym stopniu przyczyniło się do osiągnięcia celów szczegółowych 

dla poszczególnych PI. Świadczy o tym wysoki stopień osiągania założonych wartości 

wskaźników programowych, niewielka skala rozwiązywania umów o dofinansowanie, a także 

brak opóźnień w realizacji projektów, które spowodowałyby zagrożenie osiągnięcia 

założonych wartości wskaźników. W przypadku PI8i skuteczność rozumiana jako objęcie 

wsparciem planowanych liczb osób kształtowała się powyżej określonych w Programie 

oczekiwań w zakresie wsparcia osób zakładających działalność gospodarczą i osób z 

niepełnosprawnościami i na poziomie oczekiwań w przypadku osób biernych zawodowo, 

zwłaszcza kobiet. Natomiast na poziomie kontraktacji (tj. przewidywanej w umowach liczby 

osób które będą objęte wsparciem) i realizacji skuteczność wsparcia osób bezrobotnych, 

zwłaszcza bezrobotnych długotrwale i tych o niskich kwalifikacjach kształtowała się na 

niższym poziomie od zakładanego. 

2.2. Aktualność wsparcia rynku pracy w województwie śląskim 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy cele badanych priorytetów inwestycyjnych nadal są 

aktualne w obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej?  

Punktem wyjścia do odpowiedzi na pytanie odnoszące się do oceny aktualności celów osi VII 

Programu była analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w okresie 

ostatnich lat. Analiza została sporządzona, przed wybuchem pandemii COVID-19, na bazie 

opracowań, literatury przedmiotu, danych statystycznych, ekspertyz, raportów, ewaluacji, 

opinii ekspertów. Rynek pracy należy do najistotniejszych segmentów każdej gospodarki, 

który szczególnie wrażliwy jest na wszelkie zmiany warunków ekonomiczno-społecznych, 

wynikających z globalizacji i rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych, zmian demograficznych i edukacyjnych. Województwo śląskie jest 

obszarem strukturalnie zróżnicowanym. Oprócz dobrze rozwiniętego przemysłu posiada 

również tereny rolnicze, a także znaczące walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz ważne 

miejsca kultu religijnego, sprzyjające rozwojowi różnorodnych form turystyki. Z uwagi na 

                                                           
46 Na podstawie IDI z przedstawicielem IP-WUP. 
47 Na podstawie CATI z uczestnikami projektów n=34. 
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swoje zróżnicowanie oraz powiązania funkcjonalne, gospodarcze i społeczno-historyczne 

województwo podzielone zostało na subregiony: subregion centralny, subregion zachodni, 

subregion północny, subregion południowy. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2020+” są to obszary, gdzie wdrażane są zasady zintegrowanego 

podejścia terytorialnego.  

Subregion centralny składa się z 14 miast na prawach powiatu tj. Bytom, Chorzów, 

Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 

Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze oraz 8 powiatów 

ziemskich tj. będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, 

tarnogórski, zawierciański, i zlokalizowane na ich terenie gminy. Łącznie w skład subregionu 

centralnego wchodzi 81 jednostek samorządu terytorialnego. Instytucją Pośredniczącą jest 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Gliwicach, którego rolą jest zarządzanie i wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Subregion centralny jest największym 

powierzchniowo, stanowi 45% całego województwa, najludniejszym i najgęściej zaludnionym 

obszarem w województwie śląskim. W 2018 roku obszar ten zamieszkiwało 2 718 174 

mieszkańców, czyli 60% ogółu mieszkańców województwa, a gęstość zaludnienia wynosiła 

487 os/km2. Subregion ten ma duży potencjał gospodarczy i jest ważnym centrum 

przemysłowym kraju, w szczególności pełni istotną rolę w dziedzinach przemysłu 

węglowego, metalurgicznego i energetycznego. W ostatnich latach pojawiły się liczne 

inwestycje ze strony koncernów międzynarodowych w sektorze nowoczesnych technologii, w 

sektorze elektroniki, a także w przemyśle samochodowym, przemyśle chemicznym i w 

przetwórstwie spożywczym. Na rozwój gospodarczy na tym obszarze mają również wpływ 

powstałe strefy aktywności gospodarczej, jak również inkubatory i parki przemysłowe.  

Subregion zachodni tworzą 3 miasta na prawach powiatu tj. Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory 

oraz 3 powiaty ziemskie tj. raciborski, rybnicki, wodzisławski, i zlokalizowane na ich terenie 

gminy. Łącznie w skład subregionu wchodzi 28 jednostek samorządu terytorialnego, które 

tworzą stowarzyszenie pn. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Związek pełni funkcję Instytucji 

Pośredniczącej, w odniesieniu do Regionalnych Inwestycji Terytorialnych realizowanych w 

ramach RPO WSL 2014-2020, która odpowiedzialna jest za przygotowanie, wdrażanie, 

koordynację, realizację i rozliczenia. Subregion ten w 2018 roku zamieszkiwało ponad 634 

tys. mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosiła 469 os/km2. W subregionie tym ważną 

rolę w kształtowaniu się lokalnego rynku pracy odgrywa przemysł ciężki, głównie kopalnie 

węgla kamiennego. Obszar ten wyróżnia się również dużą liczbą gospodarstw rolnych, 

jednakże dominującą rolę na rynku pracy odgrywa przemysł i budownictwo.  

Subregion północny obejmuje miasto na prawach powiatu tj. Częstochowę i cztery powiaty 

ziemskie tj. częstochowski, kłobucki i myszkowski, wraz z gminami zlokalizowanymi na tych 

terenach. W skład subregionu wchodzi 29 jednostek samorządu terytorialnego. Funkcję 

Instytucji Pośredniczącej w realizacji RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 subregionu 

północnego pełni Gmina Miasto Częstochowa, która odpowiada za przygotowanie, 

wdrażanie, koordynację i realizację strategii RIT. W 2018 roku obszar ten zamieszkiwało 513 

254 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wyniosła 168 os/km2. Obszar ten charakteryzuje 

się bardzo wysokimi walorami środowiskowymi - rezerwaty przyrody, podziemny rezerwuar 

wody pitnej, tereny bogate w niezmienione i niezdegradowane walory przyrodnicze, zasoby 

surowców mineralnych, szczególnie cynku i gazu. Na lokalny rynek mają wpływ klastry 

małych i średnich przedsiębiorstw związanych z przemysłem odzieżowym, obuwniczymi i 
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spożywczym, drobna wytwórczość i rzemiosło, przetwórstwo tworzyw sztucznych, jak 

również rozwinięta branża motoryzacyjna z produkcją komponentów i części. Bogactwo 

zabytków dziedzictwa kulturowego i budynków sakralnych rozwija rynek turystyki na tym 

obszarze.  

Subregion południowy stanowią trzy powiaty tj. bielski, cieszyński, żywiecki i należące do 

nich gminy oraz miasto na prawach powiatu tj. Bielsko-Biała. Subregion tworzy razem 41 

jednostek samorządu terytorialnego. Na czele stoi Miasto Bielsko-Biała, które jest Liderem 

pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej w przygotowaniu, wdrażaniu, realizacji, 

rozliczaniu RIT Subregionu południowego w ramach RPO WSL 2014-2020. W 2018 roku 

obszar ten zamieszkiwało 667 624 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wyniosła 284 

os/km2. Na rynek pracy szczególny wpływ ma sektor turystyczny, który związany jest z 

walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi regionu. Jednocześnie rozwija się tutaj również 

drobna wytwórczość, rzemiosło, usługi oraz handel, ale też przemysł chemiczny, 

elektromaszynowy, samochodowy, lotniczy i spożywczy. Liczne koncerny zagraniczne i parki 

przedsiębiorczości oraz przynależność do KSSE wpływają na rynek pracy w tym rejonie. 

Poniżej zaprezentowano analizę najważniejszych czynników kreujących rynek pracy48 w 

województwie śląskim49, którymi są: wzrost gospodarczy (1), zmiany struktury produkcji 

województwa (2), zmiany struktury demograficznej (3), zmiany systemu emerytalnego (4), 

innowacyjność gospodarki oparta na wiedzy i kompetencjach przyszłości (5) aktywizacja 

ludzi młodych (6) zatrudnienie osób w wieku 50+ (7) oraz poziom aktywności zawodowej 

kobiet i świadczenie z programu rządowego „Rodzina 500+” (8).  

Wysoki wzrost gospodarczy  

Województwo śląskie charakteryzuje się wysokim udziałem w tworzeniu produktu krajowego 

brutto (PKB), ustępując pod tym względem jedynie województwu mazowieckiemu (w którym 

sam region warszawski stołeczny w 2018 roku miał udział 17,4%). Pozycję drugiej 

gospodarki w Polsce region utrzymuje niezmiennie od kilkunastu lat, a zawdzięcza to m.in. 

dużemu potencjałowi ludnościowemu oraz silnie rozwiniętemu sektorowi przemysłu. Wartość 

PKB w regionie na przestrzeni lat 2014-2018 odnotowała przyrost o 121,7%. Jednocześnie 

patrząc na udział regionu w tworzeniu PKB, to w ostatnich latach 2016-2018 utrzymuje się 

na tym samym poziomie 12,3%, porównując to jednak z rokiem 2004 (rok wstąpienia do UE), 

gdzie osiągnął szczyt 13,7%, to jest to tendencja spadkowa.  

                                                           
48 Zob. M. Jadamus-Hacura, K. Melich-Iwanek, Przyszłość śląskiego rynku pracy w opinii ekspertów – 
badania pilotażowe, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach, nr 304, Katowice 2016, Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie 
dla polityki społecznej i gospodarczej, pod red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, Rządowa Rada 
Ludnościowa, Warszawa 2017. 
49 Tytułem wstępu należy wskazać, że województwo śląskie, jest obszarem bogatym w zasoby 
naturalne, tj. węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, rudy molibdenowo – wolframowo – miedziowe, 
rudę żelaza, sól kamienną, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni oraz kruszywa 
naturalnego, złoża wód leczniczych, mineralnych i termalnych. Tak licznie występujące w regionie 
surowce naturalne przyczyniły się do powstania największego w skali kraju okręgu przemysłowego, 
który odgrywa decydującą rolę w bilansie paliwowo - energetycznym Polski.  
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Wykres 5 Produkt krajowy brutto i jego dynamika w latach 2014-2018 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku danych lokalnych GUS 

Analizując dane w podziale na subregiony największy wpływ na tworzenie produktu 

krajowego brutto w województwie śląskim miał subregion centralny, którego udział w 2016 

roku osiągnął poziom 64,1%, zaś poziom udziału pozostałych subregionów kształtował się w 

granicach około 10,0% (mniejszy lub większy). W badanym okresie udział poszczególnych 

subregionów w tworzeniu PKB województwa utrzymywał się na podobnym poziomie, co 

pokazuje kolejna tabela. 

Tabela 8 Produkt krajowy brutto w podziale na subregiony i ich udział w jego tworzeniu w 
latach 2014-2016 

Region Produkt krajowy brutto ogółem 

w mln zł 

Udział % w PKB ogółem dla 

Województwa 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

ŚLĄSKIE ogółem 213 640 222 880 229 060 100,0 100,0 100,0 

Subregion 

Północny 

19 862 20 827 21 719 9,3 9,3 9,5 

Subregion 

Południowy 

30 248 32 816 34 218 14,2 14,7 14,9 

Subregion 

Zachodni 

25 176 26 142 26 338 11,8 11,7 11,5 

Subregion 

Centralny 

138 354 143 096 146 786 64,7 64,2 64,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku danych lokalnych GUS 
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PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest wyższy niż w Polsce, bo z szacunków za 

2018 rok wynika, że osiągnął on poziom 57 255 zł, co stanowi 104,0% średniej krajowej. 

Jednakże ustępuje miejscu województwom mazowieckiemu, dolnośląskiemu i 

wielkopolskiemu. Jeśli zbadamy dokładnie dane z 201650 roku w rozbiciu na poszczególne 

podregiony, to widoczne są duże dysproporcje w tworzeniu PKB na 1 mieszkańca np. 

podregion bytomski osiągnął poziom 34 865 zł i był niższy od średniej krajowej o 18%, zaś 

podregion katowicki osiągnął poziom 63 660 zł i był wyższy od średniej krajowej o 31,4%. 

Podregionami, które miały wyższy poziom od średniej krajowej, były: bielski, gliwicki, 

katowicki i tyski, zaś podregionami poniżej poziomu PKB krajowego, były: częstochowski, 

rybnicki, bytomski, sosnowiecki. Z analizy danych statystycznych wynika, że niskie tempo 

przyrostu PKB na 1 mieszkańca oraz malejący udział gospodarki województwa śląskiego w 

tworzeniu PKB kraju, jak również istotne dysproporcje w tworzeniu PKB w subregionach, w 

szczególności w subregionie północnym mogą stanowić barierę w rozwoju województwa 

śląskiego, jako całości. 

Mapa 1 Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2016 roku w podziale na podregiony (w tys. 
zł) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku danych lokalnych GUS 

W jednej z publikacji51 autorzy oszacowali, jaki poziom wzrostu PKB wpływa na zwiększenie 

wzrostu zatrudnienia. Z badań wynika, że przy wzroście PKB o 5,29% (dane dla Polski) 

będzie wzrastać zatrudnienie. W województwie śląskim poziom zatrudnienia powinien 

wzrastać dopiero przy tempie wzrostu gospodarczego, rozumianego jako wzrost PKB 

                                                           
50 Opracowanie własne na podstawie dostępnych danych z 2016 roku (brak nowszych danych) z BDL 
GUS.   
51 M. Jadamus-Hacura, K. Melich-Iwanek, Przyszłość śląskiego…, op. cit. 
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powyżej 5%. Z tego wynika, że wzrost gospodarki województwa ma charakter 

bezzatrudnieniowy, czyli nie jest oparty na wzroście liczby zatrudnionych pracowników 

Wykres 6 Wartość dodana brutto w latach 2014-2018

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku danych lokalnych GUS. 

Wartość dodana brutto (WDB) województwa śląskiego w 2017 roku wyniosła 214 519 mln zł i 

odnotowała przyrost 113,2% w porównaniu z 2014 rokiem. Jednakże udział regionu w 

tworzeniu wartości dodanej brutto z roku na rok zmniejsza się i osiągnął 12,28% w 2017 

roku. A zatem znaczenie regionu w krajowej gospodarce od kilku lat nieustannie maleje. 

Warto nadmienić, że najwyższy udział został odnotowany w roku przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej tj. w 2004 – 13,7%. Wyniki przeprowadzonej analizy52 pokazują, że region 

województwa śląskiego odznacza się niższą (o ponad 20 punktów procentowych) WDB na 

pracującego w sekcji rolnictwa niż w kraju. Ma to związek, m.in. ze stosunkowo dużym 

rozdrobnieniem gospodarstw w województwie śląskim. Szczególnie niską efektywnością w 

tym sektorze charakteryzuje się podregion bielski. Najbliżej średniej Polski województwo 

plasuje się pod względem wartości dodanej brutto na pracującego w sekcjach związanych z 

przemysłem i budownictwem. Autorzy analizy podkreślają, że w tej grupie sekcji nastąpił w 

regionie największy wzrost od roku 2010 do 2015. Ma na to wpływ restrukturyzacja 

przemysłu m.in. poprzez rozwój branży samochodowej z wysoce nowoczesnymi fabrykami. 

Największym udziałem w wartości dodanej brutto ogółem charakteryzuje się sekcja związana 

z przetwórstwem przemysłowym. Warto zaznaczyć, że w tej sekcji zatrudnionych jest 

najwięcej osób. Podregionem odznaczającym się najwyższą wartością dodaną brutto na 

pracującego jest podregion gliwicki, co wynika przede wszystkim z wysokiej wydajności 

przemysłu i budownictwa. 

                                                           
52 Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego w obszarach oddziaływania 
Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2018, \WARR S.A. Katowice 2019 r., str. 70 i 
nast.  
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Struktura zatrudnienia 

Rynek pracy województwa śląskiego, który z końcem ubiegłego wieku uległ głębokiej 

transformacji w wyniku restrukturyzacji tradycyjnych gałęzi przemysłu, wciąż odczuwa skutki 

tych procesów. Struktura zatrudnienia w województwie śląskim w 2017 roku przedstawiała 

się następująco53: 37,3% pracowało w przemyśle, 12,9% w handlu i naprawie pojazdów 

samochodowych, 10,0% w edukacji, 7,0% opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, 6,1% w 

budownictwie, 5,0% w transporcie i gospodarce magazynowej, 4,9% w administracji 

publicznej, 4,0% w administrowaniu i działalności wspierającej, 3,2% w działalności 

profesjonalnej, naukowej i technicznej, 0,5% w rolnictwie i 9,1% w pozostałej działalności 

usługowej. Wysoki udział przemysłu w strukturze zatrudnienia jest głównie dzięki 

przemysłowi wydobywczemu, hutnictwu oraz branży motoryzacyjnej. W opinii eksperta 

problemem śląskiego rynku pracy jest skupienie i oparcie rynku pracy w niektórych miastach 

na produkcji motoryzacyjnej. Zdaniem eksperta branża motoryzacyjna jest bardzo wyczulona 

na wszelkie wahania koniunkturalne, w szczególności na kwestie związane z pojawiającymi 

się kryzysami. Jako przykład przytoczono w rozmowie kryzys w USA z lat 2008-2009, który 

odbił się na śląskim rynku pracy poprzez dużą redukcję zatrudnienia i wyraźny wzrost 

bezrobocia. Podążając za autorami analizy54 szczególnie wysokimi udziałami pracujących w 

rolnictwie (ponad 40%) charakteryzują się powiaty położone w obszarze subregionu 

północnego: częstochowski i kłobucki, natomiast w latach 2007-2016 największy wzrost 

udziałów pracujących w rolnictwie nastąpił w powiatach położonych w południowej części 

województwa. W regionie przemysł i budownictwo są sektorami, które obejmują największą 

część osób pracujących, choć od roku 2007 udział ten wykazuje tendencje malejące. W 

2016 r. w województwie śląskim był on równy aż 37,8%, podczas gdy w Polsce przyjmował 

wartość 26,9%. Ma to związek z wysokim uprzemysłowieniem województwa, które wynika 

m.in. z występowania na tym terenie surowców mineralnych, głównie złoży węgla 

kamiennego i brunatnego55. W centralnej części regionu znajduje się Górnośląski Okręg 

Przemysłowy, będący największym okręgiem przemysłowym Polski. W okręgu znajdują się 

największe miasta skupione w środkowej części województwa śląskiego, czyli tzw. 

konurbacja górnośląska oraz otaczające ją obszary uprzemysłowione. Największym 

udziałem (ponad 50%) pracujących w województwie śląskim w przemyśle i budownictwie 

odznaczają się powiaty bieruńsko-lędziński, mikołowski, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, 

Ruda Śląska i Tychy. W Rybnickim Okręgu Węglowym znaczna część osób pracuje w 

górnictwie. Podstawę Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego stanowią bogate tradycje 

przemysłu metalurgicznego (Huta Częstochowa), metalowego (Rudniki, Kłobuck) oraz 

celulozowo-papierniczego (Myszków). Natomiast Bielski Okręg Przemysłowy charakteryzuje 

się bardzo różnorodną strukturą przemysłową, a do jego głównych działów przemysłowych 

należą: przemysł włókienniczy, maszynowy, elektromaszynowy, metalowy, chemiczny, 

ceramiczny, hutniczy, drzewny, papierniczy, środków transportu (Fiat Auto Poland S.A.), 

skórzany, obuwniczy i spożywczy. Znajdują się tu ponadto: rafineria ropy naftowej i kopalnia 

węgla kamiennego w Czechowicach-Dziedzicach. Miasta zdominowane są przez sektor 

usługowy, który służy zaspokojeniu różnych potrzeb mieszkańców, m.in. edukacyjnych, 

zdrowotnych i kulturalnych. Z tego powodu ludzie wybierają częściej miasta niż wieś jako 

                                                           
53 Obliczenia na podstawie danych z BDL GUS dotyczących przeciętnego zatrudnienia w 
województwie śląskim. 
54 Analiza sytuacji …, op. cit... 
55 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, przyjęta Uchwałą Sejmiku 
Województwa Śląskiego nr IV/38/2/2013 z 1 lipca 2013 r. 
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miejsce swojego zamieszkania. Wpływa to na wysoki poziom urbanizacji regionu. Duża rola 

przemysłu w rynku pracy, znacząco wyższa niż w pozostałej części kraju w powiązaniu z 

zachodzącymi zmianami gospodarczymi, głównie wzrostem wydajności pracy, 

automatyzacją, robotyzacją powodować będzie coraz silniejsze uwalnianie siły roboczej w 

tych obszarach, gdzie dominuje przemysł. Stąd też niezwykle ważne stymulowanie rozwoju 

sektora usług rynkowych, przede wszystkim zaawansowanych technologicznie, aby móc 

zaabsorbować odchodzącą z przemysłu siłę roboczą. Należy podkreślić, że w wyniku 

transformacji górniczej regionu z jednoczesnym uwalnianiem siły roboczej z tradycyjnych 

form przemysłu górniczego, będzie wzrastać zapotrzebowanie na pracowników w sektorze 

energii odnawialnej. Rozwój działalności nowoczesnej energetyki z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii i technologii energooszczędnych spowoduje zmiany w 

strukturze rynku pracy, gdyż zagospodaruje siłę roboczą odchodzącą z przemysłu. Działania 

na rzecz OZE to przyszłość oparta na wiedzy i drzemiącym w regionie potencjale. W latach 

2014-2018 można zaobserwować tendencję wzrostu w liczbie nowo tworzonych miejsc pracy 

zarówno w Polsce, jak i w województwie śląskim. W województwie śląskim w 2018 roku 

nastąpił wzrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy o 18% w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Analizując udział poszczególnych województw w tworzeniu nowych miejsc 

pracy w Polsce, to województwo mazowieckie jest na pierwszym miejscu mając wynik 

21,1%, a śląskie jest tuż za nim z wynikiem 13,4%, natomiast najsłabiej w tym rankingu 

wypada województwo lubuskie, które osiągnęło udział 1,6%. Najwięcej nowo utworzonych 

miejsc pracy w województwie śląskim powstało w sektorze przemysłu przetwórczego (17,2 

tys.) i motoryzacyjnego (17,9 tys.) oraz budownictwa (11,2 tys.). 

Aktywność zawodowa i bezrobocie 

W 2017 roku liczba biernych zawodowo w województwie śląskim wyniosła 1 721 tys. osób, 

co stanowiło 44%56 biernych zawodowo w ogóle ludności w wieku produkcyjnym. W grupie 

biernych zawodowo aż 60,2%57 stanowiły kobiety (1 036 tys.) oraz osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym 30,7% (529 tys.), gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym 

podstawowym 27,4% (471 tys.) oraz osoby z wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym 23,5% (404 tys.). Jednocześnie osoby w wieku 55+ były największą grupą 

biernych zawodowo 1 133 tys. osób (tj. 65,8% ogółu biernych zawodowo). Wśród 

deklarowanych przyczyn bierności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego 

wskazano emeryturę, naukę, uzupełnienie kwalifikacji oraz obowiązki rodzinne i związane z 

prowadzeniem domu. Jedynie nieznaczna część osób jako przyczynę swojej bierności 

zawodowej wskazała wyczerpanie wszystkich możliwości poszukiwania pracy. Badania 

rynku pracy wykazują, że osoby po 50 roku życia są kategorią osób niefaworyzowaną przez 

pracodawców dużych przedsiębiorstw. Pracodawcy zdecydowanie bardziej wolą zatrudniać 

młode osoby, gdyż dodatkowo korzystają z różnego rodzaju wsparcia oferowanego przez 

publiczne służby zatrudnienia np. staży, dofinansowania, gdzie mają tak naprawdę przez 

jakiś czas darmową siłę roboczą. W opinii eksperta w ostatnim roku notuje się intensywne 

przechodzenie na świadczenia emerytalne osób, które uzyskały wiek emerytalny, co też w 

dużym stopniu wpłynęło na poprawę sytuacji na rynku pracy nie tylko województwa 

śląskiego, ale całego kraju.   

                                                           
56 Analiza sytuacji …, op. cit.. . 
57 Obliczenia na podstawie danych z BDL GUS. 
 



Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 
2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy 

RAPORT KOŃCOWY 

68 

Tabela 9 Współczynnik aktywności zawodowej w wieku produkcyjnym w podziale na płeć 

Współczynnik aktywności zawodowej według wieku produkcyjnego w % 

Ogółem  

Region 2014 2015 2016 2017 2018 

POLSKA 56,2 56,2 56,2 56,4 56,3 

ŚLĄSKIE 53,8 53,1 53,3 53,4 53,2 

Mężczyźni 

POLSKA 64,7 64,6 64,8 65,2 64,9 

ŚLĄSKIE 61,6 61,2 60,6 60,7 60,8 

Kobiety 

POLSKA 48,5 48,4 48,3 48,4 48,5 

ŚLĄSKIE 46,7 45,8 46,8 46,7 46,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku danych lokalnych GUS. 

Przechodząc do wskaźnika aktywności zawodowej jest on bardziej korzystny dla mężczyzn 

niż kobiet mimo, że współczynnik feminizacji w 2018 roku w województwie śląskim wynosił 

107,4% i był wyższy o 0,7 punktu procentowego w kraju. Jak wynika z danych w 2018 roku 

współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym dla Polski wyniósł 56,3%, 

zaś dla województwa śląskiego 53,2%, dla mężczyzn 60,8%, a dla kobiet 46,3%. W latach 

2014-2016 wskaźnik aktywności zawodowej kobiet nieznacznie rósł, a w 2017-2018 roku ma 

tendencję spadkową. Różne mogą być powody spadku aktywności zawodowej kobiet w 

wieku produkcyjnym, jednakże ten spadek można byłoby tłumaczyć również otrzymanym 

świadczeniem w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”, który wprowadzono w I 

kwartale 2016 roku. Według autorki publikacji58: „Od 2016 roku te dysproporcje zaczęły 

ponownie rosnąć, czyli poprawa sytuacji na rynku pracy znowu w większym stopniu 

dotyczyła mężczyzn niż kobiet. Odwrócenie się pozytywnych trendów na rynku pracy było 

szczególnie widoczne, gdy dokonano podziału subpopulacji kobiet z punktu widzenia 

kryterium wieku. W grupie kobiet w wieku 25–44 lat, czyli w wieku według statystyk 

Eurostatu, w którym rodzą najczęściej pierwsze i kolejne dziecko, wyraźnie pogorszyły się 

podstawowe miary aktywności ekonomicznej oraz stopa bezrobocia rejestrowanego w 

okresie obowiązywania świadczenia. Z pewnością trudno jest jednoznacznie wskazać na 

bezpośrednią zależność pomiędzy pogorszeniem się powyższych miar rynku pracy kobiet i 

realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”, wprowadzonego w Polsce od kwietnia 2016 

roku. Relatywnie krótki okres obserwacji skutków tego programu na rynku pracy kobiet w 

Polsce nie pozwala jeszcze na jednoznaczne wnioski.” W województwie śląskim kobiety 

dopiero po transformacji i zmianach zaczęły być bardziej aktywne zawodowo. Przez wiele lat 

kobiety były osadzane w rolach społecznych, miały przypisane role rodzinne, jednakże ta 

sytuacja już się zmienia i cytując autorów publikacji59: „kobiety śląskie dokonały dużej 

generacyjnej zmiany. W ciągu dwóch pokoleń, a czasami jednego dokonały wielkiej zmiany 

                                                           
58 Zob. A. Politaj, Sytuacja kobiet na rynku pracy w dobie obowiązywania programu „Rodzina 500+”, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 529, Wrocław 2018. 
59 Zob. U. Swadźba, Miejsce pracy zawodowej w życiu kobiet śląskich, “Władza Sądzenia” 2017, nr 
13, s. 135-150. 
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swojej pozycji społecznej. Z żon robotników, najczęściej górników, stały się wykształconymi 

pracownicami. Praca zawodowa zajmuje bardzo ważna rolę w ich życiu, gdyż obok 

ekonomicznych (egzystencjalnych) zyskuje walory samorealizacyjne i kreatywne”. W 2019 

roku stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim wyniosła 3,6% i była niższa 

o 1,4 punktu procentowego od stopy krajowej. Tak niska wartość wskaźnika plasowała 

województwo wśród regionów o najniższej stopie bezrobocia tj. wielkopolskie, małopolskie, 

pomorskie, lubuskie. Jak wynika z analizy danych statystycznych liczba bezrobotnych w 

województwie śląskim wykazuje tendencję analogiczną do zachodzącej na poziomie kraju, 

tendencję malejącą.  

Tabela 10 Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2014-2019  

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 

Region 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

POLSKA 11,4 9,7 8,2 6,6 5,8 5,2 

ŚLĄSKIE 9,6 8,2 6,6 5,1 4,3 3,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku danych lokalnych GUS. 

W województwie śląskim trend spadku widoczny jest również w podziale osób w wieku 

produkcyjnym. Zarówno stopa bezrobocia mężczyzn, jak i kobiet z roku na rok maleje, aż w 

roku 2018 osiągają taki sam poziom 3,5%.  

Tabela 11 Stopa bezrobocia osób w wieku produkcyjnym w latach 2014-2018 

Stopa bezrobocia według wieku produkcyjnego i płci w % 

Ogółem  

Region 2014 2015 2016 2017 2018 

POLSKA 9,2 7,7 6,3 5 4 

ŚLĄSKIE 8,8 7,3 5,5 3,9 3,5 

Mężczyźni 

POLSKA 8,6 7,4 6,2 5 3,9 

ŚLĄSKIE 8 7,1 5,3 3,8 3,5 

Kobiety 

POLSKA 9,9 8 6,4 5,1 4 

ŚLĄSKIE 9,7 7,5 5,7 4 3,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku danych lokalnych GUS. 

Sytuacja na rynku pracy w województwie śląskim zmienia się dynamicznie i podobnie jak na 

poziomie kraju w ostatnich latach uległa znacznej poprawie. Jednakże specyfiką rynku 

województwa śląskiego jest duże zróżnicowanie regionalne, stąd też i stopa bezrobocia 

waha się od 1,0% do 8,3%. Najniższe wartości wskaźnika w 2019 roku odnotowano w 

powiatach, które od lat charakteryzują się niskim poziomem bezrobocia tj. w Katowicach 

1,0%, Bielsku Białej 1,7%, Tychach 2,0%, Gliwicach 2,3%, Częstochowie 2,9% oraz w 

powiecie bielskim 2,8%. W grupie powiatów, w których stopa bezrobocia była najwyższa 

znalazły się: Bytom 8,3%, częstochowski 6,2%, zawierciański 5,8%. Analiza pokazuje 
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zatem zasadność intensyfikacji wsparcia w ramach środków rynku pracy na terenie 

OSI Bytom i Subregionu Północnego.  

Mapa 2 Stopa bezrobocia rejestrowanego w wybranych regionach województwa śląskiego w 
latach 2014-2019 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku danych lokalnych GUS. 

W badanym okresie zauważalna jest poprawa na rynku pracy i wysokie bezrobocie 

odnotowywane w poprzednich latach, będące konsekwencją zamknięcia niektórych 

zakładów pracy – przede wszystkim kopalń, hut po transformacji gospodarczej, zostało 

zniwelowane poprzez pojawienie się nowych miejsc zatrudnienia. m.in. dzięki rozwojowi 

sektora usług, jak i sekcji związanej z przetwórstwem przemysłowym i motoryzacyjnym. W 

2017 roku w województwie śląskim najliczniejszą grupę zarejestrowanych bezrobotnych w 

wieku produkcyjnym stanowiły osoby młode, w przedziale wieku 25-34 lata (26,8%) i 35-44 

lata (23,9%). Mniej licznymi grupami były osoby w wieku 45-55 lat (19,4%), osoby starsze w 

wieku 55 lat i więcej (19,5%) oraz osoby w wieku 15-24 lat 10,4%. Wśród najmłodszych 

bezrobotnych dominowały kobiety, które stanowiły aż 66,1% (6 523 tys.) tej subpopulacji. 

Podobnie jak na poziomie kraju, tak również w województwie śląskim w 2017 roku problem 

bezrobocia dotyczył głównie osób z wykształceniem niższym, czyli gimnazjalnym i niższym 

28,3% oraz zasadniczym zawodowym 25,9%, dalej policealnym i średnim zawodowym 

22,0%, wyższym 14,2% i średnim ogólnokształcącym 9,6%. Grupa bezrobotnych 

legitymująca się wykształceniem zasadniczym zawodowym była jedyną, w której dominowali 

mężczyźni 53,5% (13 139 tys.), natomiast w pozostałych subpopulacjach odnotowywano 

zdecydowaną nadreprezentację kobiet. Jak wynika z wyżej zaprezentowanych danych 

statystycznych ludzie młodzi stanowią dość dużą grupę osób bezrobotnych, dlatego też 

cytując badania zaprezentowane w publikacji60„należy zwrócić uwagę na kwestie zależności 

między sytuacją ludzi młodych na rynku pracy a formami ich wsparcia w płynnym przejściu z 

edukacji do zatrudnienia. W tym obszarze należy wyraźnie podkreślić znaczenie programów 

                                                           
60 R. Marszowski, Aktywizacja zawodowa ludzi młodych w koncepcji aktywnej polityki społecznej, 
Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, 2018, Seria: Organizacja i Zarządzanie, str. 132 

2014       2019 
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i działań, w których ludzie młodzi postrzegani są, jako populacja osób kreatywnych, 

mobilnych i mimo napotykanych trudności umiejących osiągać sukcesy. Taka forma 

postrzegania tej populacji zdeterminowała uznanie, stu milionów młodych ludzi żyjących w 

Unii Europejskiej za grupę obywateli, od której zależy powodzenie strategii Europa 2020 (…). 

Na tym tle toczy się jednocześnie proces deprecjonujący, coraz większą część populacji 

ludzi młodych, którym jest zjawisko NEET (...).  W tym kontekście wydaje się, że priorytetem 

w procesie przygotowywania oraz realizacji działań osłonowych w celu niedopuszczenia do 

stawania się ludzi młodych osobami charakterystycznymi dla populacji NEET jest nowe 

spojrzenie na aktywizację zawodową tej grupy społecznej poprzez … działania zwiększające 

elastyczność na rynku pracy – z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa (flexicurity) 

(…) – oraz ideę uczenia się przez całe życie. Zatrudnienie z kolei należy wiązać z 

wyposażeniem społeczeństwa w umiejętności, które umożliwiają znalezienie nowego 

miejsca pracy z zachowaniem fundamentalnej zasady prymatu zatrudnienia i szkolenia nad 

zasiłkiem.” Ludzie młodzi, którzy stanowią dużą grupę osób bezrobotnych mogą się 

sprawdzić w nowych kierunkach i gałęziach gospodarki opartej na wiedzy i właściwych 

kompetencjach przyszłości, ale należy tę grupę aktywizować. Według autorów 

publikacji61„kluczowe w przyszłości będą kompetencje związane z radzeniem sobie z 

informacjami, z ich pozyskiwaniem, filtrowaniem, oceną, przetwarzaniem, a także 

wyprowadzaniem wniosków. Z tej perspektywy istotną rolę odegrają także umiejętności 

cyfrowe, które ułatwią porządkowanie i analizę informacji płynących z wielu różnorodnych 

źródeł. Niezbędna będzie umiejętność obsługi i programowania wszelkich urządzeń, 

komputerów, robotów i automatów, które zastąpią ludzi w realizacji obowiązków 

zawodowych. Pomimo, że komputery stają się coraz lepsze w rozpoznawaniu wzorców, 

skomplikowanej komunikacji, to nadal istnieje wiele obszarów w których komputery nie są w 

stanie zastąpić człowieka. Można wymienić tu np. kreatywność, umiejętność myślenia i 

empatię, jako te kompetencje, w których posiadaniu znajduje się tylko człowiek i które 

powinien rozwijać, aby odnieść sukces bez konieczności konkurowania z maszynami.” 

Ludzie młodzi mogą się sprawdzić nie tylko w nowych kierunkach i gałęziach, ale również w 

tradycyjnych gałęziach gospodarki, które odznaczają się brakiem kadr. Obecna sytuacja 

epidemiczna szczególnie uwidacznia deficyty kadrowe w białych zawodach. Warto 

podkreślić, że już w 2019 roku w publikacji62 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 

wykazano deficyt pracowników w białych zawodach m.in. brak: lekarzy, pielęgniarek i 

położnych, fizjoterapeutów i masażystów oraz opiekunów osób starszych lub 

niepełnosprawnych, ratowników medycznych. Niezmienny wzrost zapotrzebowania na 

lekarzy, głównie specjalistów oraz pielęgniarki i położne spowodowany jest między innymi 

starzeniem się społeczeństwa i większą świadomością zdrowotną. Braki kadrowe w białych 

zawodach wynikają również z istotnych problemów służby zdrowia takich jak niska wysokość 

wynagrodzeń, a także tzw. luka pokoleniowa wśród personelu lekarskiego (wielu polskich 

lekarzy jest już w wieku emerytalnym). Według badań63 ponad 55% lekarzy to osoby w wieku 

powyżej 45 roku życia. W niektórych specjalnościach luka pokoleniowa jest tak duża, że 

istnieje coraz bardziej realne zagrożenie braku ciągłości udzielania świadczeń medycznych. 

Naczelna Rada Lekarska ocenia, że w Polsce brakuje nawet 68 tys. medyków. Braki kadr 

                                                           
61 A. Stachowicz-Stanusch, A. Aleksander, Kompetencje przyszłości, Zeszyty naukowe Politechniki 
Śląskiej, 2018, Seria: Organizacja i Zarządzania, str. 121. 
62 Barometr zawodów 2020, Raport podsumowujący badanie w województwie śląskim, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Katowicach, Kraków 2019. 
63 Por. Raport Niedobór talentów w branży medycznej, Polska Federacja Szpitali, Manpower Life 
Science, Warszawa 2019 r. 
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występują również w zawodach, na które zawsze będzie potrzeba rynkowa, ponieważ od 

osób wykonujących te zawody zależy poziom zaspokojenia potrzeb życiowych 

społeczeństwa (m. in. hydraulicy, dekarze, spawacze, murarze, mechanicy, zawody 

związane z usługami opiekuńczymi etc.). Według ww. publikacji jest wysokie 

zapotrzebowanie na nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych oraz 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Po raz pierwszy w grupie profesji deficytowych 

pojawili się nauczyciele przedmiotów zawodowych, gdyż obecnie zatrudnieni w szkołach 

zawodowych to nauczyciele w wieku okołoemerytalnym, nieposiadający aktualnej wiedzy. 

Podsumowując osoby młode mają szanse rozwoju zawodowego w różnych dziedzinach i 

zawodach, gdyż rynek pracy województwa śląskiego otwiera przed nimi szereg możliwości. 

Sytuacja demograficzna w województwie śląskim ewoluuje, podobnie jak w kraju, w kierunku 

starzenia się populacji. W rezultacie zmian procesów demograficznych maleje odsetek 

ludności w młodszych grupach wiekowych, a zwiększa się udział osób starszych. W 2017 

roku dzieci w wieku poniżej 15 roku życia stanowiły 14,3% ogólnej populacji, zaś odsetek 

osób w wieku 65 lat i więcej wynosił 17,9%. Uwzględniając jeszcze ujemny przyrost 

naturalny -1,4, to można spodziewać się, że w najbliższych latach nastąpi spadek liczby 

osób do 15 roku życia, a wzrośnie liczba osób w wieku 65 lat i więcej. Obawy te potwierdza 

prognoza GUS64, która wskazuje, że w nadchodzących latach Polskę czeka zdecydowany 

spadek liczby ludności. Przewiduje się, że do 2020 r. populacja zmniejszy się o ok. 360 tys. 

w porównaniu z 2013 r., do 2025 o ok. 755 tys., do 2030 prawie o 1,3 mln, a do 2050 o 

ponad 4,5 mln osób. Mimo wszystko w przypadku rynku pracy bardziej istotny od malejącej 

ogólnej liczby ludności okazuje się spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. 

Rozwiązaniem, które reguluje częściowo niedobór pracowników na rynku pracy jest 

zatrudnianie cudzoziemców. W literaturze przedmiotu panuje zgodny pogląd, że w Polsce 

cudzoziemcy wciąż stanowią zasób komplementarny względem pracowników rodzimych65. 

Na rynku pracy imigranci nie konkurują z rodzimymi pracownikami, wypełniają jedynie 

istniejące niedobory pracowników, pełniąc tym samym rolę uzupełniającą. W praktyce 

oznacza to podejmowanie przez obcokrajowców zatrudnienia przeważnie w branżach, 

w których występuje niedostateczna podaż ze strony rodzimych pracowników. Dodatkowo 

krótkookresowy charakter zatrudnienia świadczy raczej o zatrudnieniu uzupełniającym niż 

konkurencyjnym. W 2018 roku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło ogółem 

29 45966 wniosków o zezwolenie na pracę, z czego na podstawie 21 924 wniosków 

uzyskano pozwolenie na pracę w woj. śląskim. Największą grupę cudzoziemców starających 

się o pracę stanowią obywatele Ukrainy – w 2018 roku złożonych wniosków o zezwolenie na 

pracę obywateli Ukrainy było 23 736, z czego 17 980 pozytywnie rozpatrzonych. 2019 rok 

przyniósł wzrost liczby złożonych ogółem wniosków na zezwolenie na pracę przez 

cudzoziemców – odnotowano 36 798 złożonych wniosków, uzyskanych pozwoleń na pracę 

39 077 (większa liczba uzyskanych pozwoleń niż złożonych wniosków w danym roku wynika 

z pozytywnego rozpatrzenia wniosków złożonych w latach ubiegłych). Z danych wynika, że 

również wzrosła liczba wniosków złożonych przez obywateli Ukrainy 29 962 i uzyskanych 

pozwoleń na pracę było 32 119.  Porównując z liczbą wydanych zezwoleń z 2016 roku 

(7 175 zezwoleń dla obywateli Ukrainy), to jest to ponad 4-krotnie więcej. W analizowanych 

                                                           
64 K. Drela, Zmiany demograficzne a rynek pracy w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 489, Wrocław 2017 r., str. 85. 
65 O. Shelest-Szumilas, Migranci na polskim rynku pracy – wyzwania dla zarządzania 
zasobami ludzkimi, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, Poznań 2019 r. str. 5. 
66 Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w tablicach wynikowych 
MRPiPS. 
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latach wśród zatrudnionych cudzoziemców wyraźną większość stanowili mężczyźni. 

Oszacowanie wielkości zatrudnienia cudzoziemców jest bardzo trudnym zadaniem, m.in. 

dlatego, że część z nich wykonuje pracę bez zezwolenia. W ostatnich latach jest coraz 

więcej nielegalnie pracujących obcokrajowców, z czego największy udział stanowią 

obywatele Ukrainy. W 2016 roku przeprowadzono kontrolę i na 4 641 obcokrajowcach, udział 

nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy wynosił aż 39%. W 2016 r. najwięcej 

cudzoziemców było zatrudnionych w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w 

budownictwie, a w ostatnich latach również w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych. 

Cudzoziemcy najczęściej zatrudniani są na stanowiskach z niskim wynagrodzeniem, tam 

gdzie brakuje chętnych do podjęcia pracy, gdyż warunki nie są zadowalające. Liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych imigrantów w województwie śląskim utrzymuje się w 

ostatnich latach na podobnym poziomie. W 2016 roku wynosiła 404 osoby, co stanowiło 

około 11,5% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych imigrantów w Polsce. Największą 

część około 37% zarejestrowanych bezrobotnych cudzoziemców na terenie kraju stanowili 

obywatele Ukrainy. Około 15% to obywatele Rosji, a 8% Białorusi. Jednak generalnie 

bezrobocie wśród cudzoziemców jest niewielkie, ponieważ praca – z pozwoleniem lub bez 

jest ich głównym celem- jej brak powoduje konieczność powrotu do kraju macierzystego. 

Według tej analizy67 „pracodawcy śląscy coraz chętniej zatrudniają imigrantów zarobkowych 

z zagranicy. Należy do nich dodać brak innych, rodzimych, potencjalnych pracowników, 

gotowych do podjęcia pracy na warunkach proponowanych przez pracodawców oraz 

niewysokie oczekiwania płacowe imigrantów zarobkowych. Należy również pamiętać o tym, 

że zatrudnienie obcokrajowcy są bardzo wysoko oceniani przez swoich pracodawców. 

Wysoki poziom zadowolenia z pracowników z zagranicy powodowany ich pracowitością, 

sumiennością, dyspozycyjnością oraz innymi umiejętnościami, co stanowi o ich dużej 

konkurencyjności w stosunku do rodzimych pracowników (oczywiście w szczególnych 

branżach) i świadczy o tym, że pracownicy ci mogą stanowić zagrożenie dla potencjalnych 

pracobiorców z terenu kraju”. 

Podsumowując, cele PI realizowanych w ramach osi VII RPOWSL są nadal aktualne i 

niezbędne do realizacji, aby wzmocnić uczestników rynku pracy, zwiększyć ich aktywizację, 

jak również podnieść atrakcyjność i rozwój gospodarki województwa śląskiego. W obliczu 

ostatnich wydarzeń związanych z sytuacją epidemiczną, jakie mają miejsce nie tylko w 

Polsce, ale na całym świecie, rola wyznaczonych celów priorytetów inwestycyjnych nabiera 

większego znaczenia. Polska, jak i świat stoi w obliczu kryzysu, recesji. Branże związane z 

sektorem gastronomii, turystyki, hotelarstwa, transportu, jako pierwsze odczuły skutki 

zaistniałej sytuacji. Kolejne branże związane z przemysłem odzieżowym, z usługami muszą 

wprowadzać ograniczenia. W branży motoryzacyjnej, tak silnie skupionej na śląskim rynku 

pracy, również dokonują się zmiany i pierwszą z nich jest odpływ pracowników – 

cudzoziemców. Kolejnym problemem, jaki będzie, to trudność w znalezieniu zatrudnienia. 

Już nie tylko ludzie młodzi będą mieć kłopot ze znalezieniem zatrudnienia, ale w 

szczególności osoby po 50 roku życia, które jeszcze nie uzyskały praw do świadczenia 

emerytalnego. Zatem działania podejmowane w ramach priorytetów inwestycyjnych będą 

musiały być wzmożone, tak aby wesprzeć przedsiębiorstwa, a przede wszystkim grupy 

pracowników, pracodawców, osoby bezrobotne, gdyż wszyscy w większym czy mniejszym 

stopniu odczują skutki nieuchronnego kryzysu. Województwo śląskie jest szczególnym 

                                                           
67 R. Kozubek, Imigranci zarobkowi na śląskim rynku pracy. Analiza wyników badań empirycznych, 
Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, 2018 Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 126. 
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rynkiem pracy, który boryka się z problemami demograficznymi, niskim zatrudnieniem ludzi 

młodych, dużym zróżnicowaniem w subregionach, uzależnionym w znacznej mierze od mało 

rentownego schyłkowego przemysłu ciężkiego, jak również z monokulturą przemysłu 

motoryzacyjnego. Eksperci, z którymi przeprowadzane były wywiady zgodnie stwierdzili, że 

działania należy ukierunkowywać na potrzeby lokalnych rynków pracy, bo jak ukazuje 

zaprezentowana wyżej analiza wskaźniki mogą się diametralnie różnić nawet w regionach, 

które ze sobą graniczą. W obliczu zaprezentowanej sytuacji na rynku pracy w województwie 

śląskim, stwierdzenie zawarte w publikacji68 nadal wydaje się być aktualne, mianowicie: 

„Procesy restrukturyzacji ciągle funkcjonujących, tradycyjnych gałęzi przemysłu będą jednym 

z ważniejszych wyzwań stojących przed regionem, a jego nieumiejętne przeprowadzenie 

może implikować pojawieniem się na szeroką skalę niepokojów społecznych. Tym bardziej 

że – jak zauważa Jan Wojtyła – wszystkie przemiany dokonane i dokonujące się na Śląsku, 

związane z przekształceniami wielkich kompleksów gospodarczych, wywołują silne poczucie 

niesprawiedliwości wśród dużych grup społecznych (Wojtyła 2002: 27)69. Ponadto nie można 

zapominać o młodych osobach, kończących edukację i poszukujących pracy. Województwo 

śląskie, dzięki rozwijającej się infrastrukturze transportowej i komunikacyjnej, jak również 

restrukturyzacjom, rozwoju branży motoryzacyjnej staje się atrakcyjnym miejscem dla 

inwestorów. Jednakże pomimo wspierania procesu reindustrializacji, udział zatrudnienia w 

przemyśle high-tech w województwie śląskim pozostaje na bardzo niskim poziomie. 

Wyzwania rozwojowe przed którymi staje rynek pracy, nie tylko województwa śląskiego, są 

ściśle powiązane z zapotrzebowaniem na kompetencje z innowacyjnością, takie jak 

kompetencje kognitywne, w tym zdolności analityczne, heurystyczne, pomysłowość, 

myślenie krytyczne oraz kompetencje interpersonalne, które często pokrywają się z 

kompetencjami innowacyjnymi i wspomagającymi innowacyjność w wielu dziedzinach. W 

analizie dotyczącej sytuacji demograficznej regionu70 podkreśla się konieczność 

prowadzenia bardziej aktywnej polityki wspierania rozwoju nowoczesnych sektorów 

gospodarki na poziomie krajowym i regionalnym, wykorzystując do tego dostępne zasoby 

pracy w postaci ludzi młodych. „Ludzie młodzi wchodząc na rynek pracy, napotykają szereg 

barier i problemów, które koncentrują się głównie w obszarze zatrudnienia, w tym warunków 

pracy i płacy oraz bezrobocia i ryzyka zaklasyfikowania do grupy NEET.” Dlatego też 

niezbędna jest kontynuacja efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego w tworzeniu 

wysokiej jakości miejsc pracy. 

2.3. Wpływ wsparcia RPO WSL 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości w 

województwie śląskim. Efekt brutto i netto wsparcia 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Wskazanie w jakim stopniu Program przyczynił się do 

rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie śląskim.  

Przyznanie środków pochodzących z EFS na podjęcie działalności gospodarczej jest formą 

wsparcia generującą specyficzne efekty. W wyniku jej udzielenia powstaje bowiem nowe 

                                                           
68 R. Muster, Rynek pracy województwa śląskiego – stan obecny oraz trendy zmian, Studia 
Socjologiczne 2009, 4 (195). 
69 J. Wojtyła, Bezrobocie w procesie restrukturyzacji górnictwa na Śląsku, Akademia Ekonomiczna w 
Katowicach, 2002, 27. 
70 Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i 
gospodarczej, pod red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 
2017 r. str. 190. 
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przedsiębiorstwo i jednocześnie nowe miejsce pracy dla jego właściciela. Zgodnie z 

zasadami przyznania dotacji, działalność gospodarcza założona przy udziale środków EFS 

musi zostać utrzymana przez co najmniej 12 miesięcy. Po upływie tego okresu działalność 

może zostać zawieszona lub zlikwidowana, co oznacza brak trwałości osiągniętych efektów. 

Z drugiej jednak strony może się też zdarzyć, że przedsiębiorstwo będzie się rozwijać i 

zatrudni pracowników, czyli utworzy kolejne miejsca pracy. Aspektom przeżywalności 

działalności gospodarczych założonych przy wykorzystaniu środków przyznanych w ramach 

RPO WSL 2014-2020 oraz generowanych przez nie miejsc pracy poświęcono w ramach 

niniejszej ewaluacji odrębny nurt analiz, zmierzających do oszacowania efektu netto. Inaczej 

mówiąc, celem było ustalenie, czy w sytuacji, gdyby nie przyznano dotacji ze środków EFS i 

innego, towarzyszącego jej wsparcia71 uczestnikom projektów, założyliby oni 

przedsiębiorstwa cechujące się taką samą przeżywalnością i poziomem zatrudnienia. 

Analizą objęto uczestników, którzy otrzymali bezzwrotne środki na założenie działalności 

gospodarczej w ramach Działania 7.2, 7.3 lub 7.4 RPO WSL 2014-2020. Wykorzystano przy 

tym dane zebrane w badaniu kwestionariuszowym CAWI/CATI na grupie 584 z nich. Warto 

zauważyć, że wpływ wsparcia może występować na trzech poziomach72. Efekt netto w 

postaci nowopowstałych miejsc pracy może być generowany na wszystkich tych trzech 

poziomach, czyli wynikać albo z samego faktu założenia działalności gospodarczej, dającej 

samozatrudnienie uczestnikowi, albo z wydłużenia czasu funkcjonowania tej działalności, 

dzięki czemu miejsce pracy istnieje dłużej, albo z utworzenia dodatkowych miejsc pracy w 

powołanym do życia przedsiębiorstwie. 

Analizy każdego z trzech wymienionych poziomów dokonano inną metodą i w oparciu o inne 

dane. W przypadku pierwszego, który dotyczy efektu jałowej straty w zakładaniu nowych 

działalności gospodarczych, oparto się na deklaracjach uczestnikach wyrażonych w badaniu 

kwestionariuszowym CAWI/CATI. Blisko połowa (45%) z nich stwierdziła, że w ogóle nie 

rozpoczęłaby działalności gospodarczej, gdyby nie otrzymała bezzwrotnej dotacji w ramach 

RPO WSL 2014-2020. Wartość tę można przyjąć jako oszacowanie, jaka część miejsc pracy 

dla samozatrudnionych uczestników powstała jako skutek udzielonego wsparcia 

finansowego. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie kwestionariuszowe prezentuje 

poniższy wykres.  

                                                           
71 Pod tym pojęciem rozumiane są wszystkie formy wsparcia udzielonego odbiorcy dotacji poza 
przyznaniem środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, na przykład doradztwo i 
szkolenie.  
72 Wsparcie podjęcia działalności gospodarczej może spowodować jej założenie (w tym sensie, że 
uczestnik nie zdecydowałby się na taki krok, gdyby nie otrzymał dotacji), wsparcie podjęcia 
działalności gospodarczej może pomóc w jej dalszym utrzymaniu, czyli zwiększyć jej przeżywalność 
oraz wsparcie podjęcia działalności gospodarczej może sprzyjać jej rozwojowi przejawiającemu się w 
generowaniu nowych miejsc pracy (nie tylko dla właściciela). 
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Wykres 7 Deklaracje odbiorców dotacji, czy założyliby działalność w przypadku nieotrzymania 
dotacji 

 

Źródło: badania CAWI/CATI wśród odbiorców dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, n=471.  

Aby zbadać wpływ projektu na przeżywalność przedsiębiorstw, obliczono wskaźniki 

przeżycia dla lat 2018/2019 w grupach działalności gospodarczych uczestników Działań 7.2, 

7.3 i 7.4 założonych w poszczególnych latach z okresu 2015-2018. Wskaźnikiem przeżycia 

był odsetek przedsiębiorstw funkcjonujących w roku 2018, które przetrwały (czyli nie 

zaprzestały prowadzenia działalności) do roku 2019. Przykładowo, dla działalności 

gospodarczych założonych przy wykorzystaniu środków EFS w roku 2016 obliczono, jaki 

odsetek tych spośród nich, które istniały w roku 2018, przetrwał do roku 2019. Dane na ten 

temat pozyskano we wcześniej wspomnianym badaniu CAWI/CATI z uczestnikami. 

Obliczone w ten sposób wskaźniki przeżycia porównano następnie z analogicznymi 

wskaźnikami podanymi w publikacji GUS „Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 

2014-2018” (2020). Oznacza to, że jako grupę porównawczą wykorzystano ogół 

przedsiębiorstw osób fizycznych w Polsce. Różnicę między wskaźnikami przeżycia 

charakteryzującymi uczestników projektów RPO WSL 2014-2020 a charakteryzującymi ogół 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce interpretowano jako efekt 

netto wsparcia. Innymi słowy, założono, że gdyby nie przyznano wsparcia ze środków EFS, 

czas funkcjonowania działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników byłby 

taki sam, jak dla ogółu tego rodzaju przedsiębiorstw w Polsce. Zgodnie z przyjętą logiką 

obserwacja, że przedsiębiorstwa uczestników projektów RPO WSL 2014-2020 cechują się 

większym prawdopodobieństwem przetrwania kolejnego roku niż przedsiębiorstwa innych 

osób, prowadzi do wniosku, że udzielone w ramach Programu wsparcie wydłużyło okres 

działania firmy. Wyniki tego porównania przedstawia poniższy wykres. Zwraca uwagę 

odmienny kierunek zależności wskaźników przeżycia od roku powstania firmy dla 

przedsiębiorstw uczestników projektów niż dla ogółu działalności gospodarczych osób 

fizycznych w Polsce. W tym drugim przypadku można zauważyć, że najtrudniejszy dla 

nowopowstałych przedsiębiorstw jest początkowy okres ich działalności. Wiele z nich 

relatywnie szybko podlega likwidacji. Dlatego spośród przedsiębiorstw osób fizycznych 

założonych w 2018 roku aż co trzecie przestało funkcjonować do roku 2019. Jeżeli jednak 

działalności gospodarczej uda się przetrwać początkowy okres, ryzyko jej zakończenia w 

kolejnych latach maleje. Dlatego spośród przedsiębiorstw założonych w roku 2015 i 

istniejących w roku 2018, do roku 2019 przestało funkcjonować już tylko co siódme. 

Odwrotną prawidłowość można zaobserwować w przypadku działalności gospodarczych 
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założonych przez uczestników projektów RPO WSL 2014-2020. Wszystkie, które zostały 

założone w roku 2018, przetrwały do roku 2019. Wynika to niewątpliwie z obowiązkowego 

rocznego okresu trwałości założonego przedsiębiorstwa. Następnie wraz z upływem czasu 

od założenia działalności gospodarczej ryzyko jej likwidacji rośnie. Dla przedsiębiorstw 

założonych przy udziale środków EFS w roku 2015 wskaźniki przeżycia zrównują się już 

praktycznie z tymi notowanymi dla ogółu działalności gospodarczych osób fizycznych w 

Polsce. Jednak w przypadku przedsiębiorstw jedno- i dwuletnich (czyli założonych w roku 

2017 i 2016) uczestnicy projektów RPO WSL 2014-2020 mają jeszcze wyraźną przewagę w 

prawdopodobieństwie utrzymania działalności nad ogółem samozatrudnionych, wynoszącą 

odpowiednio 19 i 11 punktów procentowych. Można ją przypisać wsparciu otrzymanemu w 

programie. Konkludując, przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że wsparcie 

podejmowania działalności gospodarczej, obejmujące przyznanie dotacji ze środków 

EFS, w ramach RPO WSL 2014-2020 miało pozytywny wpływ na przeżywalność 

działalności gospodarczych w pierwszych trzech latach ich funkcjonowania. Analiza 

ekspercka wskazuje na szereg czynników wpływającym na taki stan. Pośród czynników 

wewnętrznych należy wskazać, że wsparcie dotacyjne może być również uzupełnione o 

wsparcie w postaci usług doradczo‐szkoleniowych o charakterze specjalistycznym 

(indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie 

działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności 

gospodarczej). Możliwość korzystania ze wsparcia pozwala beneficjentowi na przygotowanie 

lepiej swojego biznesu niż w przypadku startupów realizowanych bez wsparcia dotacyjnego 

ze środków EFS. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rynkowych wymaga 

podejmowania przemyślanych, uzasadnionych merytorycznie i trafnych decyzji. Przed ich 

podjęciem, należy zbadać dany problem, rozważyć alternatywy jego rozwiązania i dokonać 

wyboru najlepszego wariantu, przy uwzględnieniu możliwie największej liczby argumentów. 

Dokumentem, który daje możliwości przeanalizowania i wyboru optymalnych celów działania 

oraz sposobów ich osiągania jest biznesplan wymagany na etapie ubiegania się o środki 

pomocowe. Ostatnim czynnikiem wpływającym na przeżywalność działalności 

gospodarczych po otrzymaniu wsparcia jest konieczność zachowania trwałości operacji. 

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu nie może zostać zawieszona w 

okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w 

CEiDG albo KRS. Prowadzenie działalności gospodarczej w tym zachowanie okresu 

trwałości, podlega kontroli.  Przedmiotem kontroli jest ustalenie, czy dotowana działalność 

gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona.  
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Wykres 8 Wartość wskaźników przeżycia 2018/2019 przedsiębiorstw uczestników projektów 
RPO WSL oraz ogółu przedsiębiorstw osób fizycznych w Polsce w zależności od roku 
założenia działalności gospodarczej 

 
Źródło: badania CAWI/CATI wśród odbiorców dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (n=420) oraz 
opracowanie "Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014-2018" (GUS 2019).  

Analizy dla trzeciego poziomu, czyli hipotetycznego oddziaływania wsparcia polegającego na 

sprzyjaniu rozwojowi przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie, wyrażającemu się we 

wzroście poziomu zatrudnienia, przeprowadzono porównując badaną grupę uczestników 

projektów RPO WSL 2014-2020 z grupą kontrolną osób, które podjęły działalność 

gospodarczą bez dotacji73. Wykorzystano badania CAWI/CATI przeprowadzone w obu 

grupach osób. W przypadku uczestników projektów operatem był zbiór danych przekazany 

przez Instytucję Zarządzającą, natomiast w przypadku innych przedsiębiorców – komercyjna 

baza danych przedsiębiorstw. Efektywną grupę kontrolną skonstruowano przy użyciu 

techniki optimal full matching74, w oparciu o indeks skłonności (propensity score) 

oszacowany techniką CBPS75. W ten sposób zapewniono, że rozkład częstości zmiennych 

kontrolnych w grupie kontrolnej był zbliżony do tego w grupie uczestników76. Przy 

                                                           
73 Tj. nie uzyskały wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020, ani w ramach innych źródeł dotacji bądź 
instrumentów finansowych ze środków Polityki Spójności lub programów aktywizacji finansowanych ze 
środków krajowych bądź środków unijnych, w tym pochodzących z PROW 2014-2020. 
74 Hansen, B. B., Klopfer, S. O. Optimal full matching and related designs via network flows. Journal of 
computational and Graphical Statistics, 15(3), 609-627, 2006 r. 
75 Imai, K., & Ratkovic, M. Covariate balancing propensity score. Journal of the Royal Statistical 
Society: Series B (Statistical Methodology), 76(1), 243–263, 2014 r. 
76 Do zestawu zmiennych kontrolnych należał: rok założenia działalności, wiek właściciela w 
momencie założenia działalności, płeć i wykształcenie właściciela, jego sytuacja zawodowa przed 
założeniem działalności (czy był osobą niepracującą, czy pracował na pełen etat, czy miał umowę o 
pracę na czas nieokreślony), sektor gospodarczy działalności (przemysł / budownictwo / usługi 
nierynkowe / usługi rynkowe) oraz liczba osób pracujących w przedsiębiorstwie w pierwszym roku 
jego funkcjonowania. Ostatnia ze zmiennych pomaga kontrolować różnice w charakterze zakładanych 
przedsiębiorstw, ale uniemożliwia szacowanie efektu netto dla pierwszego roku funkcjonowania 
działalności (weryfikowana hipoteza zakłada, że wpływ występuje na dalszym etapie rozwoju 
przedsiębiorstwa). Jeżeli wyłączyć ją z zestawu zmiennych kontrolnych, średnia liczba osób 
pracujących w przedsiębiorstwach z grupy kontrolnej nieco wzrasta i w rezultacie rośnie różnica w 
średniej wielkości zatrudnienia między grupą uczestników a grupą kontrolną, na niekorzyść tej 
pierwszej.  
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szacowaniu efektu netto wykorzystano dane o przedsiębiorstwach 468 uczestników77 i 311 

przedsiębiorstwach nieuczestników78. Uzyskane oszacowania przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 9 Liczba pracujących na koniec 2019 r. na 100 nadal funkcjonujących działalności 
gosp. wg rodzaju umowy 

 
Źródło: własne analizy kontrfaktyczne na danych z badań CAWI/CATI wśród odbiorców dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej, n=468, oraz na próbie kontrolnej przedsiębiorstw, które nie korzystały z dotacji, n=311. 

W analizowanej grupie uczestników projektów RPO WSL 2014-2020 na 100 nadal 

funkcjonujących działalności gospodarczych przypadało średnio 15 pracujących na pełny 

etat na podstawie umowy o pracę, 8 pracujących na część etatu na podstawie umowy o 

pracę, 17 pracujących na podstawie umowy zlecenia i 97 samozatrudnionych. W grupie 

kontrolnej odnotowano nieco więcej pracujących na umowę o pracę lub umowę zlecenie i 

nieco mniej osób samozatrudnionych. Różnice między grupą przedsiębiorstw uczestników a 

grupą kontrolną, które stanowią oszacowanie efektu netto, nie były istotne statystycznie. Na 

podstawie analiz sformułowano więc wniosek, że przyznanie dotacji nie przyczyniło się 

do zwiększenia poziomu zatrudnienia w założonych przy jej wykorzystaniu 

przedsiębiorstwach. Efekt zatrudnieniowy przyznanego wsparcia wynika wyłącznie z 

umożliwienia powstania nowych działalności gospodarczych oraz zwiększenia ich 

przeżywalności w pierwszych latach funkcjonowania. Na podstawie zebranych danych 

można oszacować ten efekt zatrudnieniowy mierzony na koniec 2019 roku (tego momentu 

dotyczyło pytanie kwestionariuszowe w badaniu CAWI/CATI). Wyniki tego oszacowania 

zawiera poniższa tabela. Wyróżniono w niej trzy mechanizmy odpowiedzialne za 

generowanie efektu zatrudnieniowego. Pierwszy z nich, „dzięki umożliwieniu powstania 

przedsiębiorstwa”, polega na tym, że działalność gospodarcza nie powstałaby w sytuacji 

nieudzielenia dotacji (lecz dotacja nie przyczyniła się do przetrwania przedsiębiorstwa). Drugi 

z nich, „dzięki zwiększeniu przeżywalności”, dotyczy przedsiębiorstw, które zostałyby 

założone również w przypadku nieotrzymania dotacji, ale które bez jej udzielenia nie 

                                                           
77 W badaniu CAWI/CATI wzięło udział 584 uczestników. 471 spośród nich nadal prowadziło działalność 
w marcu 2020 roku. Trzech z tych 471 uczestników nie zostało uwzględnionych w analizach ze względu 
na braki danych niezbędnych do oszacowania indeksu skłonności. 
78 W badaniu CAWI/CATI wzięło udział 360 przedsiębiorców, którzy nie korzystali z dotacji. 49 z nich 
zostało wyłączonych z analiz z powodu braku danych niezbędnych do oszacowania indeksu 
skłonności lub z powodu zbytniej odmienności od przedsiębiorstw uczestników. Stąd podana liczba 
311 nieuczestników. 
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przetrwałyby do roku 2019. Trzeci mechanizm jest połączeniem dwóch poprzednich – 

oznacza sytuację, w której przyznane środki finansowe nie tylko pozwoliły na podjęcie 

działalności gospodarczej, ale również zapobiegły jej likwidacji. Oszacowania efektu 

zatrudnieniowego netto, który można przypisać każdemu z tych trzech mechanizmów, 

dokonano w oparciu o wcześniej prezentowane deklaracje respondentów co do niezałożenia 

działalności gospodarczej w przypadku nieotrzymania dotacji, różnice we wskaźnikach 

przeżycia między przedsiębiorstwami uczestników projektów a danymi opublikowanymi 

przez GUS, a także podawaną w badaniu CAWI/CATI liczbę osób pracujących w 

przedsiębiorstwach założonych w danym roku oraz dane o liczbie działalności 

gospodarczych powstałych przy wykorzystaniu środków EFS w poszczególnych latach. 

Łączny efekt zatrudnieniowy netto jest sumą efektów wynikających z trzech opisanych 

mechanizmów. W tabeli podano całkowity efekt zatrudnieniowy netto 6436 dotacji 

wykorzystanych przy zakładaniu działalności gospodarczych w latach 2015-2018 (łącznie z 

innymi formami wsparcia udzielonego tym samym uczestnikom), a także średni efekt w 

przeliczeniu na 100 udzielonych dotacji. Zgodnie z wynikami analiz, 6436 dotacji 

wykorzystanych na założenie własnego przedsiębiorstwa w latach 2015-2018, w połączeniu 

z innymi formami wsparcia dla odbiorców dotacji, przyniosło na koniec 2019 roku efekt 

netto w postaci 794 osób pracujących na pełen etat w oparciu umowę o pracę, 360 

osób pracujących na część etatu w oparciu umowę o pracę, 742 osób pracujących na 

umowę zlecenie i 3243 osób samozatrudnionych. Oznacza to, że każde 100 udzielonych 

dotacji (i towarzyszące wsparcie) powodowało powstanie średnio 12 miejsc pracy na umowę 

o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 6 miejsc pracy na umowę o pracę w niepełnym 

wymiarze, 12 miejsc pracy na umowę zlecenie i 50 miejsc pracy dla osób 

samozatrudnionych w przedsiębiorstwach założonych przy wykorzystaniu dotacji. Szacunki 

te obejmują wszystkie osoby pracujące w tych przedsiębiorstwach, zarówno uczestników 

projektów, jak i inne osoby świadczące pracę na podstawie czterech wymienionych form 

zatrudnienia (w tym samozatrudnienia). Zdecydowana większość tego efektu 

zatrudnieniowego wynika z tego, że znaczna część uczestników nie podjęłaby działalności 

gospodarczej, gdyby nie otrzymała środków w ramach projektów RPO WSL 2014-2020. 

Przedstawione oszacowania nie uwzględniają wpływu przyznania dotacji – ani negatywnego, 

ani pozytywnego – na inne przedsiębiorstwa niż te, które założyli uczestnicy projektów RPO 

WSL 2014-2020.  

Tabela 12 Oszacowanie efektu zatrudnieniowego netto przyznania środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w okresie 2015-2018 (oraz towarzyszących form wsparcia) w ramach 
RPO WSL 2014-2020 

Efekt zatrudnieniowy umowa o 
pracę 

pełny etat 

umowa 
o pracę 

część 
etatu 

umowa 
zlecenie 

samozatrudnienie 

W całej 
populacji 
uczestników, 
którzy 
otrzymali 
dotację 

Dzięki umożliwieniu powstania 
przedsiębiorstwa 

580 247 495 2112 

Dzięki zwiększeniu 
przeżywalności 

111 61 132 623 

Dzięki umożliwieniu powstania 
przedsiębiorstwa i 
zwiększeniu przeżywalności 

103 52 115 508 

Łączny efekt 794 360 742 3243 

Na 100 
udzielonych 

Dzięki umożliwieniu powstania 
przedsiębiorstwa 

9 4 8 33 
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Źródło: dane o liczbie odbiorców dotacji, badanie CAWI/CATI wśród odbiorców dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz na próbie kontrolnej przedsiębiorstw, które nie korzystały z dotacji, opracowanie 
"Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014-2018" (GUS 2019) 

Tak oszacowany efekt netto można zestawić z efektem brutto, oszacowanym na podstawie 

badania CAWI/CATI wśród odbiorców dotacji. Jeżeli ekstrapolować wyniki z tego badania na 

próbie na całą populację odbiorców dotacji, którzy założyli działalność w latach 2015-2018, 

można oszacować, że 14% odbiorców w momencie badania nadal prowadziło działalność 

gospodarczą i zatrudniało co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę lub umowę 

zlecenie; natomiast łącznie odbiorcy dotacji utworzyli 997 pełnoetatowych miejsc pracy na 

umowę o pracę, 526 niepełno etatowych miejsc pracy na umowę o pracę, 1093 miejsc pracy 

na umowę zlecenie i 3243 miejsca pracy dla osób samozatrudnionych. Porównując tak 

oszacowany efekt brutto z efektem netto można stwierdzić, że w sytuacji nieotrzymania 

wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej, obejmującego dotację, jego odbiorcy nie 

utworzyliby 62% pełnoetatowych miejsc pracy oraz nieco ponad 50% niepełno etatowych 

miejsc pracy na umowę o pracę, umowę zlecenie i miejsc pracy dla osób 

samozatrudnionych, które w rzeczywistości powstały.  

Tabela 13 Porównanie efektu zatrudnieniowego netto z efektem brutto w zakresie wsparcia 
podejmowania przedsiębiorczości w okresie 2015-2018 w ramach RPO WSL 2014-2020 

Źródło: dane o liczbie odbiorców dotacji, badanie CAWI/CATI wśród odbiorców dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz na próbie kontrolnej przedsiębiorstw, które nie korzystały z dotacji, opracowanie 
"Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014-2018" (GUS 2019).  

Podsumowując, choć udzielane w ramach RPO WSL 2014-2020 wsparcie podejmowania 

działalności gospodarczej nie zwiększało poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach 

zakładanych przy wykorzystaniu dotacji, to samo umożliwienie uczestnikom założenia 

przedsiębiorstwa i zwiększenie jego przeżywalności generowało istotny efekt zatrudnieniowy. 

Dzięki ułatwieniu powstania w latach 2015-2018 blisko 6,5 tysięcy firm w regionie, 

utworzonych zostało około 5 tys. miejsc pracy nadal istniejących na koniec 2019 roku, które 

nie pojawiłyby się bez zaangażowania środków EFS. Przeprowadzone analizy 

kontrfaktyczne pokazują bowiem, że powstanie przeszło połowy miejsc pracy w 

przedsiębiorstwach odbiorców dotacji można przypisać otrzymaniu wsparcia w ramach RPO 

WSL 2014-2020. 

dotacji (w 
zaokrągleniu) 

Dzięki zwiększeniu 
przeżywalności 

2 1 2 10 

Dzięki umożliwieniu powstania 
przedsiębiorstwa i 
zwiększeniu przeżywalności 

2 1 2 8 

Łączny efekt 12 6 12 50 

Efekt zatrudnieniowy umowa 
o pracę 

pełny 
etat 

umowa 
o pracę 

część 
etatu 

umowa 
zlecenie 

samozatrudnienie 

W całej populacji 
uczestników, którzy 
otrzymali dotację 

Łączny efekt netto 794 360 742 3243 

Łączny efekt brutto 1276 676 1372 6244 

Poziom dodatkowości 62% 53% 54% 52% 
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2.4. Efekty dodatkowe wsparcia 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakie są rzeczywiste efekty udzielonego wsparcia 

(zarówno planowane jak i nieplanowane) w odniesieniu do wyzwań społeczno-ekonomicznych? Czy w wyniku 

realizacji projektów ujawniły się niezamierzone efekty (negatywne/ pozytywne) – np. deadweight, auotoselekcji, 

creamingu, souringu?  

a) Jak można przeciwdziałać zidentyfikowanym efektom negatywnym, a wzmacniać efekty pozytywne w ramach 

RPO WSL?  

b) Czy wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyczyniło się do podjęcia decyzji o zmianie 

lub pozostaniu w miejscu zamieszkania (pozostanie lub emigracja poza teren województwa) przez odbiorców 

wsparcia?  

Celem PI 8i jest Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. 

Uzasadnienia realizacji projektu w ramach PI 8i wskazują na kierunek jego osiągania 

poprzez podniesienie następujących kompetencji uczestników projektów: nabycie 

umiejętności poruszania się po rynku pracy, poprzez udział w poradnictwie zawodowym, 

poprzez zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych, doboru szkolenia zawodowego i/lub 

stażu zawodowego. W projektach tych założono, iż poprzez udzieloną pomoc w szukaniu 

pracy nastąpi efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego, niwelujące problem i barierę 

rozwoju województwa śląskiego. Zgodnie z zasadami wsparcia w wyniku przeprowadzonych 

szkoleń uczestnicy projektów wchodzą w posiadanie certyfikatów potwierdzających nabyte 

kwalifikacje zawodowe, aktualizujące umiejętności zawodowe wymagane na obecnym rynku 

pracy, co w rezultacie przyczynia się do podniesienia atrakcyjności zawodowej uczestników i 

wspomożenia ich zdolności zatrudnieniowej. Zdaniem większości badanych beneficjentów 

projektów Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i Działania 7.2 Poprawa 

zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia cele 

projektów osiągane są w stopniu zadowalającym.  
 

Wykres 10 Ocena beneficjentów dotycząca stopnia osiągnięcia celów projektów realizowanych 
w ramach PI 8i (Działanie 7.1 i Działanie 7.2 RPO WSL 2014-2020) 

Źródło: badanie beneficjentów Działania 7.1 i Działania 7.2 RPO WSL (N=73). 

Opinia ta podzielana jest także przez uczestników projektów Działania 7.1 i Działania 7.2 

RPO WSL 2014-2020. Jak wynika z deklaracji uczestników, którzy zakończyli udział w 
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projektach PI 8i, większość z – w momencie przeprowadzenia badania – była aktywna 

zawodowo.  

Wykres 11 Deklaracje uczestników, którzy zakończyli udział w projektach Działania 7.1 i 
Działania 7.2 dotyczące ich aktywności zawodowej w momencie przeprowadzenia badania. 

 

Źródło: badanie uczestników projektów Działania 7.1 i Działania 7.2, którzy zakończyli udział w projektach N=606. 

Jak wynika z przedstawionych danych ponad jedna trzecia badanych uczestników 

zakończonych projektów Działania 7.1 i Działania 7.2 nie podjęła zatrudnienia. Jak wynika z 

deklaracji tych respondentów główne przyczyny braku aktywności zawodowej to: 

niemożność znalezienia pracy w zawodzie (49% wskazań wśród niepracujących uczestników 

projektów Działania 7.1 i 42% wskazań wśród niepracujących uczestników projektów 

Działania 7.2), brak możliwości znalezienia pracy w pobliżu miejsca zamieszkania 

(odpowiednio 33% i 32%), zły stan zdrowia (odpowiednio 21% i 29%), konieczność 

zaopiekowania się osobą zależną (odpowiednio18% i 24%), brak możliwości znalezienia 

pracy oferującej godziwe warunki zatrudnienia (odpowiednio 14% i 18%). Wyniki te wskazują 

na ograniczoną efektywność wdrażanych Indywidualnych Planów Działania (IPD). Pracujący 

w momencie badania uczestnicy obu Działań najczęściej podjęli stałą pracę zarobkową 

(rysunek powyżej). Jak wynika z ich deklaracji, najczęściej pracują oni na podstawie umowy 

o pracę na cały etat na czas nieokreślony (31,3% badanych pracujących uczestników 

projektów Działania 7.1 i 37,8% badanych pracujących uczestników projektów Działania 7.2) 

lub określony (32,4% badanych pracujących uczestników projektów Działania 7.1 i 32,5% 

badanych pracujących uczestników projektów Działania 7.2). Deklaracje uczestników 

projektów PI 8i dotyczące jakości wykonywanej pracy są podzielone. Mniej więcej taki sam 

odsetek badanych twierdzi, że po udziale w projekcie wykonuje pracę wymagającą wyższych 

umiejętności (odpowiednio 55% pracujących uczestników projektów Działania 7.1 i 50% 

pracujących uczestników projektów Działania 7.2) jak i utrzymuje, że nie nastąpiła zmiana w 

jakości wykonywanej pracy w stosunku do ostatniej pracy zawodowej przed udziałem w 

projekcie RPO WSL 2014-2020 (odpowiednio 45% i 49%). Co trzeci (34%) pracujący w 
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momencie badania uczestnik projektów Działania 7.1 oraz blisko co drugi (44%) pracujący w 

momencie badania uczestnik projektów Działania 7.2 deklaruje ponadto, że w wyniku udziału 

w projekcie podniosło się jego wynagrodzenie w stosunku do stanu zarobków w ostatniej 

pracy przed przystąpieniem do projektu.  

Wykres 12 Deklaracje uczestników projektów Działania 7.1 i Działania 7.2 pracujących w 
momencie badania dotyczące wpływu działań projektowych na wysokość ich wynagrodzenia 

 
Źródło: badanie pracujących uczestników projektów Działania 7.1 i Działania 7.2, którzy zakończyli udział w 

projektach N=268. 

W przypadku respondentów deklarujących niższe wynagrodzenie po zakończeniu udziału w 

projekcie niż w ostatnim miejscu pracy przed udziałem w projekcie, wytłumaczeniem ich 

stanowiska może być fakt, iż blisko ¼ badanych to osoby bezrobotne po 50 roku życia, ze 

zdezaktualizowanymi kwalifikacjami, wymagającymi przysposobienia do wykonywania 

nowego zawodu. W opinii większości badanych, udział w projekcie miał istotne znaczenie w 

uzyskaniu obecnej sytuacji zawodowej (twierdzi tak 59% uczestników projektów Działania 

7.1 i 62% uczestników projektów Działania 7.2 pracujących w momencie przeprowadzenia 

badania)79. Zdaniem, co czwartego uczestnika obu Działań, ich obecna sytuacja zawodowa 

jest w pełni i wyłącznie efektem udziału w projektach RPO WSL. Podobny odsetek 

respondentów wskazuje na brak wpływu wsparcia na ich obecną sytuację zawodową, co 

wynika z ogólnej poprawy sytuacji na rynku pracy. Wyniki te wskazują na 

prawdopodobieństwo wystąpienia efektu jałowej straty w przypadku blisko połowy 

uczestników projektów Działania 7.1 i Działania 7.2. Niemniej jednak wsparcie przyczyniło 

się do istotnej poprawy sytuacji zawodowej uczestników projektów realizowanych w ramach 

Działania 7.1 i Działania 7.2. Przyczyniło się ono – w przypadku większości uczestników - do 

podjęcia pracy wysokiej jakości, o satysfakcjonującym respondentów poziomie 

wynagrodzenia. Wystąpiły więc pozytywne, niezakładane w projektach efekty udzielonego 

wsparcia. W przypadku Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

                                                           
79 Badanych uczestników projektów poproszono o ocenę na skali od 1 do 10 stopnia wpływu udziału w 
projekcie na znalezienie zatrudnienia, gdzie 1 oznacza brak wpływu projektu a 10 pełny, wyłączny 
wpływ udziału w projekcie. Za istotny wpływ w niniejszych analizach uznano wybór przez 
respondentów przynajmniej oceny „5” na niniejszej skali. 
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prowadzenie działalności gospodarczej oprócz celów kwantyfikowanych wskaźnikami 

produktu i rezultatu beneficjenci zakładali także we wnioskach o dofinansowanie projektu 

osiągnięcie nie tylko wzrostu liczby miejsc pracy, zmniejszenia liczby osób pozostających 

bez pracy i nieaktywnych zawodowo, ale także zwiększenia konkurencyjności regionu, 

poprzez zwiększenie skali przedsiębiorczości. Realizowane projekty miały także w swoich 

założeniach, oprócz zaoferowania uczestnikom pomocy finansowej na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej również dostarczenie możliwości ukończenia specjalistycznych 

kursów i szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje w zależności od potrzeb 

uzasadnionych utrzymaniem firmy na rynku. Przyjmowano także założenie, iż nabyte 

umiejętności wpłyną korzystnie na sytuację społeczną, perspektywy rozwojowe i przyszłą 

karierę zawodową osób otrzymujących dotację na założenie działalności gospodarczej.  

Zdaniem wszystkich (100%) beneficjentów Działania 7.3 RPO WSL cele projektowe 

osiągane są w stopniu zadowalającym.80  

Beneficjenci Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku 

pracy (działania z zakresu outplacementu), oprócz osiągnięcia efektów kwantyfikowalnych 

założyli także wykorzystanie szerokiego spectrum metod działania oraz wsparcia 

(indywidualna praca z doradcą osobistym, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne, 

szkolenia z umiejętności miękkich, szkolenia zawodowe, coaching, bezzwrotne dotacje na 

utworzenie i prowadzenie nowych przedsiębiorstw wraz ze wsparcie pomostowym 

podstawowym i przedłużonym, doradztwo i szkolenia w zakresie działalności gospodarczej). 

W realizowanych projektach przyjęto, iż kompleksowość działań – obejmująca silnie 

zindywidualizowaną pracę z każdą osobą w obszarze doradztwa zawodowego 

psychologicznego, prawnego, doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, a z drugiej strony – wysokiej jakości i praktyczny zestaw szkoleń 

zarówno miękkich jak i zawodowych przekładać się będzie na utrzymanie aktywności 

zawodowej uczestników projektów. Zdaniem wszystkich (100%) badanych beneficjentów 

Działania 7.4 założone efekty są osiągane w stopniu zadowalającym. Zdecydowana 

większość (92%) uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie deklaruje posiadanie 

zatrudnienia w momencie realizacji badania, w tym 66% tej kategorii badanych twierdzi, iż 

uzyskała stałe zatrudnienie (w tym 53% jest zatrudnionych poza własną działalnością 

gospodarczą, zaś13% pracuje we własnej, bądź rodzinnej działalności gospodarczej).  

                                                           
80 Stopień realizacji celów projektów Działania 7.3 z perspektywy uczestników wsparcia został 
przedstawiony w rozdziale 2.3 niniejszego raportu. 
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Wykres 13 Deklaracje uczestników, którzy zakończyli udział w projektach Działania 7.4 
dotyczące ich aktywności zawodowej w momencie przeprowadzenia badania 

 

Źródło: badanie ilościowe uczestników, którzy zakończyli udział w projektach Działania 7.4 (N=53). 

Zaledwie 8% badanych uczestników projektów Działania 7.4 nie pracuje zarobkowo z 

powodu braku możliwości znalezienia pracy blisko miejsca zamieszkania i konieczności 

zaopiekowania się osobą zależną.  Osoby deklarujące posiadanie stałego zatrudnienia 

(N=29) najczęściej twierdzą, że pracują na podstawie umowy o pracę na pełen etat na czas 

nieokreślony (41%) lub określony (27%). Nieco częściej niż co ósmy respondent (14%) 

twierdzi, że znalazł zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej. Połowa 

respondentów deklaruje, że w wyniku wsparcia zmieniła miejsce pracy na posadę 

wymagającą większych umiejętności i kwalifikacji, blisko co drugi (46%) zmienił stanowisko 

pracy na bardziej zaawansowane. Zdaniem ponad połowy badanych (55%) w wyniku działań 

projektowych wzrosły ich zarobki. Częściej niż co czwarty respondent (28%) deklaruje 

jednak, że po udziale w projekcie jego wynagrodzenie zmniejszyło się. Sytuacja ta dotyczy 

głównie kobiet i mężczyzn po 50-tym roku życia. Większość badanych uczestników (74% 

N=39), którzy zakończyli udział w projektach Działania 7.4 uważa, iż działania projektowe w 

istotnym stopniu przyczyniły się do ich sytuacji zawodowej w momencie przeprowadzania 

badania. Blisko co trzeci respondent -28% - utrzymuje przy tym, że działania projektowe 

miały pełny i wyłączny wpływ na utrzymanie bądź zmianę zatrudnienia81, zaś zaledwie 14%, 

iż nie miały one wpływu na sytuację zawodową w momencie przeprowadzenia badania. W 

opinii badanych przedstawicieli IP RPO WSL znaczącym efektem pozytywnym wsparcia w 

ramach OP VII RPO WSL jest ponadto podniesienie samooceny wśród uczestników, 

uświadomienie im możliwych ścieżek rozwoju oraz rozwinięcie postaw aktywizujących wobec 

sytuacji zatrudnieniowej. Zdiagnozowane w ramach badania efekty pozytywne wsparcia, 

                                                           
81 Badanych uczestników projektów poproszono o ocenę na skali od 1 do 10 stopnia wpływu udziału w 
projekcie na znalezienie zatrudnienia, gdzie 1 oznacza brak wpływu projektu a 10 pełny, wyłączny 
wpływ udziału w projekcie. Za istotny wpływ w niniejszych analizach uznano wybór przez 
respondentów przynajmniej oceny „5” na niniejszej skali. 
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odnoszące się do wysokiej jakości zatrudnienia wynikają w głównej mierze z tendencji 

śląskiego rynku pracy i wysokiej koniunktury gospodarczej. W latach 2014-2018 odnotować 

można wysoki wzrost przeciętnego wynagrodzenia w regionie. 

Wykres 14 Przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie śląskim w latach 2014-2018 

 

Źródło: dane BDL. 

Jak wskazano we wcześniejszym rozdziale wzrastała także aktywność zawodowa 

mieszkańców Śląska, mierzona zarówno liczba osób pracujących ogółem jak i liczbą osób 

posiadających stałe zatrudnienie oraz liczbą współwłaścicieli przedsiębiorstw.  

Tabela 14 Statystyki dotyczące liczby osób pracujących na śląskim rynku pracy w 
latach 2014-2018 

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób 

pracujących 

ogółem 1551 819 1563 605 1602 288 1642 021 1657 986 

Zatrudnieni na 

podstawie 

stosunku pracy 1257 148 1262 708 1297 661 1329 848 1346 178 

Właściciele, 

współwłaściciele, 

pomagający 

członkowie 

rodziny 288 955 295 298 299 325 307 079 306 818 

Źródło: dane BDL. 

Biorąc pod uwagę obecny stan wdrażania OP VII RPO WSL 2014-2020 oraz spodziewane 

załamanie się rynku pracy związane z COVID 1982 trudno wskazać działania zaradcze 

ukierunkowane na wzmocnienie zidentyfikowanych pozytywnych efektów wsparcia, 

wynikających głównie z koniunktury gospodarczej. Wydaje się jednak, że w przyszłym 

                                                           
82 Raport „Wprost”: Zmiany na polskim rynku pracy w dobie COVID-19, Zmiany na polskim rynku 
pracy artykuł [dostęp: 3.04.2020 r.]. 
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okresie programowania istotne byłoby ukierunkowanie IPD na taki kierunek uzupełnienia lub 

podniesienia kwalifikacji, który umożliwiałby pozyskanie stałego zatrudnienia (umowa o 

pracę na czas nieokreślony). W celu zachowania ciągłości zidentyfikowanych pozytywnych 

efektów istotnym czynnikiem mogłoby być również zwiększenie znaczenia pośrednictwa 

pracy, wprowadzenie go jako obligatoryjnej formy wsparcia ściśle powiązanego z 

pracodawcami województwa śląskiego, ich potrzebami zatrudnieniowymi, co pomoże w 

realizacji IPD i przygotowaniu potencjalnych pracowników do zatrudnienia. 

Analiza efektów wsparcia śląskiego rynku pracy w ramach OP VII RPO WSL 2014-2020 

odnosić się powinna także do potencjału wystąpienia tzw. efektów negatywnych wsparcia, w 

tym efektu jałowej straty, efektu substytucji, efektu autoselekcji, efektu creamingu (z ang. 

„spijanie śmietanki”), efektu souringu (z ang. „kwaśnienie”). Efekt jałowej straty dotyczy 

sytuacji, w której działania projektowe zostałyby zrealizowane bez udziału środków RPO 

WSL oraz sytuacji, w której wsparciem objęto osoby, mające duży potencjał zatrudnieniowy 

również bez udziału w projektach OP VII. Jak wynika z badania beneficjentów OP VII RPO 

WSL, większość z nich (83%) deklaruje, że bez pozyskania wsparcia zrezygnowałoby z 

realizacji projektu.  

Wykres 15 Deklaracje beneficjentów OP VII dotyczące rezygnacji z realizacji projektu w 
przypadku nieotrzymania wsparcia 

 

Źródło: badanie beneficjentów OP VII RPO WSL (N=109) 

Jak wynika z przedstawionych danych jedynie 15% beneficjentów projektów 

pozakonkursowych Działania 7.2 zadeklarowało, że nie zrezygnowałoby z realizacji projektu 

w przypadku nieotrzymania wsparcia. W ich opinii jednak, brak wsparcia RPO WSL 2014-

2020 skutkowałby przełożeniem projektu w czasie i ograniczeniem zakresu projektu, przy 

zachowaniu kosztów jednostkowych zgodnych z kosztami pozyskiwania wskaźników w 

Programie i przy zastosowaniu form wsparcia takich jak w Programie. Analiza dynamiki 

śląskiego rynku pracy w latach 2014-201883 przedstawiona we wcześniejszym rozdziale 

wskazuje na fakt, iż występuje potencjał efektu jałowej straty na poziomie uczestnika 

                                                           
83 Przedstawione w raporcie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego są dostępne w BDL jedynie 
dla roku 2018 z wyjątkiem stopy bezrobocia rejestrowanego, które są dostępne na 2019 rok, dlatego 
dla spójności analiz wybrano kompletny rok 
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związany z rosnącym zapotrzebowaniem na pracę w kolejnych latach wdrażania Programu. 

Efekt ten został w znacznym stopniu zmniejszony poprzez kryteria dostępu do wsparcia, 

premiujące udział osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym 

długotrwale bezrobotne i z niskimi kwalifikacjami, osoby zamieszkujący obszary tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze oraz wskazane wyżej silne efekty dodatkowe, związane z 

wysoką jakością zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Niemniej jednak należy 

podkreślić, że blisko połowa pracujących uczestników zakończonych projektów Działania 7.1 

i Działania 7.2 nie deklaruje istotnego wpływu wsparcia na ich bieżącą sytuację na rynku 

pracy. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że efekt jałowej straty dotyczy mniej więcej 

połowy uczestników. W osi VII RPO WSL nie odnotowano także istotnego potencjału efektu 

autoselekcji. Efekt ten określa stopień i skalę wystąpienia sytuacji, gdy do programu 

zgłaszają się osoby o indywidualnych cechach różnych (korzystniejszych) od średniej dla 

całej grupy docelowej. Jak wynika z analizy cech socjodemograficznych uczestników 

wsparcia84 efekt ten nie wystąpił w skali całej populacji odbiorców działań projektowych. W 

populacji uczestników dominują kobiety (62%), znajdujące się w gorszej sytuacji na rynku 

pracy od mężczyzn, osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (zasadniczym zawodowym 

i średnim, bez kształcenia policealnego) bądź niższym– 82%, osoby bezrobotne 

zarejestrowane w urzędach pracy (78%). Efekt autoselekcji ze względu na wykształcenie 

można odnotować w Działaniu 7.3 i Działaniu 7.4, w których występuje nadreprezentacja 

osób z wykształceniem wyższym (odpowiednio 45% w Działaniu 7.3 RPO WSL i 30% w 

Działaniu 7.4 RPO WSL). Opinie beneficjentów OP VII RPO WSL dotyczące kategorii 

uczestników zgłaszających się do projektu są podzielone. Blisko jedna trzecia (30%) 

badanych twierdzi, że do projektu zgłaszały się głównie osoby o niskich możliwościach 

zatrudnienia bez udziału w interwencji, mniej więcej co piąty badany (19%) deklaruje, iż do 

projektu zgłaszali się uczestnicy należący do różnych kategorii pod względem szans na 

znalezienie zatrudnienia. Podobny odsetek (18%) uważa, że uczestnicy projektów na ogół 

wykazywali się wysokim potencjałem zatrudnieniowym, a więc niskim ryzykiem braku pracy 

po zakończeniu działań projektowych.  Na podstawie analiz danych uczestników projektów 

oraz tempa uzyskiwania wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu należy 

stwierdzić, że nie odnotowano także w skali całej OP VII wystąpienia efektu creamingu lub 

souringu. Creaming (inaczej efekt spijania śmietanki) – polega na wybieraniu do udziału w 

projektach aktywizacyjnych tych bezrobotnych, których szanse na znalezienie pracy są 

największe nawet bez uczestnictwa w programie (zamiast uczestników, którzy najbardziej 

skorzystają z udziału w projektach). Z kolei efekt souringu odnosi się będzie do stopnia i skali 

wystąpienia sytuacji stanowiących przeciwieństwo efektu spijania śmietanki (ang. 

creamingu), polegających na wybieraniu do projektów osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, z najmniejszymi szansami na jej znalezienie. Taka 

grupa docelowa powoduje, że obserwowane po programie efekty mogą być niższe niż 

przeciętnie oczekiwane. Jak wynika z przedstawionych wyżej w niniejszym raporcie statystyk 

dotyczących stopnia osiągania wskaźników programowych odnoszących się do 

poszczególnych grup docelowych nie można stwierdzić wystąpienia efektu souringu. 

Niemniej jednak częściej niż co trzeci badany beneficjent (34%) przyznaje, iż dla 

zapewnienia osiągnięcia wartości docelowych wskaźników odnoszących się do grup o 

najniższej zdolności zatrudnieniowej (osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich 

kwalifikacjach) rezygnował z przyjmowania do projektu osób o wyższym potencjale 

efektywności zatrudnieniowej, tj. osób w wieku 30-45 lat, osób z wykształceniem wyższym. 

                                                           
84 Źródło, dane PEFS, stan na 16.01.2020 rok. 
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Sytuacja ta występowała mniej więcej równie często we wszystkich Poddziałaniach. Wydaje 

się, iż system wskaźników odnoszących się do poszczególnych grup docelowych 

determinuje system wsparcia w stopniu wykluczającym niektórych reprezentantów pewnych 

grup docelowych – np. osoby bezrobotne o wyższym wykształceniu, czy tez osoby 

bezrobotne poniżej 50 roku życia. Wniosek ten podkreślają także badani przedstawiciele 

WUP, zwracając uwagę na konieczność elastycznego reagowania na sytuacje kryzysowe na 

śląskim rynku pracy.  

Występuje jednak ryzyko efektu creamingu związane z obecnością w skali całej populacji 

uczestników nadreprezentacji osób w wieku 30-39 lat (47%), a więc kategorii wiekowej 

pracowników najbardziej pożądanej na śląskim rynku pracy. Efekt ten jest szczególnie 

widoczny w Działaniu 7.3 (55% uczestników) oraz w Działaniu 7.2 (53% uczestników). W 

skali całej OP VII blisko co piąty beneficjent (19%) deklaruje, że rezygnował z rekrutacji 

osób, które niosły za sobą wysokie ryzyko nieosiągnięcia efektywności zatrudnieniowej. 

Najczęściej sytuacja ta zgłaszana jest przez beneficjentów Poddziałania 7.1.1 (50%) i 

Poddziałania 7.3.3 (47%). Można więc postawić tezę, iż w Poddziałaniach tych wystąpił więc 

efekt creamingu ze względu na wiek. Efekt ten najsilniejszy jest w Działaniu 7.3, w którym 

odnotowano także wspominaną wcześniej nadreprezentację osób z wykształceniem 

wyższym (43%) Wydaje się więc, że najczęściej występuje on w przypadku formy wsparcia 

dotyczącej dotacji na założenie działalności gospodarczej. Jak wynika z wywiadów z 

przedstawicielami IP ZIT oraz przedstawicielami RIT, w dobie dobrej koniunktury 

gospodarczej wystąpił problem kolizji programów pomocowych w ramach samego Programu, 

dotyczące konkurencji między beneficjentami Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 a beneficjentami 

Poddziałania 7.1.3, ze szczególnym uwzględnieniem PUP, startujących w konkursach w 

ramach ostatniego z wymienionych Poddziałań. Skutkowało to wolniejszym niż zakładano 

przyrostem osiągania wskaźników w realizowanych projektach Poddziałania 7.1.1 i 

Poddziałania 7.1.2 RPO WSL 2014-2020. Nie odnotowano kolizji z krajowymi instrumentami 

wsparcia aktywności zawodowej ani z POWER ze względu na zastosowaną linię 

demarkacyjną związaną z wiekiem uczestników. Zdaniem badanych przedstawicieli IZ oraz 

IP RPO WSL wystąpiły problemy rekrutacyjne związane z uruchomieniem Programu 500+ w 

pierwszych latach jego funkcjonowania, wynikające z kolizji między możliwością uzyskania 

świadczenia na pierwsze dziecko, związaną z kryterium dochodowym a gotowością kobiet 

biernych zawodowo do podjęcia zatrudnienia. Z przeprowadzonych analiz wynika wniosek, iż 

– biorąc pod uwagę stan zaawansowania Programu nie występuje potrzeba wprowadzenia 

działań zaradczych zmniejszających efekty negatywne wsparcia rynku pracy. Warto jednak 

w przyszłym okresie programowania rozważyć kwestię profilowania wsparcia 

kompetencyjnego uczestników w stronę potrzeb lokalnego rynku pracy. Jedną z 

najczęstszych przyczyn niepodejmowania zatrudnienia przez odbiorców działań 

projektowych był bowiem brak dostępnych miejsc pracy w miejscowości, w której mieszkał 

respondent. Konieczne jest więc uwzględnianie w IPD ograniczeń uczestników związanych z 

mobilnością na rynku pracy, uwzględnianie w programach przekwalifikowania czy też 

podniesienia kwalifikacji takich zawodów, które mają szanse zostać wykorzystane na 

lokalnym rynku pracy.  Istotne jest także rozważenie mniejszego determinowania struktury 

uczestników przez system wskaźników. Mimo znacznego ryzyka efektu jałowej straty czy też 

creamingu ze względu na wiek czy wykształcenie zbyt duży udział osób o niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy może wpływać negatywnie na efektywność zatrudnieniową i trwałość 

sytuacji zawodowej uczestników. Zdaniem 38% badanych beneficjentów OP VII RPO WSL w 

ich projektach wzięli udział uczestnicy, którzy dla znalezienia zatrudnienia musieli zmienić 

swoje miejsce zamieszkania, blisko połowa z nich (42%) twierdzi, że odbiorcy ich działań 
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projektowych zmieniali miejsce zamieszkania poza województwo śląskie. Zdaniem badanych 

przedstawicieli instytucji RPO WSL sytuacja ta dotyczyła głównie niektórych odbiorców 

dotacji na założenie działalności gospodarczej, którzy lokowali swoje firmy w ościennych 

województwach. W opinii badanych ekspertów sytuacja ta mogła wynikać z korzystniejszych, 

niż na przykład w RPO WM 2014-2020 warunków wsparcia przedsiębiorstw. Zaledwie 6% 

badanych uczestników projektów OP VII RPO WSL, którzy podjęli pracę po zakończeniu 

udziału w projekcie deklaruje, że musieli przeprowadzić się do innego miejsca dla zdobycia 

zatrudnienia. Częściej niż co piąty (22%) spośród tych respondentów twierdzi, że konieczna 

była przeprowadzka do innego województwa. Osoby, które wskazują, że zmieniły miejsce 

zamieszkania dla podjęcia pracy zarobkowej po zakończeniu działań projektowych 

najczęściej (49%) nie wyprowadziły się z granic swojego miasta. Na podstawie powyższych 

wyników można stwierdzić, że wsparcie w ramach Programu nie przyczyniło się do 

zwiększenia ujemnego salda migracji regionu, wzmocniło zatrudnienie w województwie 

śląskim.  

Podsumowując, wsparcie OP VII RPO WSL 2014-2020 przyniosło niekwantyfikowane 

dodatkowe efekty pozytywne w postaci pozyskania przez większość uczestników pracy 

wysokiej jakości, stabilnej o względnie wysokim wynagrodzeniu. Efekty te można było jednak 

– w przypadku blisko 50% uczestników uzyskać również bez udziału Programu (efekt jałowej 

straty), co wynika z korzystnej koniunktury gospodarczej. Biorąc pod uwagę, iż spodziewane 

jest załamanie koniunktury, związane między innymi z COVID-19, oraz zakontraktowano już 

większość środków OP VII RPO WSL 2014-2020, istotne jest zapewnienie kontynuacji tych 

efektów w przyszłej perspektywie finansowej. Wymagać to będzie zwiększenia roli 

pośrednictwa pracy oraz koncentracji doradztwa zawodowego na kwalifikacjach 

zapewniających stabilne zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. W bieżącym okresie 

programowania mniej więcej co dziesiąty uczestnik zakończonych projektów nie podjął 

zatrudnienia, deklarując brak ofert pracy w najbliższym otoczeniu, co niesie za sobą 

konieczność precyzyjniejszego formułowania IPD w ramach projektów. Wsparcie OP VII 

RPO WSL - według deklaracji uczestników – nie przyczyniło się do zwiększenia salda 

migracji zarobkowych. Wystąpiły jednak efekty negatywne. Oprócz wspomnianego efektu 

jałowej straty odnotowano także istotne ryzyko creamingu ze względu na wiek i 

wyksztalcenie, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na założenie działalności 

gospodarczej (Działanie 7.2 i Działanie 7.3) oraz wsparcia outplacementowego (Działanie 

7.4). Odnotowano także niekorzystną konkurencję między projektami OP VII realizowanymi 

w podejściu zintegrowanym, a projektami konkursowymi, realizowanymi na tych terenach 

przez PUP-y w ramach innego Poddziałania. Beneficjenci oraz IP RPO WSL zgłaszają także 

problem zbyt dużego determinowania składu uczestników przy pomocy systemu 

wskaźników, co nie w pełni umożliwia skuteczną reakcję na sytuacje kryzysowe oraz może w 

niekorzystnym stopniu wpływać na efektywność zatrudnieniową w dłuższej perspektywie.  

2.5. Efektywność i trwałość wsparcia 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Ocena efektywności, i przewidywanej trwałości 

oferowanych form wsparcia w ramach poszczególnych Działań OP VII RPO WSL:  

a) Które rodzaje wsparcia (instrumenty i usługi rynku pracy) były najbardziej efektywne? Jak ocenia się 

przewidywaną trwałość oferowanego wsparcia?  

b) Czy i jakie działania należy podjąć by zwiększyć efektywność i trwałość oferowanych form wsparcia? Czy i w 

jakim zakresie wymagają one modyfikacji oraz dostosowania do obecnych wymogów regionalnego rynku pracy?  

Analiza statystyk form wsparcia zastosowanych w osi VII RPOWSL wskazuje na dominację 

instrumentów leżących u podstawy tworzenia IPD. Jak wynika z analizy PEFS, w przypadku 
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69% uczestników zastosowano pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe zaoferowano z 

kolei 59% odbiorców działań projektowych. Wśród uczestników popularne były także takie 

formy wsparcia jak: staż/praktyka (44%), szkolenie/ kurs (35%), dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej (18%), doposażenie stanowiska pracy (9%). Sporadycznie tylko 

oferowano stypendia (4% uczestników), czy też wsparcie w ramach prac interwencyjnych 

(4%). Statystyki poszczególnych form wsparcia, oparte o dane PEFS, różnicują się w 

zależności od Działania i Poddziałania. W Działaniu 7.1 RPO WSL wszyscy uczestnicy 

skorzystali z doradztwa zawodowego, ponad połowa ze stażu/praktyki lub szkoleń/kursów. 

Średnio około 75% uczestników skorzystało z pośrednictwa pracy. W Działaniu 7.2 RPO 

WSL doradztwo zawodowe zaoferowano zaledwie 41% uczestników, dominowało 

pośrednictwo pracy (75%), a także staże/praktyki (44%). Relatywnie często (26%) uczestnicy 

korzystali z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W Działaniu  7.3 oprócz dotacji 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej powszechnie prowadzono doradztwo zawodowe 

oraz oferowano szkolenia i kursy. Zgodnie ze specyfiką Działania 7.4 jego główną formą 

wsparcia były programy outplacementowe oraz doradztwo zawodowe. W Poddziałaniu 7.4.2 

u częściej niż co czwartego odbiorcy przeprowadzono staż/praktykę, pośrednictwo pracy lub 

szkolenie/kurs. 

Zdaniem badanych przedstawicieli IP RPO WSL najbardziej efektywną zatrudnieniowo formą 

wsparcia były dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej, staże/praktyki i 

szkolenia/kursy poprzedzone doradztwem zawodowym. Jak wynika z badania uczestników, 

nie można wskazać istotnej statystycznie korelacji między zastosowanymi formami wsparcia 

a deklaracją pozyskania zatrudnienia czy też wyższego wynagrodzenia niż przed 

przystąpieniem do projektu. 

Analiza tempa wydatkowania środków i przyrostu zakładanej i osiąganej w projektach 

wysokości wskaźników85 wskazuje na wysoką efektywność stosowanych form wsparcia. 

Relatywnie najmniejszym tempem przyrostu wartości docelowych wskaźników 

charakteryzowały się programy outplacementowe, co związane było z niższym niż zakładano 

na etapie programowania tempem restrukturyzacji przedsiębiorstw związanych z 

przemysłem wydobywczym. Dobra koniunktura gospodarcza na polskim rynku również nie 

sprzyjała redukcji zatrudnienia w śląskich przedsiębiorstwach.   

Analiza doboru form wsparcia w stosunku do poszczególnych kategorii uczestników 

projektów wskazuje na wysoką skuteczność pośrednictwa pracy oraz staży/praktyk w 

aktywizacji zawodowej kobiet. Biorąc pod uwagę wykształcenie uczestników należy 

zauważyć, iż osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym rzadziej niż pozostali 

uczestnicy korzystali z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz z programów 

outplacementowych. Wiek nie różnicował w istotny sposób form wsparcia stosowanych w 

projektach OP VII RPO WSL. Opinie uczestników zakończonych projektów osi VII dotyczące 

użyteczności i efektywności poszczególnych form wsparcia różnicują się w zależności od 

Działania. Uczestnicy projektów Działania 7.1 (n=291) najczęściej wskazują staże/praktyki 

(33%) oraz szkolenia/kursy (21%) jako najbardziej użyteczne formy wsparcia. W przypadku 

Działania 7.2 (n=308) należy podkreślić, że 1/3 odbiorców działań projektowych wskazuje 

staże/praktyki jako istotną dla nich formę wsparcia, 1/10 - szkolenia i kursy, zaś blisko 45% 

nie potrafi wskazać formy wsparcia, którą uważaliby za użyteczną. Dla 100% badanych 

uczestników Działania 7.3. (n= 3) najbardziej użyteczną formą wsparcia były dotacje oraz 

                                                           
85 Analizę przeprowadzono w oparciu o zapisy Sprawozdań z realizacji RPO WSL, w oparciu o 

dynamikę składanych wniosków o płatność i dynamikę przyrostu wskaźników dla poszczególnych PI. 
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towarzyszące im doradztwo zawodowe. Co piąty uczestnik projektów Działania 7.4 (n=53) 

wskazuje szkolenia/kursy jako najbardziej przydatną formę wsparcia, niecałe 9% wybiera 

staże/praktyki. Aż 59% badanych respondentów tej kategorii nie potrafi wskazać najbardziej 

przydatnej , ich zdaniem, formy wsparcia. Zdecydowana większość badanych uczestników, 

którzy zakończyli już udział w projekcie nie jest przy tym w stanie podać formy wsparcia, ich 

zdaniem, najmniej użytecznej. W świetle wcześniej przytaczanych ocen uczestników 

dotyczących wysokiej użyteczności wsparcia jako całości należy uznać, iż kompleksowa 

formuła IPD obejmująca różne instrumenty rynku pracy wyprofilowane na poszczególnych 

uczestników jest skuteczna jako całość.  

Analiza efektywności kosztowej wsparcia wskazuje na duży stopień standaryzacji kosztów 

jednostkowych wskaźników w ramach poszczególnych Działań. Ich wariancja zależy od 

zestawu form wsparcia. Najwyższe koszty jednostkowe odnotowano w przypadku 

wskaźników: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

oraz Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami i Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. Spośród kosztów jednostkowych wskaźników odnoszących się do 

uczestników wsparcia najwyższe odnotowano w stosunku do osób powyżej 50 roku życia 

oraz osób z niepełnosprawnościami.  W ich skład weszły bowiem przedsięwzięcia 

dostosowujące obiekty realizacji wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz 

przedsięwzięcia dotyczące nauczania kompetencji cyfrowych. Analiza poziomu osiągnięcia 

wartości docelowej poszczególnych wskaźników wskazuje na fakt, iż w przypadku 

mierników: Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie, Liczba 

osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie, Liczba osób objętych 

szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych ich koszty jednostkowe są 

niższe od zakładanych, ponieważ w ramach zakładanych kosztów uzyskano wyższą niż 

planowano wysokość wskaźników. Niemniej jednak nadal koszty te są wyższe od średniego 

kosztu jednostkowego wsparcia innych grup docelowych.   

Relatywnie wysoki jest koszt wsparcia osób biernych zawodowo, co wiąże się z 

zastosowaniem kilku form wsparcia dla tej grupy docelowej, oraz realizacją projektów poza 

PUP, których koszty jednostkowe wsparcia regulowane są ustawowo. Na koszt jednostkowy 

wsparcia założenia działalności gospodarczej składa się nie tylko koszt dotacji, ale również 

istotny koszt doradztwa zawodowego.  Stosunkowo niskie koszty jednostkowe wsparcia 

odnotowano w przypadku wskaźników produktu: Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie , Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem w programie, Liczba pracowników zagrożonych 

zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych 

wsparciem w programie. Należy w tym miejscu podkreślić, że średni koszt aktywizacji 

zawodowej osoby długotrwale bezrobotnej jest ponad dwukrotnie wyższy od ogólnego 

kosztu wsparcia osoby bezrobotnej, co wiąże się z koniecznością zastosowania licznych 

form wsparcia. Średnie koszty jednostkowe wskaźników rezultatu bezpośredniego są wyższe 

od kosztów wskaźników produktu, co należy wiązać z efektywnością zatrudnieniową (koszt 

dofinansowania projektu podzielono w tym wypadku przez liczbę osób, które podjęły pracę, 

kontynuowały zatrudnienie, nabyły kwalifikacje). Relatywnie wysoki koszt uzyskania 

wskaźnika rezultatu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

wynika z niechęci uczestników do zdawania egzaminów potwierdzających nabycie 
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kwalifikacji zawodowych, nie wszystkie osoby, które uzyskały wsparcie w tym obszarze 

przystąpiły do nich86. 

Tabela 15 Koszty jednostkowe wskaźników OP VII RPO WSL, odnoszące się do różnych 
kategorii uczestników 

Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego  Poziom 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej 
wskaźnika 
(ogółem) 
[%] 

Koszt jednostkowy 
wskaźnika (wartość 
unijnego 
dofinansowania/ przez 
wartość docelową 
wskaźnika w 
podpisanych umowach 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

100%  1 631 674,95 zł 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 

84% 10 685,92 zł 

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 
w programie 

81% 39 745,00 zł 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 

86% 23 323,84 zł 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

109% 17 414,17 zł 

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w 
zakresie kompetencji cyfrowych 

144% 50 262,69 zł 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

92% 49 893,44 zł 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

136% 72 634,71 zł 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

96% 130 908,01 zł 

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie 

71% 38 138,62 zł 

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne 

7% 921 707,32 zł 

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z 
pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w 
programie 

91% 16 806,10 zł 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 

50%  1 045 394,53 zł 

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

75% 18 604,39 zł 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

50% 25 983,33 zł 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

53% 20 681,74 zł 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu 

88% 33 955,63 zł 

                                                           
86 Por. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020, Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2015 r.  
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Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego  Poziom 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej 
wskaźnika 
(ogółem) 
[%] 

Koszt jednostkowy 
wskaźnika (wartość 
unijnego 
dofinansowania/ przez 
wartość docelową 
wskaźnika w 
podpisanych umowach 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

70% 40 068,71 zł 

Źródło: dane SL2014 na dzień 31.12.2019. 

Analiza kosztów jednostkowych pozyskiwania wskaźników w poszczególnych Działaniach i 

Poddziałaniach wskazuje na ich wysokie zróżnicowanie.87 

Generalnie, biorąc pod uwagę wysokość dofinansowania UE, należy podkreślić, iż koszty 

jednostkowe wskaźników produktu i rezultatu są niższe w Działaniu 7.2 niż w Działaniu 7.1, 

co wiąże się z wdrażaniem projektów w Działaniu 7.2 w procedurze pozakonkursowej 

zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Szerzej tę kwestię 

omówiono w rozdziale 3.5 w niniejszym raporcie. 

W ramach Działania 7.1 odnotować można zależność wyższych kosztów jednostkowych w 

Poddziałaniach dedykowanych ZIT i RIT (odpowiednio Poddziałanie 7.1.1 i Poddziałanie 

7.1.2) dotyczących wsparcia osób biernych zawodowo i wsparcia osób o niskich 

kwalifikacjach z włączeniem kosztów jednostkowych wskaźnika rezultatu odnoszącego się 

do osób o niskich kwalifikacjach. W przypadku pozostałych wskaźników można odnotować 

niższe koszty jednostkowe wskaźników osiąganych w projektach realizowanych w ramach 

instrumentów terytorialnych niż w pozostałych projektach konkursowych. Jak wynika z 

wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami IP ZIT i IP RIT, kwestię tę należy 

przypisać niższej skali poszczególnych projektów, co umożliwiło beneficjentom opracowanie 

efektywnego i skutecznego IPD88.  

W Działaniu 7.3 odnotować można odwrotną zależność. Projekty realizowane w ramach 

mechanizmów terytorialnych (Poddziałanie 7.3.1 i Poddziałanie 7.3.2) charakteryzują się 

nieco niższą efektywnością kosztową niż projekty realizowane w ramach Poddziałania 7.3.3. 

Wynika to z wyższych kosztów doradztwa zawodowego realizowanych w interwencjach ZIT i 

RIT, zdaniem badanych przedstawicieli IP. 

Tabela 16 Średnie koszty jednostkowe wskaźników Działania 7.3 w podziale na Poddziałania. 

Nazwa wskaźnika 

Średni koszt 

jednostkowy w 

Poddziałaniu 

7.3.1 (ZIT) 

Średni koszt 

jednostkowy w 

Poddziałaniu 

7.3.2 (RIT) 

Średni koszt 

jednostkowy w 

Poddziałaniu 7.3.3 

(projekty 

konkursowe) 

Liczba osób pozostających bez 

pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie 

54 359,92 zł 52 360,03 zł 48 980,97 zł 

                                                           
87 Zob. Obliczenia dotyczące kosztów jednostkowych poszczególnych wskaźników w podziale na 
działania i poddziałania znajdują się w załączniku (analiza wskaźniki) 
88 Zob. obliczenia dotyczące kosztów jednostkowych poszczególnych wskaźników w podziale na 
działania i poddziałania znajdują się w załączniku (analiza wskaźniki) 
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działalności gospodarczej w 

programie 

Liczba utworzonych miejsc pracy 

w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności 

gospodarczej 

54 359,92 zł 52 360,03 zł 48 758,00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI, stan na dzień 16.01.2020 

W Działaniu 7.4  wyższe koszty jednostkowe odnotować można w projektach Poddziałania 

7.4.1, czyli w projektach ZIT, co podobnie jak w przypadku Działania 7.3 jest pochodną 

wyższych kosztów doradztwa zawodowego.  

Tabela 17 Średnie koszty jednostkowe wskaźników Działania 7.4 w podziale na Poddziałania. 

Nazwa wskaźnika Poddziałanie 7.4.1 Poddziałanie 7.4.1 

Liczba osób objętych szkoleniami / 

doradztwem w zakresie kompetencji 

cyfrowych 

66 938,46 zł 62 398,69 zł 

Liczba podmiotów wykorzystujących 

technologie informacyjno-komunikacyjne 
  881 084,69 zł  1 287 189,84 zł 

Liczba pracowników zagrożonych 

zwolnieniem z pracy oraz osób 

zwolnionych z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy objętych wsparciem w 

programie 

40 452,71 zł 15 835,34 zł 

Liczba osób, które po opuszczeniu 

programu podjęły pracę lub kontynuowały 

zatrudnienie 

55 034,50 zł 24 413,98 zł 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 

lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu 

43 026,98 zł 19 613,52 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LSI, stan na dzień  16.01.2020. 

Zdaniem większości (73%) beneficjentów (n=109) trwałość uzyskanych efektów wsparcia 

zależy w pierwszym rzędzie od sytuacji gospodarczej regionu. Zaledwie 6% badanych 

beneficjentów twierdzi, że efekty wsparcia podnoszą konkurencyjność uczestników na rynku 

pracy nawet w dobie spowolnienia gospodarczego. Podobne opinie wyrażają uczestnicy 

wsparcia, którzy zakończyli udział w projekcie – 40% z nich uważa, że ich sytuacja na rynku 

pracy zależy od sytuacji pracodawcy i koniunktury gospodarczej, rzadziej niż co szósty 

respondent (15%) uważa, że trwałość efektów zależy od ich sytuacji osobistej i rodzinnej, 

bądź od aktualności zdobytych kwalifikacji.  Jak wynika z raportów i opracowań badawczych 

dotyczących bieżącej sytuacji na śląskim rynku pracy89 w momencie realizacji badania nie 

                                                           
89 Zapotrzebowanie na kwalifikacje/umiejętności w przedsiębiorstwach w województwie śląskim, 
Grupa BST, EU – Consult, Katowice 2017 r. 
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występowało ryzyko utraty zatrudnienia przez uczestników, którzy zakończyli udział w 

projektach OP VII RPO WSL, bądź niskiego potencjału zatrudnieniowego uczestników 

realizowanych interwencji w wyniku spowolnienia gospodarczego. Niemniej jednak obecny 

kryzys spowodowany obecnością COVID-19 może spowodować spowolnienie gospodarcze 

w branżach usługowych, w których znalazło zatrudnienie wielu uczestników. Zdaniem 

badanych ekspertów oraz przedstawicieli instytucji RPO WSL 2014-2020 sytuacja na rynku 

pracy województwa śląskiego, mimo pakietu antykryzysowego może skutkować w dłuższym 

okresie czasu redukcją zatrudnienia.  Na obecnym etapie, prognozy rynku pracy dla 

województwa śląskiego na lata 2020-2023 są nieprzewidywalne. W sytuacji załamania 

koniunktury na śląskim rynku pracy zmieni się kwalifikacja efektywności zatrudnieniowej 

poszczególnych form wsparcia. Rygor zwrotu środków w sytuacji zamknięcia działalności 

gospodarczej, na którą otrzymano dotację w ramach RPO WSL 2014-2020 zapobiegnie 

utracie efektywności zatrudnieniowej w okresie wymaganym trwałością w tej formie 

wsparcia, niemniej jednak długookresowa trwałość mikroprzedsiębiorstw powstałych w 

ramach RPO WSL pozostaje pod znakiem zapytania. Staże i praktyki, kończące się w 

okresie dobrej koniunktury gospodarczej stałym zatrudnieniem w miejscu odbywania 

staży/praktyk mogą nie spełniać już swojego zadania w dobie spowolnienia gospodarczego. 

Wydaje się więc, iż w bieżących warunkach społeczno-gospodarczych najbardziej efektywną 

formą wsparcia pozostaną szkolenia/kursy, ze względu na fakt, iż zdobyte i oficjalnie 

potwierdzone certyfikatem kwalifikacje mogą okazać się przydatne po ustabilizowaniu się 

sytuacji. Jak wynika z doniesień prasowych, większość małych i średnich przedsiębiorstw 

planuje zmniejszyć wynagrodzenia swoich pracowników, firmy duże zaś wprowadzają 

redukcję zatrudnienia90. W sytuacji załamania się koniunktury na śląskim rynku pracy 

większego znaczenia nabierze z pewnością pośrednictwo pracy jako forma wsparcia. Na 

trwałość rezultatów osiągniętych w ramach OP VII RPO WSL wpływać mogą także inne 

czynniki, m.in. polityka społeczna, możliwe wprowadzenie dalszych instrumentów 

wspierających rodziny i zwiększających dzietność z zastosowaniem kryterium dochodowego, 

co może przyczynić się do rezygnacji z zatrudnienia części uczestników. Istotna jest także 

dezaktualizacja kwalifikacji. Wynika z tego przesłanka do uznania za przydatne 

włączenia do doradztwa zawodowego również modułu przeprowadzania przez 

uczestników własnej analizy aktualności kompetencji i kwalifikacji oraz wprowadzenia 

modułu propagującego i wspierającego motywację do kształcenia ustawicznego.  

Podsumowując, zdaniem badanych uczestników projektów OP VII najbardziej użyteczną 

formą wsparcia były staże/praktyki oraz szkolenia i kursy. W ich opinii w dużej mierze 

przyczyniły się one do zdobycia przez nich zatrudnienia. Największą efektywnością 

zatrudnieniowa charakteryzują się przy tym dotacje na założenie działalności gospodarczej. 

Analiza efektywności kosztowej wsparcia poszczególnych grup docelowych wskazuje na 

wyższy koszt jednostkowy wsparcia osób biernych zawodowo oraz osób po 50 roku życia co 

związane jest w pierwszej kolejności z koniecznością zastosowania wsparcia kompetencji 

cyfrowych oraz zastosowania więcej niż jednej formy wsparcia w ramach IPD. Co do zasady 

wyższą efektywnością kosztową charakteryzują się projekty realizowane w formule 

pozakonkursowej oraz projekty konkursowe realizowane poza mechanizmami terytorializacji 

wsparcia. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania realizacji Programu nie można wskazać 

kompleksowych rozwiązań podnoszących efektywność i trwałość wsparcia w ramach 

                                                           
90  Zob. Głos Koszaliński Strefa Biznesu Pieniądze Niższe pensje przez koronawirusa? Jak 
koronawirus wpłynie na wysokość naszych pensji? Czy pensje będą niższe? 9.05 KORONAWIRUS A 
PENSJE, Koronawirus a nasze pensje [dostęp 5.06.2020 r.]. 

https://gk24.pl/nizsze-pensje-przez-koronawirusa-jak-koronawirus-wplynie-na-wysokosc-naszych-pensji-czy-pensje-beda-nizsze-605-koronawirus-a/ar/c3-14864707
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pozostałych środków, ze względu na zewnętrzny charakter czynników interweniujących w 

logikę interwencji. Dla podniesienia efektywności zatrudnieniowej, również po 

ustabilizowaniu się sytuacji związanej z COVID-19, najwłaściwszą formą wsparcia byłyby 

szkolenia i kursy kończące się egzaminem potwierdzającym nabyte kompetencje lub 

kwalifikacje, przy szerokim spektrum doradztwa zawodowego uwzględniającym bieżące 

tendencje lokalnego rynku pracy. Kluczowego znaczenia nabierze także pośrednictwo pracy. 

2.6. Identyfikacja czynników wpływających na skuteczność i efektywność wsparcia 

oraz podjętych działań zaradczych 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakie czynniki przyczyniły się do realizacji założonych 

celów interwencji, a jakie utrudniły ich realizację – zarówno czynniki zewnętrzne (np. otoczenie prawne, zmiany 

społeczno-gospodarcze), jak i wewnętrzne (poszczególne elementy systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL 

2014-2020, dostępna alokacja)? Czy i w jaki sposób podjęte przez IZ RPO WSL działania naprawcze przyczyniły 

się do usprawnienia procesu wdrażania?  

Zdaniem badanych przedstawicieli instytucji RPO WSL można odnotować znikome 

negatywne oddziaływanie czynników instytucjonalnych interweniujących w skuteczność 

osiągania celów Programu. Zdaniem badanych przedstawicieli IP RPO WSL kryteria dostępu 

do wsparcia w ramach OP VII były szerokie, większość składanych wniosków 

charakteryzowała się wysoką jakością. Opinię tę podzielają badani beneficjenci. Zdaniem 

większości beneficjentów (58%) przyjęty w Programie system kryteriów oceny projektów jest 

adekwatny do wyzwań stojących przed realizowanym projektem.  

Wykres 16 Opinie beneficjentów dotyczące adekwatności przyjętego w Programie systemu 
kryteriów oceny projektów OP VII RPO WSL w stosunku do wyzwań stojących przed realizacją 
projektu 

 

Źródło: badanie ilościowe beneficjentów OP VII RPO WSL (n=109). 

Zaledwie 3 badanych beneficjentów Działania 7.1 i 1 beneficjent Działania 7.3 stoją na 

stanowisku, że przyjęty system kryteriów nie jest właściwy do realizacji właściwych 

rozwiązań projektowych. Beneficjenci pozytywnie oceniają też zakres instrumentów rynku 

pracy, możliwych do zastosowania w bieżącym okresie programowania. Zaledwie 9 

respondentów twierdzi, że jest on niekompletny, zwracając uwagę na ograniczenia związane 

z możliwością zastosowania instrumentu subsydiowanego zatrudnienia wyłącznie do 

projektów realizowanych przez PUP-y. Oprócz ograniczeń związanych z możliwością 

zastosowania subsydiowanego zatrudnienia, po stronie czynników instytucjonalnych, 

interweniujących w skuteczność i efektywność wsparcia, odnotować można jeszcze 

niewystarczające regulacje dotyczące skali IPD. Jak wskazano w rozdziale 2.4 odnotować 

58%

4%

39% system kryteriów jest
adekwatny

system kryteriów jest
nieadekwatny

nie wiem, trudno
powiedzieć
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można niewystarczającą skuteczność IPD skutkującą brakiem możliwości podejmowania 

zatrudnienia przez wsparte osoby w miejscu zamieszkania. Wydaje się, że zasadne byłoby 

zobligowanie beneficjentów do prowadzenia doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy 

uwzględniającego potencjał mobilności uczestników projektów.  Innym czynnikiem 

instytucjonalnym negatywnie wpływającym na skuteczność i efektywność projektów był 

wymóg komplementarności wsparcia z projektami rewitalizacyjnymi. Jak wynika z analizy 

WoP czynnik ten powodował liczne trudności rekrutacyjne. Trudności w rekrutacji osób do 

projektu wpływały za zagrożenie nie osiągnięcia zakładanych wskaźników. Pozytywnym 

czynnikiem instytucjonalnym związanym z reakcją na spadające bezrobocie było bez 

wątpienia włączenie do grup docelowych osób pracujących pobierających relatywnie niskie 

wynagrodzenie oraz osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne. Umożliwiło to uniknięcie 

konkurencji między projektami o uczestnika w sytuacji korzystnego dla pracownika rynku 

pracy i wzrostu liczby osób pracujących. Na skuteczność i efektywność w istotnym stopniu 

wpływały jednak zmiany społeczno-gospodarcze, redukcja bezrobocia, pojawienie się na 

rynku nowych miejsc pracy, zwiększające zatrudnialność uczestników projektów OP VII RPO 

WSL. Zdania badanych beneficjentów dotyczące wpływu bieżącej sytuacji gospodarczej na 

zatrudnialność uczestników są podzielone. Mniej więcej taki sam odsetek respondentów 

uważa, że obecna sytuacja gospodarcza sprzyja zarówno zatrudnialności jak i podniesieniu 

jakości zatrudnienia uczestników projektów, jak i widzi negatywne oddziaływanie tendencji 

gospodarczych na sytuację uczestników. Pozytywne opinie dominują wśród beneficjentów 

Działania 7.2 i Działania 7.3.  W ramach podejścia zintegrowanego (Poddziałanie 7.1.1 i 

Poddziałanie 7.1.2) odnotowano trudności rekrutacyjne związane z poprawą sytuacji na 

lokalnych rynkach pracy, co skutkowało w 2019 roku przesunięciem przez IZ RPO WSL 

niewykorzystanych środków do Poddziałania 7.1.3. Jak wynika z wywiadów z 

przedstawicielami IP ZIT i IP RIT oraz IZ RPO WSL, przesunięcie to należy uznać za trafne. 

Zbyt niska skala wsparcia założona Poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2, w połączeniu z dobrą 

koniunkturą gospodarczą nie sprzyjały rekrutacji grup docelowych takich jak osoby bierne 

zawodowo, czy tez długotrwale bezrobotne. Istotnym czynnikiem interweniującym w 

skuteczność osiągania skwantyfikowanych celów tych Poddziałań była także konkurencja 

między beneficjentami projektów z PUP-ami, realizującymi projekty w ramach Poddziałania 

7.1.3 na tym samym terenie. Korzystna dla pracownika sytuacja na rynku pracy pociągała za 

sobą jednak trudności rekrutacyjne. Twierdzi tak 67% wszystkich badanych beneficjentów 

(N=109), w tym 80% beneficjentów Działania 7.2. Trudności te dotyczyły wszystkich grup 

docelowych ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych i osób z 

niepełnosprawnościami. Zdaniem respondentów trudności rekrutacyjne wynikały z wielu 

przyczyn. Najczęściej (48% wskazań) dotyczyły one konkurencyjności programów pomocy 

społecznej i pakietu polityki rodzinnej, zmniejszonego zainteresowania projektami, 

wynikającego z wzrastającej liczby ofert pracy (34% wskazań), niedopasowania kwalifikacji 

uczestników do wymagań lokalnego rynku pracy (37% odpowiedzi), wyjątkowo trudnej 

sytuacji uczestników, związanej z niepełnosprawnością bądź opieką nad osobami zależnymi 

(27% wskazań). Analiza WoP wskazuje także na trudności z zachowaniem efektywności 

zatrudnieniowej osób długotrwale bezrobotnych, wynikającą z niechęci uczestników 

projektów do podjęcia stałego zatrudnienia, problemy związane z trwałością staży, trudności 

w osiąganiu wskaźnika związanego z podniesieniem kwalifikacji przez osoby bierne 

zawodowo i długotrwale bezrobotne, co wiązało się z brakiem odpowiednich szkoleń na 

rynku kończących się możliwością zdobycia certyfikatu w okresie wymaganym w Programie 

oraz niechęcią uczestników do konfrontowania swoich umiejętności na egzaminach. 

Beneficjenci podejmowali szereg działań zaradczych: rekrutowano większą niż zakładano 
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liczbę uczestników dla uzyskania efektywności zatrudnieniowej, podpisywano umowy 

stażowe obligujące uczestnika do prawidłowej realizacji stażu, zaś pracodawcę do 

zatrudnienia uczestnika po zakończeniu stażu, rozszerzano zakres doradztwa zawodowego 

w celu rozszerzenia listy potencjalnych szkoleń i kursów kończących się certyfikatem. Nie 

odnotowano ryzyka niskiego potencjału aplikacyjnego w kolejnych latach wdrażania 

Programu.  Ponad połowa (60%) badanych beneficjentów planuje złożyć WoD w 

zaplanowanych konkursach Poddziałania 7.1.3 i Działania 7.4. Większość spośród tych 

respondentów (N=65) zamierza aplikować w konkursie Poddziałania 7.1.3 (85%), częściej 

niż co trzeci beneficjent planujący dalszą realizację projektów zamierza złożyć WoD w 

konkursie dla Działania 7.4.  

Podsumowując, w trakcie realizacji projektów odnotowano niekorzystny wpływ niektórych 

czynników instytucjonalnych na skuteczność i efektywność podejmowanych działań 

projektowych. Należą do nich: ograniczenie możliwości stosowania subsydiowanego 

zatrudnienia do projektów realizowanych przez Pup-y, brak postawienia przed beneficjentami 

konieczności stosowania w IPD kompleksowego wsparcia, konieczność zastosowania 

komplementarności do projektów Działania 10.2 lub Działania 10.3. Mimo, iż zdaniem blisko 

połowy beneficjentów korzystna koniunktura na śląskim rynku pracy pociągnęła za sobą 

łatwość znalezienia zatrudnienia przez uczestników projektów, to jednak jej konsekwencją 

były trudności rekrutacyjne. Występowały także trudności leżące po stronie uczestników, 

brak chęci do podjęcia stałego zatrudnienia czy też niechęć do zdawania egzaminu 

potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Podstawowym czynnikiem zaradczym stosowanym 

przez beneficjentów było zwiększanie liczby uczestników projektów.  

RODZIAŁ III. Ocena przyjętych mechanizmów wdrażania w ramach 

Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 

2014-2020 

Rozdział stanowi odpowiedź na pytania badawcze odnoszące się do oceny realizacji w 

ramach projektów osi VII Programu unijnych polityk horyzontalnych, oceny realizacji 

zintegrowanego podejścia do rozwoju oraz projektów realizowanych na terenie LSR i OSI. W 

rozdziale znajduje się również odpowiedzi na pytanie badawcze oceniające wpływ projektów 

na rozwój RSI. 

3.1 Ocena realizacji polityk horyzontalnych 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy w projektach realizowanych w ramach RPO WSL 
2014-2020 zapewniono wypełnianie zasad horyzontalnych RPO WSL oraz w jakim stopniu wsparcie w ramach 
OP VII wpłynęło na wyrównanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i awansu zawodowego, znoszenie barier 
utrudniających osobom niepełnosprawnym znalezienie zatrudnienia (w tym w jakim stopniu stosowano 
mechanizmy racjonalnych usprawnień), ułatwienie powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym i 
biernym zawodowo oraz przyczyniło się do aktywizacji zawodowej imigrantów? Czy stosowanie zasad 
równościowych oraz standardów dostępności było wystarczające i rzeczywiście przyczyniło się do wyrównywania 
szans osób z niepełnosprawnościami, kobiet i mężczyzn?  
 

Realizacja projektów z udziałem EFS zgodnie z tzw. zasadami horyzontalnymi, czyli celami 

strategicznymi i priorytetami rozwojowymi określonymi w strategii Europa 2020 jest jednym z 

wymogów Unii Europejskiej. W ramach RPO WSL 2014-2020 realizacja projektów zgodnie z 

logiką interwencji ma z założenia oddziaływać na realizację zasad horyzontalnych: równości 

szans i zapobiegania dyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadę zrównoważonego rozwoju. Minister Inwestycji 

i Rozwoju zatwierdził m.in. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
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równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Celem 

Wytycznych jest zapewnienie zgodności realizacji Programów Operacyjnych (krajowych i 

regionalnych) z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, a także zapewnienie 

spójnego podejścia w tym zakresie w ramach EFS, EFRR i FS. Zasady horyzontalne 

regulowane są również następującymi dokumentami tj. rozporządzenie Rady Ministrów w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, art. 7 i art. 8 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013,Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, rozdz. 1.5. Sposób realizacji zasad 

horyzontalnych oraz Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.  

Zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza zapewnienie mechanizmów 

zapobiegających nierównemu traktowaniu ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, 

religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Według założeń 

programowych szczególnym elementem realizacji zasady równości szans będzie aktywizacja 

osób z grup defaworyzowanych, w tym osób z niepełnosprawnościami. W świetle tej zasady 

konieczne jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie dostępu do 

miejsc pracy, miejsc świadczenia pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

jak również wyeliminowanie barier funkcjonalnych oraz odpowiednich warunków 

uczestnictwa w projektach zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania oraz 

mechanizmem racjonalnych usprawnień. 

Jak wynika z diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego stanowiącej 

podstawę RPO WSL 2014-202091, grupą zagrożoną dyskryminacją, w szczególności w 

kontekście dostępu do rynku pracy, są osoby z niepełnosprawnościami. Liczba osób 

bezrobotnych z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy 

spadła w województwie śląskim w latach 2012-2017 o około 45%, co było wartością o 5 p.p. 

wyższą niż na poziomie krajowym. Nadal jednak konieczne jest podjęcie działań w celu 

przełamania barier dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn z założenia ma prowadzić do podejmowania 

działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym zarówno kobietom jak i mężczyznom przypisuje 

się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy 

dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada 

ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze 

stereotypów płci oraz umożliwiać pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. 

Zgodnie z założeniami programowymi podejmowane w obszarze EFS interwencje w 

kontekście równości szans płci mają na celu zwiększenie poziomu aktywizacji zawodowej, 

zwłaszcza wśród kobiet, poprzez tworzenie odpowiednich warunków pozwalających na 

godzenie życia zawodowego z prywatnym, a także wspieranie działań wzmacniających 

dostępność i jakość opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. Interwencje w ramach RPO 

WSL 2014-2020 zgodne z zasadą równości szans płci mają na celu wzmacnianie 

niezależności ekonomicznej i przedsiębiorczości zwłaszcza wśród kobiet oraz zwiększenie 

świadomości na temat równości szans kobiet i mężczyzn. 

Zasada zrównoważonego rozwoju odnosi się do rozwoju społeczno-gospodarczego, który 

nie może pozostawać w konflikcie z interesami ochrony środowiska i ładu przestrzennego. W 

świetle założeń programowych zasada ta jest skorelowana w znacznej mierze z działaniami 

                                                           
91 Zob. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego w obszarach oddziaływania 
Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2018, Katowice 2019 r., s. 95, 140. 
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nastawionymi na wyrównywanie szans w społeczeństwie, wspieranie równouprawnienia 

kobiet i mężczyzn m.in. poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą na obszarach 

rewitalizowanych (zgodnie z kierunkami interwencji określonymi w Strategii ZIT). Ponadto, 

jak wynika z założeń programowych, realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w ramach 

RPO WSL 2014-2020 zostanie zapewniona poprzez podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych niezbędnych do inteligentnego rozwoju polskiej zielonej gospodarki jak również 

tworzenia zielonych miejsc pracy w rozwoju działalności gospodarczej. Instytucja 

Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 podjęła działania, mające na celu zapewnienie 

zgodności projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 z przepisami 

wspólnotowymi i krajowymi, w tym uwzględnieniu zasad horyzontalnych: zrównoważony 

rozwój, równość szans i niedyskryminacja, równość szans kobiet i mężczyzn.  

Wszystkie nabory ogłaszane w ramach RPO WSL 2014-2020 w obszarze rynku pracy 

nakładają na wnioskodawców obowiązek spełniania zasad horyzontalnych. Konieczność 

spełniania zasad horyzontalnych jest jednym z elementów kryteriów wyboru projektów 

zarówno w ramach EFS jak i EFRR – element ten stanowi kryterium dopuszczalności.  

Kryteria wyboru projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 są spójne z 

zasadami horyzontalnymi na poziomie zarówno krajowym jak i unijnym, co potwierdza 

analiza kryteriów przeprowadzona przez ewaluatora. Potwierdzają to również wyniki badania 

ewaluacyjnego poświęconego ocenie kryteriów wyboru projektów RPO WSL 2014-2020 pn. 

„Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru 

projektów” - w wyniku analiz zidentyfikowano spójność kryteriów z zasadami realizacji polityk 

horyzontalnych. Pozytywnie oceniona została również realizacja zasady bezstronności i 

transparentności, która pośrednio przyczynia się do zachowania niedyskryminacyjnego 

charakteru sytemu wyboru i oceny projektów i pozwala na uniknięcie problemu 

nieuzasadnionego preferowania określonych projektów lub podmiotów.92 Wytyczne 

dotyczące konieczności zapewnienia w projektach zgodności z zasadami horyzontalnymi 

obecne są w różnych dokumentach programowych m.in. regulaminach konkursów oraz w 

instrukcjach wypełniania wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność. Projekty z obszaru 

EFS poddawane są ocenie m.in. ze względu na spełnianie następujących kryteriów: 

zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu 

minimum) oraz kryterium zgodność projektu z pozostałymi politykami i zasadami 

wspólnotowymi (w tym zasadę zrównoważonego rozwoju oraz zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami).Stwierdzono 

występowanie wystandaryzowanego i spójnego podejścia w zakresie zapewnienia zgodności 

projektów z zasadami realizacji polityk horyzontalnych - przede wszystkim poprzez 

obligatoryjny charakter kryteriów, czyli konieczność spełniania kryterium przez wszystkie 

dofinansowane projekty. Mechanizmem dodatkowo motywującym do przestrzegania zasad 

horyzontalnych jest sprawozdanie z ich realizacji na etapie rozliczania projektu. W ramach 

badania przeanalizowano zgodność projektów w ramach OP VII RPO WSL 2014-2020 z 

zasadami horyzontalnymi. Wyniki badania CAWI wśród beneficjentów wskazują, że większą 

uwagę przykładali oni do uwzględniania zasady równości szans i niedyskryminacji niż do 

zasady zrównoważonego rozwoju. 

Wykres 17 Czy przy opracowywaniu projektu brano pod uwagę zasady horyzontalne? 

                                                           
92 Zob. Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru 
projektów, Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j., Warszawa 2016, s. 
34-35. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/ CATI  z beneficjentami, n=109. 

Większy odsetek odpowiedzi negatywnych wśród beneficjentów, odnoszący się do 

uwzględniania zasady zrównoważonego rozwoju, może być spowodowany specyfiką 

projektów. Jak wynika z analizy kryteriów wyboru projektów dopuszczalne jest uznanie 

neutralności zasady zrównoważonego rozwoju produktu projektu poprzez wykazanie i 

uzasadnienie przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie braku zastosowania tej 

zasady. Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami IP oraz badania CAWI/CATI, z 

wnioskodawcami, nie zidentyfikowano znaczących trudności w opisaniu we wniosku o 

dofinansowanie zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi. 

Tabela 18 Czy opisanie we wniosku zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi sprawiło 
trudność beneficjentom RPO WSL 2014-2020? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/ CATI z beneficjentami, n=109. 
 

Powyższe pozwala wnioskować, że pojęcia związane z zasadą zrównoważonego rozwoju i 

zasadami równości szans i niedyskryminacji są dla wnioskodawców zrozumiałe, co jest 

kluczowe dla prawidłowego uzasadnienia spełniania zasad horyzontalnych we wniosku o 

dofinansowanie. Pomocne w tym zakresie mogą być szkolenia w ramach ogłoszonych 

konkursów mające na celu m.in. wyjaśnienie wątpliwości związanych z kryteriami, w tym 

uwzględnianiem zasad horyzontalnych. Informacje o spotkaniach są publikowane w serwisie 

RPO WSL. Wnioskodawca ma zatem do dyspozycji szereg wskazówek, które wskazują, 

jakie działania należy podjąć, żeby projekt nie miał negatywnego wpływu na realizację zasad 

horyzontalnych i tym samym pomyślnie przeszedł etap oceny. Ponadto obowiązek 

uzasadniania wpływu projektu na polityki horyzontalne stanowi wartość dodaną w zakresie 

uświadamiania wnioskodawców o obowiązku zachowywania polityk horyzontalnych 

niezależnie od realizowanych w projekcie działań. Potwierdzają to również opinie ekspertów, 

zdaniem których aktualna weryfikacja aspektów horyzontalnych polegająca na sprawdzeniu, 

czy projekt ma wpływ na daną politykę, jest wystarczająca dla należytego zachowania zasad 

tj. dofinansowania projektów zgodnych z przedmiotowymi politykami. Należy zatem pozostać 

przy systemie oceniania uwzględniającym przyznanie punktacji za spełnienie kryterium 
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dotyczącego polityk horyzontalnych, mając na uwadze, iż obowiązek umieszczenia zapisów 

dotyczących polityk we wniosku powiązany jest ściśle z koniecznością zapoznania się z 

informacjami dotyczącymi polityk. Nie zidentyfikowano znaczących problemów w 

uwzględnieniu zasad horyzontalnych na etapie realizacji projektu - zdecydowana większość 

beneficjentów nie wskazała żadnych barier w tym zakresie – co wynika zarówno z badania 

CAWI jak i z analiz sprawozdawczości dostarczanej okresowo przez beneficjentów w WoP.  

Tabela 19 Czy wystąpiły trudności, ograniczenia w związku z realizacją zasad horyzontalnych w 
projekcie? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=109. 

Realizacja zasad horyzontalnych była zdaniem beneficjentów istotna dla osiągnięcia celów 

projektu, zwłaszcza w przypadku zasady dotyczącej równości szans i niedyskryminacji. 

Wykres 18 Ocena wpływu zasad horyzontalnych na osiąganie celów w projektach w ramach OP 
VII RPO WSL 2014-2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAW/CATI z beneficjentami, n=109. 

Beneficjenci, którzy wzięli udział w badaniu CAWI oceniali wpływ zasady dotyczącej 

równości szans i niedyskryminacji na osiąganie celów projektów, jako bardzo istotny lub 

istotny (44,1%), zaś 14,7% beneficjentów nie potrafiła określić wpływu tej zasady na swój 

projekt. W przypadku zasady zrównoważonego rozwoju, 31% beneficjentów oceniło wpływ 

tej zasady na osiąganie celów projektów jako bardzo istotny lub istotny, zaś prawie 15,5% 

beneficjentów nie potrafiła określić wpływu tej zasady na swój projekt. Wskazuje to na 

zasadność uwzględnienia w działaniach informacyjno-komunikacyjnych szerszego kontekstu 

pozytywnych aspektów spełniania zasad horyzontalnych, w szczególności zasady 

zrównoważonego rozwoju oraz podkreślania ich istoty dla osiągania celów Programu. 

Analiza dokumentacji konkursowej wskazuje, że we wszystkich projektach deklarowano 

pozytywny wpływ projektu na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn. Według 

deklaracji wnioskodawców projekty w dużej mierze miały odpowiadać na problemy związane 

z istniejącymi stereotypami dotyczącymi płci oraz barierami równościowymi wpływającymi na 
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gorsze położenie kobiet na lokalnym rynku pracy, trudność w znalezieniu zatrudnienia lub 

pracę na gorszych warunkach. Wśród działań odpowiadających na wyżej przedstawione 

bariery jest zakładany udział kobiet jako uczestników w projekcie odzwierciedlający proporcje 

wskaźników bezrobocia w tej grupie na lokalnym rynku pracy. W projektach zakłada się 

umożliwienie zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i 

stażach. Ponadto interwencje wpływać będą na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet 

oraz będą wzmacniać postawy przedsiębiorcze wśród kobiet, pozwalające tym samym na 

usamodzielnienie zawodowe. Analiza społeczno-demograficzna uczestników projektów w 

ramach OP VII RPO WSL 2014-2020 wskazuje, że we wsparciu w zdecydowanej większości 

uczestniczyły kobiety (73%)93. Reprezentację kobiet zapewniono we wszystkich 

Poddziałaniach z wyjątkiem Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach 

rewitalizowanych – ZIT i Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach 

rewitalizowanych – RIT. Mężczyźni uczestniczyli we wsparciu w ramach wszystkich 

Poddziałań OP VII. Analiza sprawozdawczości w WoP wskazuje, że w Poddziałaniu 7.1.1 

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na 

obszarach rewitalizowanych – ZIT odnotowano przypadki, w których projekt cieszył się 

dużym zainteresowaniem wśród kobiet biernych zawodowo, w związku z czym zespół 

projektu chcąc zachować zasadę równości szans i niedyskryminacji, priorytetowo 

potraktował kobiety i przyjął do projektu większą ilość kobiet biernych zawodowo. 

Początkowo zakładano wsparcie 6 tys. kobiet biernych zawodowo, w efekcie końcowym do 

projektu przyjęto 10 tys. W projektach z obszaru rynku pracy przestrzegano również zasad 

równościowego zarządzania projektem, co znalazło swój wyraz w organizowanych 

szkoleniach lub spotkaniach mających na celu przeszkolenie personelu z zakresu realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji. Powyższe praktyki trafnie wpisują się w realizację 

kryterium standardu minimum. Ponadto, jak wynika z wywiadu z przedstawicielem IP, 

większość projektów posiada założenia podkreślające parytet płci, co wpływa na 

przełamywanie barier w zakresie dostępności. Ponadto, obecnie funkcjonujący system 

wskaźników w ramach OP VII RPO WSL 2014-2020 pozwala na pomiar realizacji celów 

związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Wskaźniki rzeczowe w ramach 

poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych monitorowane są w podziale na płeć, w związku 

z czym możliwe jest realne zweryfikowanie postępu realizacji zasad równości szans kobiet i 

mężczyzn. Analiza stopnia realizacji wskaźników docelowych, na podstawie WoP, pod kątem 

udziału obu płci we wsparciu wskazuje na równościowy rozkład proporcji, co istotnie wpływa 

na równouprawnienie płci. Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia uwzględniające 

podział na zatrudnione kobiety oraz zatrudnionych mężczyzn na etapie tworzenia wniosku o 

dofinansowanie, pozwalają IZ na kontrolowanie równości szans w zatrudnieniu w ramach 

całego Programu. Zastosowane w projektach OP VII RPO WSL 2014-2020 zasady 

równościowe oraz standardy dostępności w znacznym stopniu uwzględniały potrzeby 

różnorodnych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Analiza sytuacji 

zawodowej uczestników projektów wskazuje, że 67% osób, w momencie przystąpienia do 

udziału w projekcie, było osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w ewidencji urzędów 

pracy. Tego rodzaju osoby uczestniczyły we wsparciu z wyjątkiem Działania 7.3 Wsparcie 

dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Odnotowano 

również niski udział w Programie, osób należących do mniejszości narodowej i etnicznej - 

jedynie 3% uczestników projektów w momencie przystąpienia do projektu miało status 

reemigranta; zaś 2% uczestników projektów miało status imigranta. Osoby posiadające 

                                                           
93 Na podstawie CAWI/CATI z uczestnikami projektów, n=662. 
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status imigranta lub reemigranta uczestniczyły we wsparciu z wyjątkiem Działania 7.3 

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i 

Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy 

(działania z zakresu outplacementu). Wyniki te pokrywają się z danymi statystycznymi 

dotyczącymi poziomu bezrobocia wśród cudzoziemców, które w województwie śląskim jest 

niewielkie.94 Nieco lepiej pod względem wyrównywania szans i niedyskryminacji przedstawia 

się reprezentacja osób z niepełnosprawnościami wśród uczestników projektów w ramach OP 

VII RPO WSL 2014-2020, którzy stanowili 13% uczestników. Osoby z 

niepełnosprawnościami uczestniczyły we wsparciu z wyjątkiem Działania 7.3 Wsparcie dla 

osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach realizacji 

zasad horyzontalnych zidentyfikowano niski poziom realizacji mechanizmu racjonalnych 

usprawnień, związanego z dostępem do udziału w oferowanym w Programie wsparciu, jak i 

do jego efektów, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Niespełna 5% (5 na 

109) beneficjentów zadeklarowało w badaniu CAWI wykorzystanie w swoim projekcie tego 

rodzaju mechanizmu. Wynik ten jest jednak skorelowany ze stanem realizacji zadań, który 

wskazuje że w ramach projektu nie udzielono jeszcze wsparcia uczestnikom projektu. 

Możliwość finansowania specyficznych usług związanych z dostosowaniem infrastruktury, 

które nie zostały przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu, 

zostaje uruchomiona wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub 

personelu) osoby z niepełnosprawnością.95 W związku z tym, iż niemal połowa projektów w 

ramach OP VII RPO WSL 2014-2020 pozostaje w realizacji, efekty zastosowania 

mechanizmu racjonalnych usprawnień są odroczone w czasie. Należy również zwrócić 

uwagę na wysoki odsetek beneficjentów, którzy nie mieli wiedzy/ nie pamiętali o 

wykorzystaniu tych mechanizmów, który stanowi 22%. 

Wykres 19 Czy zastosowano w projekcie mechanizmy racjonalnych usprawnień? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=109. 

Analiza WoP wskazuje, że wśród mechanizmów racjonalnych usprawnień wykorzystanych w 

projektach można wyróżnić dostosowanie infrastruktury budynków i wyeliminowanie barier 

architektonicznych, dostosowanie materiałów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

zapewnienie możliwości kontaktu z pracownikiem posługującym się językiem migowym 

(przeszklonym w tym zakresie) i stosowanie dokumentów w wersjach elektronicznych 

przystosowanych do osób niepełnosprawnych.96 Dobrą praktyką wpisującą się w zasady 

                                                           
94 Zob. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego w obszarach oddziaływania 
Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2018, Katowice 2019 r., s. 83. 
95 Por. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
96 Na podstawie analizy WoP. 
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równościowe jest zapewnienie w składzie Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 

reprezentacji przedstawicieli środowisk działających na rzecz równości szans, z 

uwzględnieniem płci oraz na rzecz wyrównywania szans i niedyskryminacji, w tym w 

odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, którzy uczestniczą zarówno w zatwierdzaniu 

jak i monitorowaniu realizacji tych zasad. Zastosowane w projektach OP VII RPO WSL 2014-

2020 zasady równościowe oraz standardy dostępności można ocenić jako wystarczające. 

Podsumowując, stopień realizacji zasad horyzontalnych w ramach OP VII RPO WSL 2014-

2020 należy ocenić pozytywnie. Realizacja projektów zgodnie z politykami horyzontalnymi 

przebiega bez trudności. Zastosowano szereg mechanizmów gwarantujących udział w 

projektach i ich efektach poszczególnym grupom objętym ryzykiem, znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy m.in. kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób 

bezrobotnych (w mniejszym stopniu osób biernych zawodowo) i osób powyżej 50 roku życia. 

Realizacji zasad horyzontalnych sprzyjają m.in. przyjęte na etapie projektowania wsparcia 

kryteria wyboru projektów pozwalające na wybór projektów uwzględniających przede 

wszystkim zasadę dotyczącą równości szans kobiet i mężczyzn, osób 

z niepełnosprawnościami oraz w mniejszym stopniu zasadę zrównoważonego rozwoju. 

Mechanizmy zapewnienia wpisywania się projektów w realizację polityk horyzontalnych w 

ramach RPO WSL 2014-2020 są adekwatne. Należy pozostać przy systemie oceniania 

uwzględniającym przyznanie punktacji za spełnienie kryterium dotyczącego polityk 

horyzontalnych, mając na uwadze, że obligatoryjność umieszczenia zapisów dotyczących 

polityk we wniosku o dofinansowanie powiązane jest ściśle ze zwiększaniem świadomości 

wnioskodawców/ beneficjentów w zakresie dotyczącym przedmiotowych polityk. Obowiązek 

uzasadniania wpływu projektu na polityki horyzontalne ma wartość dodaną w zakresie 

uświadamiania beneficjentów o obowiązku zachowywania polityk horyzontalnych niezależnie 

od realizowanych działań. Istotne jest również prowadzenie równolegle działań 

informacyjnych mających na celu uświadamianie wnioskodawców/ beneficjentów o istotności 

polityk horyzontalnych dla osiągania celów w projektach.  

3.2. Ocena realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy projekty realizowane w formule ZIT/ RIT rzeczywiście 
odpowiadają na problemy zdiagnozowane w strategiach ZIT/ RIT oraz są spójne z innymi przedsięwzięciami 
realizowanymi na obszarach objętych tymi strategiami i stanowią uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 
ramach programów rewitalizacji?  
Czy w przypadku realizacji projektów komplementarnych z innymi projektami realizowanymi w ramach Działania 
10.2 i 10.3 RPO WSL wystąpiły dodatkowe efekty synergii?  

Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 istotnym kryterium oceny zintegrowania projektów 

ZIT/RIT miała być poprawa warunków obszaru do rozwoju społeczno-gospodarczego. W 

Programie założono, że zastosowanie mechanizmu ZIT/RIT będzie służyło zwiększeniu 

efektywności i komplementarności interwencji. W oparciu o zintegrowane i wielosektorowe 

strategie terytorialne JST zakładano realizację komplementarnych przedsięwzięć łączących 

wsparcie z kilku osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020, w tym interwencję dwóch 

funduszy, tj. EFRR i EFS”97. Podejście terytorialne wynikało z uwarunkowań regionalnych 

potrzeb na śląskim rynku pracy. Analiza danych prezentowanych w Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+98 wskazuje na identyfikowane wówczas różnice 

terytorialne w sytuacji na rynku pracy mierzone stopą bezrobocia rejestrowanego w 

                                                           
97 RPO WSL 2014-2020, s. 319. 
98 Zob. Strategia przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 
2013 r. str. 14 i nast.  
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województwie śląskim w 2011 r., które było znacznie wyższe w regionie północnym 

województwa gdzie notowano bezrobocie na poziomie od 16% do 19% a południową częścią 

województwa gdzie notowano bezrobocie na poziomie od 7% do 10%, tymczasem w 

centralnej części województwa wskaźnik plasował się na poziomie nieprzekraczającym 4%. 

Z kolei – w analizie dokumentów strategicznych subregionów znaleźć można 

uszczegółowienie problemów rynku pracy, na które oddziaływać miało wsparcie w ramach 

osi VII RPO WSL. W Strategii ZIT Subregionu Centralnego99 wskazywano, że w 2011 roku 

subregion był jednym z najsilniejszych gospodarczo organizmów województwa śląskiego 

oraz kraju. Pomimo przeprowadzonej restrukturyzacji przemysłu węglowego, 

metalurgicznego i energetycznego, problemem identyfikowanym w strategii ZIT były 

trudności przystosowania się do nowej sytuacji na rynku dla niektórych przedsiębiorstw. Ich 

właściciele nie tylko odczuwali coraz większą presję ze strony konkurencji, ale spotykali się 

również z problemami związanymi z zarządzaniem przedsiębiorstwem, czy też 

przygotowaniem przedsiębiorstwa dla następnego pokolenia lub inwestora. Kolejnym 

problemem zidentyfikowanym w strategii regionalnej była zmniejszająca się liczba 

uczestników rynku pracy. Z kolei - w Strategii RIT Subregionu Północnego100 wskazywano, 

że poziom bezrobocia w subregionie był wyższy niż średnia województwa śląskiego i średnia 

ogólnopolska; do tego dynamika przyrostu bezrobocia w Częstochowie i powiecie 

częstochowskim była wyższa niż średnia w województwie. Autorzy strategii subregionalnej 

wskazywali, że podstawową barierą aktywności zawodowej jest niskie wykształcenie 

(zwłaszcza w grupie osób 50+). Oznacza to, że nawet przy zwiększonej dynamice rozwoju 

gospodarczego część osób nie będzie w stanie znaleźć pracy. Prawdopodobną blokadą była 

obawa pracodawców przed ponoszeniem kosztów społecznych opieki nad młodymi matkami. 

Niepokojącym zjawiskiem był wysoki udział w grupie bezrobotnych osób w najbardziej 

produktywnym okresie życia – 25–34 lata. W subregionie stanowili oni w okresie pracy nad 

strategią subregionalnych ponad 26 procent bezrobotnych. Kolejnym problemem 

identyfikowanym na poziomie analizy strategicznej było zwiększanie się bezrobocia wśród 

osób niepełnosprawnych oraz wzrost liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym. 

Analiza zapisów strategii pozwala na wskazanie, że wysokie wskaźniki poziomu i struktury 

bezrobocia świadczyły o niedostosowaniu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Analiza Strategii RIT Subregionu Zachodniego101 wskazywała na specyfikę subregionu i 

dominującą rolę przemysłu i budownictwa na tym rynku pracy. Pośród kluczowych 

problemów dotyczących rynku pracy wskazywano wysoki poziom bezrobocia, stały wzrost 

bezrobocia wśród grup szczególnie narażonych, trudną sytuację kobiet na subregionalnym 

rynku pracy oraz znaczne natężenie zjawiska bezrobocia w grupach osób w wieku 18-24 lata 

oraz powyżej 55 roku życia. W samej strategii subregionalnej wskazywano propozycje 

rozwiązania wskazanych problemów wskazując m.in. wdrożenie szerokiego wachlarza usług 

aktywizacyjnych wobec osób pozostających bez pracy, rozwój przedsiębiorczości i promocja 

działań zmierzających do zakładania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji 

                                                           
99 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Wersja IX. Gliwice, listopad 2016r. Ustanowiona uchwałą Walnego 
Zebrania Członków Subregionu Centralnego nr 24/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 
aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020”. 
100 Zob. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego. Częstochowa, 
sierpień 2016r. str. 20 i nast.  
101 Zob. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego. Rybnik, 20 kwietnia 2016r. str. 18. 
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osób bezrobotnych poprzez kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub 

zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Z kolei – w ramach Strategii RIT Subregionu 

Południowego102 wskazywano na problem odnoszący się do rynku pracy polegający na 

zmniejszaniu populacji mieszkańców. Pomimo, że poziom bezrobocia nie był wykazywany 

jako problem największe bezrobocie występowało wśród osób z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej gimnazjalnego. Analiza wskazała 

również, że pracodawcy napotykali na liczne problemy związane m.in. z faktem, iż część z 

tych osób, które zarejestrowały się przed laty, nie podnosi swoich kwalifikacji i tym samym 

nie dostosowuje ich do zachodzących na rynku zmian. Przedstawione powyżej zapisy 

dokumentów strategiczny wskazują na istotność problemu jakim była sytuacja rynku pracy i 

zasadność podejmowania interwencji na poziomie regionalnym.  

Wywiady z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL wskazują, że na te problemy realnie 

oddziaływały projekty w ramach osi VII RPO WSL 2014-2020. W ocenie badanych osób 

projekty te mogły skuteczniej oddziaływać na konkretne problemy lokalnego rynku pracy. Nie 

byłoby to możliwe w tak skuteczny sposób z poziomu regionalnego bez zastosowania 

formuły podejścia terytorialnego. W ocenie badanych uczestniczących w wywiadach 

pogłębionych, o skuteczności projektów ZIT/RIT świadczy zamieszczana w dokumentacji 

aplikacyjnej diagnoza sytuacji i wybór obszaru realizacji projektu na lokalnym rynku pracy. W 

ocenie badanych, kluczowa w projektach realizowanych w ramach ZIT/RIT była znajomość 

lokalnych przedsiębiorców i lokalnej specyfiki rynku, dlatego w tym okresie programowania 

sprawdziły się projekty mniejsze, niejako „szyte na miarę”. Rekomendowano utrzymanie w 

kolejnym okresie programowania trybu pozakonkursowego w ramach ZIT/RIT.  Wniosek ten 

jest zbieżny z analizą badań i raportów ewaluacyjnych oceniających skuteczność wsparcia 

rynku pracy w innych regionach w Polsce. W metaanalizie wyników raportów badań 

ewaluacyjnych dotyczących wsparcia EFS103 wskazano, że w sposób pośredni interwencja 

zaplanowana w ramach środków EFS służyła wdrażaniu projektów zintegrowanych w formie 

ZIT/RIT. W ocenie ewaluatorów, generalnie uznano za mniej trafne projekty zintegrowane w 

ramach jednego funduszu – dlatego zalecano przede wszystkim tworzenie wiązek projektów 

łączących komplementarne priorytety inwestycyjne (z EFRR i EFS). Ponadto, negatywnie 

oceniono praktyki stosowania trybu konkursowego w przypadku projektów zintegrowanych 

(zarówno EFS jak i EFRR) – zasadne wydaje się zatem – w ocenie autorów metaanalizy - 

wprowadzenie trybu pozakonkursowego jako dominującego przy okazji realizacji projektów 

zintegrowanych. 

Wniosek ten potwierdza również analiza zapisów dokumentacji aplikacyjnej wnioskodawców. 

Analiza ta pokazuje, że projekty realizowane w ramach osi VII RPO WSL rzeczywiście 

odnosiły się do problemów specyficznych subregionów. Zapisy ze strategii subregionalnych 

były często wręcz kopiowane do opisu diagnozy we wniosku. Przykładowo, projekty 

realizowane na terenie powiatów położonych na południu regionu skierowane były do branż 

specyficznych na tym terenie tj. turystyka, gastronomia, przemysł mechaniczny gdzie 

brakowało fachowców w tych dziedzinach104.  

                                                           
102 Zob. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. Bielsko – Biała, październik 2015r, str. 28 i nast.  
103 Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – Raport 
cząstkowy 2018, EVALU sp. z o.o. Warszawa 2018, str. 144. 
104 Zob. Wywiad TDI z przedstawicielem Instytucji Pośredniczących RIT PD oraz TDI z LGD 
Morawskie Wrota. 
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Analiza WoD pozwoliła na sfomułowanie wniosku, że projekty ZIT/RIT pozwoliły na 

oddziaływanie na podstawowy problem identyfikowany w strategiach subregionalnych, jakim 

była ograniczona możliwość przygotowania uczniów na poziomie szkolnictwa zawodowego i 

technicznego do obecnej i prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz struktury 

branżowej lokalnego rynku pracy105. Kwestie te były najczęściej sygnalizowane w opisie 

planowanych do realizacji projektów z zakresu rynku pracy. Wniosek wynikający z badania 

wskazujący, że projekty realizowane w ramach osi VII RPO WSL 2014-2020 rzeczywiście 

odpowiadają na problemy zdiagnozowane w strategiach ZIT/ RIT potwierdzają również 

wyniki badania z ekspertami. W ich ocenie rola ZIT we wspieraniu skuteczności polityki na 

rynku pracy jest widoczna. Działo się to z uwagi na to, że większy nacisk kładziony był na 

projekty, które starały się podjąć podejście łączące różne płaszczyzny w rozwiązywaniu 

złożonych problemów terytorialnych. W ocenie ekspertów istnieją również dowody, że 

wdrażanie tych instrumentów buduje potencjał strategiczny i administracyjny oraz zachęca 

do podejmowania współpracy przy wdrażaniu RPO WSL na poziomie lokalnym. 

Różnorodność projektów ZIT/RIT wynikała w ocenie ekspertów z połączenia różnych typów 

projektów na jednym terytorium. Efekt ten osiągnięty został w szczególności dzięki 

komplementarności projektów z innymi projektami realizowanymi na poziomie lokalnym w 

ramach działania 10.2 i 10.3 RPO WSL 2014-2020. Komplementarność projektów z rynku 

pracy z projektami rewitalizacyjnymi została wpisana w zasady wsparcia. Jako kierunkowe 

zasady wyboru przedsięwzięć w ramach ZIT/RIT w RPO WSL 2014-2020 wskazano ich 

zintegrowanie i komplementarność.106 Pierwotnie w ramach niektórych poddziałań osi VII 

RPO WSL 2014-2020 (7.1.1, 7.3.1, 7.4.1) wsparcie mogły otrzymać wyłącznie projekty 

wynikające z programów rewitalizacji, które znajdują się w wykazie programów rewitalizacji 

na terenie województwa śląskiego, prowadzonym przez UM WSL. Następne kryterium to 

było dodatkowo punktowane. Analiza wniosków dotyczących działań 10.2 i 10.3 

finansowanych ze środków EFRR oraz wniosków projektów osi VII RPO WSL 2014-2020 

pozwala na stwierdzenie, że wśród form wzajemnej komplementarności wskazano, przede 

wszystkim zmierzanie projektów lub działań do rozwiązania tego samego problemu, a także 

uzyskiwanie efektu synergii z projektami mającymi być realizowane w ramach wsparcia 

dostępnego z osi VII RPO WSL 2014-2020.  

Beneficjenci projektów ZIT/RIT realizowanych w ramach osi VII Programu w większości 

oceniali, że realizowane przez nich projekty nie były komplementarne z projektami 

realizowanymi w ramach osi X RPO WSL 2014-2020 (71% badanych udzieliło negatywnej 

odpowiedzi na pytanie o komplementarność swoich projektów). Uczestnicy badania 

CAWI/CATI dość krytycznie oceniali jednak jakość projektów, w których brali udział 

wskazując niemalże w takim samym stopniu, że projekt bardzo przyczynił się do znalezienia 

pracy, jak i w wcale się nie przyczynił. Oceny te były o jeden punkt procentowy wyższe w 

przypadku ZIT/RIT (25,5% ocena „bardzo się przyczynił”) niż w stosunku do projektów 

realizowanych poza formułą terytorialną (23,4% ocena „bardzo się przyczynił”). W ocenie 

przedstawicieli ZIT/RIT można wskazać na śladową komplementarność projektów 

realizowanych w ramach rynku pracy z projektami rewitalizacyjnymi; o większej skali 

komplementarności można było mówić analizując powiązania projektów z osi VII Programu z 

projektami osi IX RPO WSL.  

                                                           
105 Z uwagi na brak materiału porównawczego projektów ZIT/ RIT z poddziałań 7.3.1, 7.3.2 oraz 7.4.1 
w porównaniu z analogicznymi poddziałaniami konkursowymi nie dokonano analiz porównania 
efektywności kosztowej. 
106 RPO WSL, s. 320. 
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Podsumowując, projekty realizowane w ramach osi VII Programu rzeczywiście odpowiadają 

na problemy zdiagnozowane w strategiach ZIT/ RIT, choć realizowane są w innych 

warunkach niż formułowana była diagnoza rynku pracy na okres programowania 2014-2020. 

Potwierdzają to wyniki analizy WoD, analiza desk research i badania terenowego z 

przedstawicielami IZ i IP oraz wywiady z ekspertami ds. rynku pracy. W ocenie 

uczestniczących w badaniach przedstawicieli ZIT/RIT można wskazać na powiązania 

projektów realizowanych w ramach osi VII RPO WSL 2014-2020 w powiązaniu z projektami 

rewitalizacyjnymi realizowanymi w ramach osi X RPO WSL 2014-2020. W kontekście 

realizowanego badania oraz z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną problemy na rynku 

pracy mogą mieć charakter specyficzny dla danego subregionu. Zasadna będzie realokacja 

niewykorzystanych środków na aktywizację zawodową w ramach działania 7.2. Należy wziąć 

pod uwagę, iż Działanie 7.2 (PI 8i) jest skierowane na aktywizację zawodową, tyle, że w 

trybie pozakonkursowym dla publicznych służb zatrudnienia.  

3.3. Ocena realizacji projektów realizowanych na terenie LSR i OSI 
Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaka jest wartość dodana projektów realizowanych w 
ramach Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), na 
które została przeznaczona specjalna pula środków w ramach poddziałań 7.1.3, 7.3.3 i 7.4.2?  

W celu analizy wartości dodanej projektów realizowanych w ramach OSI oraz wynikających z 

LSR w pierwszej kolejności dokonano analizy zapisów dokumentów strategicznych. Strategia 

Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ wskazuje Bytom jako ośrodek o pilnej 

potrzebie interwencji w zakresie rewitalizacji (tzw. poziom I) oraz obszar o najwyższym 

natężeniu problemów w województwie śląskim. Z kolei - zgodnie z zapisami Koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 miasto Bytom zostało zakwalifikowane jako 

obszar szczególnej interwencji (obszar problemowy) m.in. obszar tracący dotychczasowe 

funkcje społeczno-gospodarcze wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji, czyli obszar OSI 

Bytom. Projekty planowane do dofinansowania w ramach OSI musiały kwalifikować się do 

wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 (dopuszczalne były wszystkie priorytety), składać 

się na kompleksową rewitalizację miasta i wynikać z lokalnego programu rewitalizacji, mieć 

zapewniony wymagany wkład własny na minimalnym poziomie 15% kosztów 

kwalifikowanych, spełniać założoną powyżej wartość i strukturę alokacji oraz być ujęte w 

kompleksowych wiązkach. Uzasadnieniem realizacji OSI Bytom były przede wszystkim 

uwarunkowania społeczne wynikające z negatywnych skutków transformacji gospodarczej – 

w tym drastyczna redukcja bazy ekonomicznej miasta, czyli tego, co miasto produkowało i 

oferowało na zewnątrz. Zamknięcie kopalń i hut oraz upadek zakładów z nimi kooperujących 

spowodował utratę ponad 30 tys. miejsc pracy107. Kluczowym problemem na jaki miało 

oddziaływać wsparcie w ramach osi VII RPOWSL na terenie OSI Bytom była zatem 

„płytkość" współczesnej bazy ekonomicznej miasta Bytom (relatywnie niewielka wielkość tak 

bezwzględna jak i liczona do ogólnej liczby pracujących) oraz cechy gospodarcze obszaru 

takie jak np. ponadprzeciętna stopę bezrobocia kilkukrotnie wyższa niż w sąsiednich 

Katowicach.  

Zgodnie z RPO WSL 2014-2020, w trybie konkursowym wyznaczona została pula środków 

na projekty wynikające z LSR przygotowanych zgodnie z art. 33 rozporządzenia ogólnego 

                                                           
107 Zob. BYTOM 2020+ Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju Bytomia jako Obszaru 
Strategicznej Interwencji, wymagającego kompleksowej rewitalizacji, Urząd Miejski w Bytomiu, Bytom 
2013, str. 3. 
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obejmujących obszary wiejskie i rybackie zgodnie z inicjatywą Leader108. Oznacza to, że 

potrzeba realizacji projektu realizowanego w ramach osi VII RPO WSL 2014-2020 miała 

wynikać ze zdiagnozowanych problemów lub wyzwań na obszarze planowanym do objęcia 

wsparciem w projekcie oraz wpisuje się w cele i przedsięwzięcia określone w LSR, 

adekwatne do zakresu projektu. Zgodnie z danymi sprawozdawczymi na koniec 2019 roku 

ogłoszone zostały cztery nabory wniosków w ramach OSI i trzy nabory wniosków w ramach 

LSR. Dwa spośród ogłoszonych naborów OSI (RPSL.07.04.02-IP.02-24-048/17 i 

RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19) nie pozwoliły na dokonanie wyboru projektów ponieważ 

wszystkie projekty złożone w tych konkursach zostały ocenione negatywnie. Z trzema z 

wybranych wnioskodawców (dwa przypadki w ramach OSI, jeden przypadek w ramach LSR) 

rozwiązano umowy o dofinansowanie109. Wnioskowana kwota dofinansowania przekraczała 

bądź była bardzo bliska kwocie budżetów naborów. Jest to element wspólny dla naborów 

realizowanych w ramach osi VII RPO WSL. Nabory wniosków cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wnioskodawców110. W ramach naborów dokonano wyboru 30 projektów z 

czego na koniec 2019 roku zawartych było 22 umowy na łączną kwotę 36,8 mln zł. Projekty 

realizowane na terenie OSI i LSR stanowią 8,3% wszystkich realizowanych dotychczas 

projektów w ramach osi VII RPO WSL i obejmują niecałe 3,4% alokacji przeznaczonej na tę 

oś priorytetową. W ramach kryteriów oceny projektów konkursowych wprowadzono 

określenie minimalnej wartości projektu na konkursy OSI i dla LSR w wysokości 100 tys. 

zł111, co miało pozwolić na podjęcie efektywniejszych i kompleksowych działań na poziomie 

realizacji projektu, co pozwoli na wypracowanie wysokiej jakości wskaźników produktu i 

rezultatu. Analiza danych zastanych związanych z wdrażaniem RPO WSL 2014-2020 

pozwoliła na wskazanie jaka była charakterystyka beneficjentów wsparcia. Beneficjentami 

naborów na OSI oraz LSR były głównie instytucje szkoleniowe oraz miasto Bytom. 

Nielicznymi beneficjentami były stowarzyszenia. W okresie opracowywania niniejszego 

raportu żaden z projektów nie został zakończony. Projekty realizowane na terenach OSI i 

LSR miały mniejszą wartość dofinansowania wynoszącą około 1,4 mln zł, niż średniej 

wielkości projekty realizowane w ramach osi VII RPO WSL, którego wartość dofinansowania 

wynosi blisko 2,6 mln zł. Badane projekty mają zatem prawie o połowę mniejszą wartość niż 

średniej wielkości projekt osi VII RPO WSL. W ramach badania nie zidentyfikowano 

uzasadnienia tak znaczącej różnicy w kosztach projektów w badanych obszarach.  Wsparcie 

w zakresie rynku pracy dedykowane do specjalnych obszarów problemowych OSI i LSR 

skutecznie trafia do najbardziej potrzebujących uczestników. Takiego zdania była 

                                                           
108 Inicjatywa Leader została uruchomiona w 1991 roku. Jej celem było podniesienie potencjału 
rozwojowego terenów wiejskich poprzez wykorzystanie lokalnych inicjatyw i zdolności, promocję 
pozyskiwania technologii w zakresie lokalnego zintegrowanego rozwoju oraz rozpowszechnianie tych 
technologii na innych terenach wiejskich. Program Leader ma na celu pobudzenie aktywności 
środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju 
obszarów wiejskich oraz mniejszych miast. Istotną zaletą wydatkowania środków pomocowych w 
formie RLKS jest oddolność i zintegrowane i wielosektorowe działania oraz współpraca mieszkańców.   
109 Nabór dedykowany OSI nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17 Łętowski Consulting Szkolenia, 
Doradztwo , Rozwój Mateusz Łętowski, projekt „Droga do zatrudnienia”, Nabór dedykowany OSI nr 
RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17 EUROPARTNER sp. z o.o., projekt „20 NOWYCH FIRM - projekt 
rozwoju przedsiębiorczości w rewitalizowanych dzielnicach Bytomia”, Nabór dedykowany LSR nr 
RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17 EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA sp. z o.o., projekt „Aktywni – 
kreatywni”. 
110 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu 
w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego Raport końcowy, 
Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. Katowice 2018, str. 121. 
111 nie było równorzędne z wartością dotacji. 
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przeważająca większość badanych przedstawicieli IZ i IP, którzy uczestniczyli w wywiadach 

pogłębionych. Tymczasem w ocenie beneficjentów projektów OSI Bytom projekty z osi VII 

Programu mają wspólny obszar wsparcia z projektami rewitalizacyjnymi jakim są mieszkańcy 

obszaru OSI Bytom. Projekty realizowane w ramach osi VII Programu nie mają jednak 

żadnych innych elementów, które mogłyby przesądzać o komplementarności z projektami 

rewitalizacyjnymi realizowanymi w ramach osi X Programu. Badania terenowe pokazały 

dodatkowe trudności, z którymi musieli zmierzyć się beneficjenci projektów realizowanych na 

terenach specyficznych. Głównym problemem było roszczeniowe nastawienie uczestników, 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, co wpływało negatywnie na skuteczność realizowanych 

projektów, absencję uczestników i konieczność prowadzenia dodatkowych działań mających 

na celu pozyskanie uczestników projektów. Wielokrotnie bowiem zdarzało się, że uczestnicy 

opuszczali zajęcia szkoleniowe i rezygnowali z uczestnictwa w projekcie. W wywiadzie 

pojawiło się wręcz stwierdzenie, że z dużym prawdopodobieństwem beneficjent nie będzie w 

przyszłej perspektywie 2021+ ubiegał się o realizację projektu na terenie OSI Bytom112. W 

ocenie badanych oferowane wsparcie w ramach działania 7.3.3. w kwocie 23 tys. zł mogło 

być zbyt niskie aby było atrakcyjne dla osób biernych zawodowo na otwarcie działalności 

gospodarczej. Trudnością było również osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na terenie OSI 

Bytom które było tak znacznie nasycone różnymi programami dotacyjnymi realizowanymi 

przez podmioty prywatne jak i podmioty publiczne PUP i Urząd Miasta w Bytomiu. 

Problemem we wdrożeniu okazały się uwarunkowania zewnętrzne polegające na wzroście 

transferów socjalnych dla mieszkańców uczestników projektów. Zmiany te to wdrożenie 

programów krajowych tj. rządowy program 500+ i wsparcie na kolejne dziecko czy 

zwiększenie dodatków socjalnych. Spowodowało to efekt polegający na tym, że osobie 

korzystającej ze stażu zawodowego w Piekarach Śląskich bardziej opłacało się otrzymać 

dodatek stażowy w kwocie 1040 zł stażowego bez tracenia świadczeń z opieki społecznej, 

otrzymując dodatkowo zwrot kosztów opieki w żłobku i kolejne dodatki – niż wynagrodzenie 

za pracę. Faktycznie można wskazać, że osoba taka otrzymywała kwoty w sumie 3500 zł na 

rękę z tych programów socjalnych i pomocowych zamiast wynagrodzenia na poziomie 2600 

zł brutto jako najniższej pensji na umowę o pracę. Na terenie OSI Bytom identyfikowano 

istotny problem utrudniający realizację projektów, jakim była wewnętrzna konkurencja o 

uczestników projektów pomiędzy firmami prywatnymi a podmiotami samorządowymi i 

publicznymi (agencje rozwoju lokalnego, PUP) realizującymi projekty w ramach osi VII RPO 

WSL 2014-2020. W ocenie badanych beneficjentów OSI Bytom instytucje te mogły niejako 

rywalizować o tych samych uczestników projektów skierowanych na wsparcie lokalnego 

rynku pracy ze środków unijnego programu POWER, czy programów aktywizacji zawodowej 

finansowanych ze środków krajowych. Jako problem wskazywano kierowanie tych projektów 

do tej samej grupy uczestników osób biernych zawodowo. Faktycznie jednak Wytyczne dla 

obszaru rynku pracy wskazują linię demarkacyjną w zakresie podziału wiekowego grupy 

docelowej wskazując tę grupę jako osoby do 30 roku życia w projektach PO WER, natomiast 

powyżej 30 roku życia w projektach realizowanych w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. Zatem rywalizacji o tych samych uczestników projektów wydaje się jedynie 

wynikiem subiektywnej oceny beneficjentów, która nie została potwierdzona w badaniu.  

Podobnie było na terenach LSR, choć problem ten w ocenie badanych przedstawicieli 

beneficjentów projektów LSR i LGD uczestniczących w badaniach terenowych w mniejszym 

stopniu był istotny. Analiza danych sprawozdawczych wskazuje, że w obecnym okresie 

                                                           
112 TDI z beneficjentem OSI Bytom, s 2. 
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programowania w formule LSR łącznie projektów w stosunku, do których LGD wydawał 

opinię było 68 projektów w ramach różnych osi RPO WSL 2014-2020, w tym również osi VII. 

Głównie wnioskodawcami w projektach opiniowanych przez LGD były gminy, hospicja, 

parafie, firmy konsultingowe, Agencja Rozwoju Regionalnego, fundacje, stowarzyszenia, w 

tym same LGD. Z zakresu osi VII RPO WSL Regionalny rynek pracy oceniano – 19 

projektów dotyczących przeciwdziałaniu bezrobociu, poprawie zdolności do zatrudnienia. 

Podczas badań terenowych prowadzone z przedstawicielami LGD i beneficjentami projektów 

osi VII poruszano problematykę przyszłego okresu programowania środków EFS. Wywiady z 

przedstawicielami LGD oraz analiza stanowisk formułowanych do Samorządu Województwa 

podczas organizowanych spotkań z tymi stowarzyszeniami wskazuje na gotowość LGD do 

większego zaangażowania się LGD w realizację projektów dofinansowanych ze środków 

EFS w ramach rynku pracy. Badanie nie zidentyfikowało trudności we wdrażaniu działań 

dedykowanych LGD. Obszar ten wymaga szczegółowej analizy w celu wskazania możliwości 

rozważenia włączenia działań z zakresu rynku pracy finansowanych ze środków EFS do 

RLKS w formule bezpośredniej wdrażanej przez LGD. Analiza korzyści z wdrożenia RLKS w 

ramach środków EFS powinna być przedmiotem oddzielnego badania dedykowanego temu 

obszarowi problemowemu. Badania takie prowadzone są w regionach które zdecydowały się 

na udostępnienie działań finansowanych ze środków EFS i EFRR dla LGD113.  

Podsumowując, badanie wykazało wartość dodaną projektów realizowanych w ramach OSI 

oraz wynikających z LSR. Mechanizm dedykowanej puli środków napotkał co prawda na 

trudności wdrożeniowe związane z wewnętrzną rywalizacją o uczestników projektów na OSI 

Bytom, lecz mechanizm ten należy uznać za skuteczny i użyteczny. W ramach badania nie 

zidentyfikowano uzasadnienia tak znaczącej różnicy w kosztach projektów w badanych 

obszarach. Badanie nie zidentyfikowało trudności we wdrażaniu działań dedykowanych LGD. 

Obszar ten wymaga szczegółowej analizy w celu wskazania możliwości rozważenia 

włączenia działań z zakresu rynku pracy finansowanych ze środków EFS do RLKS w formule 

bezpośredniej wdrażanej przez LGD.  

3.4. Ocena wsparcia inteligentnych specjalizacji regionu 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy wsparcie oferowane w ramach projektów 
realizowanych w ramach VII OP wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu? Jakie należy wdrożyć 
mechanizmy, które wpłyną na większą liczbę projektów powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu?  

Województwo śląskie, jako pierwszy region w kraju posiadało przyjętą przez Sejmik 

Województwa Śląskiego w 2012 roku Regionalną Strategię Innowacji Województwa 

Śląskiego na lata 2013–2020 (RIS)114 wraz z zidentyfikowanymi inteligentnymi 

specjalizacjami regionu. Specjalizacje regionalne stanowią obszary technologiczne 

wskazanych w pierwotnie w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 

2010 – 2020, następnie w kolejnej wersji dokumentu obowiązującej od sierpnia 2019 na lata 

2019 – 2030. W RIS zidentyfikowano trzy kluczowe specjalizacje regionalne: energetyka, 

medycyna oraz technologie informacyjne i komunikacyjne, które zostały zaktualizowane w 

Modelu wdrożeniowym RIS o dwie dodatkowe tj. przemysły wschodzące i zielona 

gospodarka. Specjalizacje te zostały szczegółowo opisane w ramach prac diagnostycznych, 

analitycznych oraz konsultacji eksperckich i społecznych zrealizowanych w ramach 

foresightu regionalnego „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju 

                                                           
113 Zob. Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie 
podlaskim, EVALU sp. z o.o., Warszawa 2019 r. 
114 Dokument przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/29/5/2012. 
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województwa śląskiego”115 oraz podczas tworzenia „Programu Rozwoju Technologii 

Województwa Śląskiego na lata 2010-2020”116. W dotychczas prowadzonych badaniach 

ewaluacyjnych RIS w województwie śląskim wskazywano na kluczową rolę dla rozwoju 

regionu tych sektorów117.  Odniesienie do RIS nie było preferowane w ramach kryteriów 

wyboru projektów określonych w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Kryteria 

wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań dla działań 

finansowanych ze środków EFS, zarówno w ramach kryteriów wyboru projektów dla działań 

wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ani pośród kryteriów zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT. Na potrzeby niniejszego badania przeprowadzono analizę zapisów WoD i 

WoP beneficjentów projektów realizowanych w ramach osi VII RPO WSL 2014-2020. Analiza 

dotyczyła stopnia wsparcia RSI w realizowanych projektach obejmujących podjęcie 

działalności gospodarczej w ramach osi VII RPO WSL 2014-2020. 

Wykres 20 Skala powiązania nowo założonych działalności gospodarczych z inteligentnymi 
specjalizacjami regionu śląskiego  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie deklaracji uczestników projektów w ramach OP VII RPO WSL 2014-
2020 dotyczących klas PKD założonej działalności gospodarczej, n=7535; przyporządkowanie inteligentnych 
specjalizacji do działów i klas PKD opracowano na podstawie raportu „Ewaluacja on-going wdrażania Programu 
Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020”, Główny Instytut Górnictwa, 2018, s. 25-29. 

Wyniki odnoszące się do deklarowanej PKD założonej działalności gospodarczej wśród 

uczestników projektów w ramach OP VII RPO WSL 2014-2020, wskazują, że 21% (1 573 na 

7 535 firm) spośród nowo założonych firm wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu, 

wśród których największy odsetek stanowią przedsiębiorstwa z obszaru przemysłów 

wchodzących (7,4%), zaś najmniejszy przedsiębiorstwa z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnych (1,4%). Wywiady z przedstawicielami IP ZIT/RIT wskazały, że 

problematyka oddziaływania projektów wspieranych w ramach osi VII RPO WSL w żaden 

                                                           
115 Branżowe scenariusze rozwoju technologicznego województwa śląskiego, Główny Instytut 
Górnictwa w Katowicach, red. Krystyna Czaplicka-Kolarz Andrzej Karbownik, Katowice 2008 r.  
116 Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 729/35/IV/2011 z dnia 29 marca 
2011 roku. 
117 Por. Analiza przepływów międzygałęziowych w kontekście rozwój innowacyjności w województwie 
śląskim do roku 2020, Bluehill Sp. z o.o. & Quality Watch Sp. z o. o. Warszawa 2017 r., str. 3. 
 

1,4% - technologie informacyjno-komunikacyjne

1,7% - medycyna

4,1% - energetyka

6,2% -zielona gospodarka

7,4% - przemysły wschodzące
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sposób nie jest monitorowana na etapie wdrożenia projektów. Jak wynika z wywiadów z 

przedstawicielami IP ZIT/RIT oraz badania CAWI/CATI z beneficjentami tematyka RIS nie 

była badana na etapie oceny i weryfikacji projektów. Z kolei - zdaniem ekspertów, z którymi 

prowadzono wywiady pogłębione, beneficjenci projektów osi VII RPO WSL nie zaliczani są 

do branż sektora B+R, czy też firm szczególnie innowacyjnych. Praca w firmach z takich 

branż wymaga doświadczenia i specjalistycznej wiedzy i kompetencji. W ocenie ekspertów 

biorących udział w badaniu praca w branżach zaliczonych do RIS nie będzie możliwa do 

podjęcia przez osoby z niższym wykształceniem niż na poziomie studiów podyplomowych, 

studiów magisterskich (ISCED7) lub studiów doktoranckich (ISCED8)118. Brak monitorowania 

RIS na etapie wdrażania projektów nie jest jedynie przypadkiem występującym w RPO WSL. 

Kwestia ta była podnoszona w licznych badaniach regionalnych dotyczącej tematyki RIS119. 
 

Podsumowując, projekty OP VII dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz tzw. 

inteligentne specjalizacje nie mają ze sobą jednak dużo wspólnego ponieważ tzw. 

inteligentne specjalizacje obejmują takie obszary jak np. technologie sieci całkowicie 

optycznych, technologie ultra szerokopasmowej transmisji bezprzewodowej, technologie 

sieci piątej generacji, technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i 

satelitarnej120, tymczasem projekty osi VII RPO WSL 2014-2020 skierowane były przede 

wszystkim dla pracowników o kwalifikacjach niższych, które nie odpowiadają na potrzeby 

zawodowe związane z obszarami RIS. Powiązanie tych projektów z RSI nie wydaje się 

zasadne. Specjalistyczne wsparcie w ramach RIS jest bardziej uzasadnione w projektach 

Podmiotowego Systemu Finansowania. Nie rekomenduje się preferowania projektów w 

kolejnej perspektywie unijnej 2021+. 

3.5. Ocena skuteczności i efektywności zastosowania trybu pozakonkursowego 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy projekty realizowane w ramach ścieżki 
pozakonkursowej (w ramach działania 7.1.4, 7.2) wykazują się większą skutecznością i efektywnością kosztową 
niż analogiczne projekty konkursowe, jeżeli jest możliwe dokonywanie porównań? Czy wystąpiły/ występują 
problemy w ich realizacji i jak można im zapobiec?  

Tryb pozakonkursowy został zastosowany w OP VII RPO WSL w Poddziałaniu 7.1.4 

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez 

zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES oraz w Działaniu 7.2 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty 

pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia). Beneficjentem wsparcia Działania 7.2 

są Powiatowe Urzędy Pracy, zaś beneficjentem Poddziałania 7.1.4 jest WUP Katowice. 

Analiza porównawcza kosztów jednostkowych wskaźników produktu i rezultatu w 

Poddziałaniu 7.1.4 oraz Działaniu 7.2 i Poddziałaniach 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, Działaniu 7.3 

(dotacje na założenie działalności gospodarczej) wskazuje na wyższą bądź porównywalną 

efektywność projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w stosunku do projektów 

realizowanych w trybie konkursowym. Wynika to, w pierwszej kolejności z ograniczenia 

stawek jednostkowych poszczególnych instrumentów rynku pracy w PUP-ach, wynikającego 

z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 

                                                           
118 Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of 
Education, w skrócie ISCED) została opracowana przez UNESCO na początku lat siedemdziesiątych, 
aby służyła jako narzędzie wygodne do gromadzenia i opracowywania oraz prezentowania statystyki 
w zakresie edukacji zarówno w poszczególnych krajach jak i na arenie międzynarodowe. Wyróżnia się 
8 poziomów ISCED. 
119 Por. Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja inteligentnych specjalizacji, red. M. Stawicki, E. 
Wojnicka-Sycz, MIR, Warszawa 2014 r., str. 160. 
120 Pełna lista na stronie znajduje się na stronie RSI województwa śląskiego [dostęp: 1.06.2020 r.]. 

https://www.scp-slask.pl/czytaj/zaktualizowana_lista_inteligentnych_specjalizacji_wojewodztwa_slaskiego
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przypadku wskaźnika Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie najwyższy koszt jednostkowy odnotowano w Poddziałaniu 7.1.3., 

jest on ponad o jedną trzecią wyższy niż w projektach konkursowych. Średni koszt 

jednostkowy wskaźnika Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie  w projektach pozakonkursowych jest odpowiednio dwukrotnie niższy niż w 

Poddziałaniu 7,1,2 realizowanym w trybie konkursowym i o 50% niższy niż w również 

konkursowym Działaniu 7.1.3. Istotnie niższy jest też koszt jednostkowy wskaźników: Liczba 

osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie oraz Liczba osób, które 

otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie. W 

projektach pozakonkursowych można odnotować natomiast nieznacznie niższą w stosunku 

do projektów realizowanych w trybie konkursowym efektywność kosztową osiągania 

wskaźników Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie oraz . 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie co wiąże się z szerokim 

zakresem wsparcia skierowanym do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w 

PUP. 

Tabela 20 Koszty jednostkowe wskaźników produktu i rezultatu w projektach 

pozakonkursowych (Poddziałanie 7.1.4 i Działanie 7.2) oraz odpowiadających im projektach 

konkursowych (Poddziałania: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 oraz Działanie 7.3) (w zł)121 

Nazwa wskaźnika Poddziałani
e 7.1.4 
(pozakonku
rsowy) 

Działanie 
7.2 
(pozakonku
rsowy) 

Poddziałani
e 7.1.1 
(konkursow
y) 

Poddziałanie 
7.1.2 
(konkursowy) 

Poddziałani
e 7.1.3 
(konkursow
y) 

Działanie 
7.3 
(konkursow
y) 

Liczba osób 
bezrobotnych, w tym 
długotrwale 
bezrobotnych, 
objętych wsparciem 
w programie 

10 466,54  
 

9 863,58 11 568,32  10 707,52  13 844,26  - 

Liczba osób 
biernych zawodowo 
objętych wsparciem 
w programie 

- - 41 885,16  62 656,14  39 328,40  - 

Liczba osób 
długotrwale 
bezrobotnych 
objętych wsparciem 
w programie 

- 21 412,00  41 608,08  21 238,34  31 655,76  - 

Liczba osób o 
niskich 
kwalifikacjach 
objętych wsparciem 
w programie 

- 19 318,62  15 251,13 11 685,88  13 983,06  - 

Liczba osób objętych 
szkoleniami / 
doradztwem w 
zakresie kompetencji 
cyfrowych 

40 145,98  
 

-  8 211,03  29 430,10  55 059,63  - 

Liczba osób w wieku 
50 lat i więcej 
objętych wsparciem 
w programie 

- 82 261,13   30 393,22  49 391,49  56 714,60  - 

                                                           
121 Średni koszt jednostkowy wskaźnika obliczono poprzez podzielenie wysokości dofinansowania w 
realizowanych projektach danego Poddziałania przez zakładaną w nich wartość docelową wskaźnika. 
Szczegółowe obliczenia znajdują się w arkuszu Excel załączonym do niniejszego raportu.  
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Nazwa wskaźnika Poddziałani
e 7.1.4 
(pozakonku
rsowy) 

Działanie 
7.2 
(pozakonku
rsowy) 

Poddziałani
e 7.1.1 
(konkursow
y) 

Poddziałanie 
7.1.2 
(konkursowy) 

Poddziałani
e 7.1.3 
(konkursow
y) 

Działanie 
7.3 
(konkursow
y) 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościa
mi objętych 
wsparciem w 
programie 

- 138 626,49  175 942,74  316 097,46  107 313,51  - 

Liczba podmiotów 
wykorzystujących 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

- - 525 372,93  - 532 425,80  - 

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

- 15 575,30  25 395,55  19 676,22  28 735,18  - 

Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu 
programu 

27 343,85  
 

27 100,88  25 748,93  28 141,79  20 545,26  - 

Liczba osób, które 
otrzymały 
bezzwrotne środki 
na podjęcie 
działalności 
gospodarczej w 
programie 
 

- 38 138,62  
 

- - - 62 140,33  
 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy w 
ramach udzielonych 
z EFS środków na 
podjęcie działalności 
gospodarczej 

- 37 783,03  
 

- - - 62 140,33  
 
 

Źródło: baza LSI RPO WSL 2014-2020. 

Projekty wdrażane w trybie pozakonkursowym charakteryzują się jednak nieco niższą 

skutecznością osiągania wartości wskaźników niż odpowiadające im projekty konkursowe. 

Wiąże się to z przyporządkowaniem do nich większego udziału wartości docelowej 

poszczególnych wskaźników ze szczególnym uwzględnieniem kategorii najbardziej 

oddalonych od rynku pracy, w tym osób długotrwale bezrobotnych.  Zależność ta dotyczy 

wszystkich wskaźników programowych.  
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Tabela 21 Skuteczność osiągania wskaźników produktu i rezultatu w Działaniu 7.2 (projekty 
pozakonkursowe) oraz w odpowiadających mu: Działaniu 7.1 i Działaniu 7.3 

Nazwa wskaźnika Działanie 7.2 
Wartości 
docelowe 
(pozakonkurs
owe) 

Działanie 
7.2 stopień 
osiągnięci
a 
wskaźnika 
(pozakonk
ursowe) 

Działanie 
7.1 
(Poddziała
nie 7.1.1, 
7.1.2 i 
7.1.3)  
Wartości 
docelowe 
(konkurso
we) 

Działanie 
7.1  
(Poddziałan
ie 7.1.1, 
7.1.2 i 
7.1.3)   
Stopień 
osiągnięcia 
wskaźnika 
(konkursow
e) 

Działanie 
7.3 
Wartości 
docelowe 
(konkursow
e) 

Działan
ie 7.3 
stopień 
osiągni
ęcia 
wskaźn
ika 
(konkur
sowe) 

Liczba osób 
bezrobotnych, w tym 
długotrwale 
bezrobotnych, 
objętych wsparciem w 
programie 

13 568,00 54% 5 640,00 82% - - 

Liczba osób biernych 
zawodowo objętych 
wsparciem w 
programie 

- - 1 744,00 80% - - 

Liczba osób 
długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w 
programie 

5 574,00 51% 2 058,00 92% - - 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach 
objętych wsparciem w 
programie 

7 017,00 72% 5 120,00 93% - - 

Liczba osób objętych 
szkoleniami / 
doradztwem w 
zakresie kompetencji 
cyfrowych 

- - 962,00 97% - - 

Liczba osób w wieku 
50 lat i więcej objętych 
wsparciem w 
programie 

1 783,00 74% 1 230,00 135% - - 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościa
mi objętych 
wsparciem w 
programie 

1 024,00 40% 550,00 154% - - 

Liczba podmiotów 
wykorzystujących 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne 

- - 166,00 67% - - 

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

8 873,00 38% 2 913,00 50% - - 
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Nazwa wskaźnika Działanie 7.2 
Wartości 
docelowe 
(pozakonkurs
owe) 

Działanie 
7.2 stopień 
osiągnięci
a 
wskaźnika 
(pozakonk
ursowe) 

Działanie 
7.1 
(Poddziała
nie 7.1.1, 
7.1.2 i 
7.1.3)  
Wartości 
docelowe 
(konkurso
we) 

Działanie 
7.1  
(Poddziałan
ie 7.1.1, 
7.1.2 i 
7.1.3)   
Stopień 
osiągnięcia 
wskaźnika 
(konkursow
e) 

Działanie 
7.3 
Wartości 
docelowe 
(konkursow
e) 

Działan
ie 7.3 
stopień 
osiągni
ęcia 
wskaźn
ika 
(konkur
sowe) 

Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu 
programu 

381,00 35% 
 
 

3390,00 49% - - 

Liczba osób, które 
otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie 
działalności 
gospodarczej w 
programie 

3 614,00 
 

34% 
 
 

 

- - 965 
 

 

99% 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy w 
ramach udzielonych z 
EFS środków na 
podjęcie działalności 
gospodarczej 
 

3 546,00 34% 
 

- - 970 98% 

Źródło: baza LSI RPO WSL 2014-2020, stan na dzień 16.01.2020. 

Poziom kontraktacji wskaźników, czyli zakładane wartości docelowe, były zdecydowanie 

wyższe w przypadku projektów pozakonkursowych dla publicznych służb zatrudnienia 

(Działanie 7.2) niż w przypadku Poddziałań 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3. Uwzględniając punkt 

widzenia samych beneficjentów można stwierdzić, że publiczne służby zatrudnienia 

realizowały swoje projekty bardzo sprawnie. Aż 95% badanych beneficjentów Działania 7.2 

zadeklarowało, że realizacja projektu przebiegała bez opóźnień. Jak wynika z badania 

ankietowego beneficjentów, jedyną przyczyną (rzadko występujących) opóźnień w realizacji 

projektów były problemy wynikające z przepisów – niezależnych od instytucji organizującej 

konkurs. Niemniej, to właśnie w przypadku Działania 7.2 aż 40% respondentów (5 z 12) 

szacuje, że ich instytucja nie obejmie wsparciem zakładanej liczby osób bezrobotnych, w tym 

osób długotrwale bezrobotnych, co wynika ze spadającej w regionie stopy bezrobocia 

rejestrowanego i wspomnianej w rozdziale 2.6 niechęci tej grupy docelowej do 

podejmowania stałego zatrudnienia. Przedstawiciele PUP najczęściej wskazywali na spadek 

podaży pracowników/poszukujących pracy na rynku pracy (30%) a więc dobrą sytuację na 

rynku pracy jako „negatywne” uwarunkowanie rekrutacji do projektów. Podejmowane są 

środki zaradcze w postaci rozszerzenia skali pośrednictwa pracy oraz rekrutacji do projektów 

większej liczby uczestników niż założono w WOD. Wskazane środki zaradcze charakteryzują 

się wysoką skutecznością. Zdaniem IP WUP projekty realizowane w trybie 

pozakonkursowym są skutecznym narzędziem aktywizacji osób bezrobotnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób o niskich kwalifikacjach, ze względu na dostępność baz 

tych grup docelowych, bieżącą współpracę z lokalnymi pracodawcami oraz rozwinięty 

system doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W opinii ewaluatorów zastosowanie 

trybu pozakonkursowego, ze względu na obecność PUP w każdym powiecie gwarantuje 
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objęcie wsparciem wszystkich obszarów o niskiej aktywności zawodowej mieszkańców, 

dotarcie do grup docelowych najbardziej oddalonych od rynku pracy. 

Podsumowując, projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Poddziałania 7.1.4 i w 

ramach Działania 7.2 charakteryzują się wysoką efektywnością kosztową, generują także 

wyższy przyrost wskaźników produktu i rezultatu niż projekty realizowane w trybie 

konkursowym. Podejście pozakonkursowe jest skutecznym instrumentem w docieraniu do 

grup docelowych oddalonych od rynku pracy ze względu na wysoka orientację beneficjentów 

– PUP – w potrzebach lokalnych rynków pracy, posiadaniem baz osób bezrobotnych oraz 

stałym pośrednictwem pracy owocującym kontaktami z pracodawcami. Zastosowanie tego 

trybu umożliwia także realizację wsparcia na terenie całego regionu. Koncentracja wsparcia 

na osobach bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach skutkuje 

ryzykiem niskiej efektywności zatrudnieniowej. Strategie zaradcze PUP bazujące na 

rekrutowaniu większej liczby uczestników niż zakładana w WoD oraz standardowego 

rozszerzenia IPD o pośrednictwo pracy wydają się skuteczne. 

3.6. Ocena wsparcia w ramach osi VII RPO WSL 2014-2020 w odniesieniu do 

dokumentów strategicznych krajowych oraz ponadregionalnych 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jaka jest użyteczność wsparcia w odniesieniu do 
dokumentów strategicznych krajowych, ponadregionalnych oraz w odniesieniu do problemów zawartych w 
Rekomendacjach Rady dla Polski (Country Specific Recommendations) i Country Report dla Polski na poziomie 
regionalnym? 

Wsparcie rynku pracy w ramach OP VII RPO WSL 2014-2020 odpowiada także na wyzwania 

wyszczególnione w dokumentach ponadregionalnych, takich jak: Strategia 

Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia 

Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, 

Rekomendacje Rady dla Polski (Country Specific Recommendations) i Country Report dla 

Polski oraz Strategii Rozwoju Polski Południowej. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju 

(SOR)122 identyfikuje cztery problemy polskiego rynku pracy tj. niski wskaźnik zatrudnienia w 

niektórych grupach społecznych, w tym wśród osób starszych i kobiet – uzupełnienie luki 

kadrowej poprzez aktywizację osób biernych zawodowo, segmentację rynku pracy, niską 

elastyczność rynku pracy oraz zatrudnienie nieformalne (szara strefa). Wsparcie osi VII 

Programu odpowiada na wskazane wyżej wyzwania krajowe. Koncentrowało się ono na 

wsparciu aktywizacji zawodowej zarówno osób bezrobotnych jak i biernych zawodowo. 

Odpowiedź Programu na problem segmentacji rynku pracy, czyli dużego udziału osób 

zatrudnionych na tzw. umowach cywilnoprawnych została uruchomiona w 2018 roku. 

Wsparcie outplacementu w ramach Działania 7.4 przyczyniło się do zwiększenia 

elastyczności śląskiego rynku pracy. Jak wynika z analiz przedstawionych w rozdziale 2 

niniejszego raportu udział w projektach zwiększył odsetek osób zatrudnionych na umowę o 

pracę, zarabiających więcej niż przed przystąpieniem do projektu. Nastąpiło zmniejszenie 

skali szarej strefy. W ramach SOR zdefiniowano również tzw. Program dla Śląska, którego 

głównym celem jest doprowadzenie do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe 

zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi 

przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych 

                                                           
122 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) -
zwyczajowo Plan Morawieckiego – polski plan gospodarczy przygotowany w 2016 pod kierownictwem 
Mateusza Morawieckiego, ówczesnego wicepremiera RP, ministra rozwoju i finansów oraz 
przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w rządzie Beaty Szydło Strategia na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju [dostęp: 3.05.2020 r.]. 

 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju
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technologicznie. Jednym z celów szczegółowych tego Programu jest zwiększenie 

zatrudnialności i podniesienie kwalifikacji mieszkańców Śląska. Program ten będzie 

realizowany w przyszłym okresie programowania, ukierunkowany na 41000 pracowników 

kopalń, przewidywanych do zwolnienia. Przyjmując, iż – zgodnie z prognozami zawartymi w 

niniejszym raporcie, w ramach 3 ewaluowanych Działań123, zatrudnienie znajdzie 29600 

osób, wkład Programu w zwiększenie zatrudnienia wynosi 1,6% liczby wszystkich 

pracujących w IV kwartale 2019 roku124.  Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego125 zakłada 

rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by 

mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i  ekonomicznym na wszystkich 

etapach życia. Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych: wzrost 

zatrudnienia, wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości 

funkcjonowania osób starszych, poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej 

oraz podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. Biorąc pod uwagę, iż w 

ramach osi VII oprócz wskazanego wyżej wzrostu zatrudnienia, wsparcie koncentrowało się 

na osobach oddalonych od rynku pracy (bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne, o niskich 

kwalifikacjach), a więc zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz, iż osoby powyżej 50 

roku stanowią ponad 12% wszystkich uczestników należy skonstatować, że Program 

realizuje cele SRKL. Należy także podkreślić, że 22% odbiorców działań projektowych 

prognozowanych jest jako osoby nabywające nowe kwalifikacje w wyniku wsparcia.  Biorąc 

jednak pod uwagę skalę wsparcia należy podkreślić, iż wkład OP VII w osiąganie wartości 

docelowych wskaźników SRKL jest śladowy. Stanowi on poniżej 1% wzrostu następujących 

mierników: Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata, Odsetek osób w wieku 55-74 

lata uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu [%,), Osoby dorosłe uczestniczące w 

kształceniu lub szkoleniu (w wieku 25–64 lata) wg BAEL [%].  Projekty realizowane w 

ramach OP VII RPO WSL 2014-2020 przyczyniają się – choć w bardzo ograniczonym 

zakresie – poprzez działania skierowane do osób bezrobotnych do osiągnięcia wartości 

docelowej wskaźnika Strategii Rozwoju polski Południowej - Stopa bezrobocia 

rejestrowanego Polski Południowej (Polska = 100) w wysokości 78% średniej krajowej. 

Prognozowana w niniejszym raporcie liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem (54325 

osób), stanowi 57% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w województwie śląskim na 

koniec 2015 roku, a więc w momencie uruchomienia Programu.126 Jak wykazano w rozdziale 

trzecim niniejszego raportu wsparcie w ramach osi VII Programu nie przyczyniło się do 

realizacji celów Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ani też do osiągania 

założeń dokumentu strategicznego Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Wynikało to 

z kolizji celów wsparcia RPO (wsparcie zindywidualizowane ukierunkowane na zwiększenie 

zatrudnialności) oraz celów obu tych strategii zorientowanych na wsparcie zatrudnienia w 

konkretnych branżach gospodarki. Kwestia ta wystąpiła we wszystkich RPO bieżącej 

                                                           
123 Działanie 7.1, Działanie 7.2 i Działanie 73 RPO WSL 2014-2020. 
124 Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2019 r. Aktywność 
ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2019 r. [dostęp: 3.05.2020 r.]. 
125 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL). Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest jedną z 
dziewięciu strategii sektorowych realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju kraju i 
strategią kluczową w zakresie rynku pracy Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego  [dostęp: 3.05.2020 
r.], str. 7. 
126 Analiza sytuacji społeczno- ekonomicznej województwa śląskiego w obszarach oddziaływania 
Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2015, UM WSL Katowice 2016 r., str. 36 

 

https://katowice.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-w-wojewodztwie-slaskim-w-iv-kwartale-2019-r-,2,32.html
https://katowice.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-w-wojewodztwie-slaskim-w-iv-kwartale-2019-r-,2,32.html
https://www.gov.pl/web/rodzina/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl
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perspektywy finansowej.127 Działania projektowe osi VII w pełni realizują Zalecenia KE dla 

Polski w obszarze rynku pracy128. Odpowiadają na wyzwanie związane z niska aktywnością 

zawodową niektórych grup, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach, osób z 

niepełnosprawnościami i ich opiekunów, a także osób starszych, zmniejszanie udziału osób 

zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, bądź na czas określony. Jak wynika z analiz 

przeprowadzonych w rozdziale drugim niniejszego raportu podnoszą one także odsetek osób 

dorosłych uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu.  

Podsumowując, należy stwierdzić, iż wsparcie w ramach osi VII Programu realizuje cele 

SOR, SRKL oraz Zalecenia KE dla Polski w obszarze rynku pracy. Należy spodziewać się, iż 

wraz z uruchomieniem Programu dla Śląska w kolejnym okresie programowania, wsparcie 

rynku pracy w istotnym stopniu nie przyczyni się do realizacji celów Strategii Innowacyjności i 

Efektywności Gospodarki ani też do osiągania założeń dokumentu strategicznego 

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.  

Rozdział IV. Ocena możliwości osiągnięcia założonych w Programie 

celów VII Osi priorytetowej 

Rozdział stanowi próbę oszacowania możliwości osiągnięcia wskaźników docelowych 

przyjętych w Programie w zakresie osi VII RPO WSL 2014-2020 wraz ze wskazaniem ryzyk i 

zagrożeń nieosiągnięcia wartości docelowych tych i propozycja środków zaradczych. 

4.1  Prognoza osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu OP 

VII 

Prognoza stopnia osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu dla PI 8i 

przeprowadzona została w oparciu o następujące kroki badawcze. W pierwszej kolejności w 

prognozie uwzględniono wartości docelowe wskaźników założone w umowach o 

dofinansowanie podpisanych na dzień 16.01.2020. W kolejnym etapie uwzględniono 

wnioskowane kwoty o dofinansowanie WoD, które zostały wybrane do dofinansowania w 

2020 roku w wysokości 27 588 347 zł w ramach Poddziałania 7.1.3, ale z którymi nie 

podpisano umów o dofinansowanie oraz planowany na rok 2020 nabór do tego Poddziałania 

na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 2 mln. zł. Uwzględniono wyłącznie Poddziałanie 

7.1.3, ponieważ jedynie w tym Poddziałaniu zaplanowano konkursy oraz dalszą kontraktację 

w roku 2020. Łączną kwotę wskazaną wcześniej (27 588 347 zł) podzielono następnie przez 

koszty jednostkowe poszczególnych wskaźników w celu oszacowania wartości docelowej 

możliwej do pozyskania w ramach tej kwoty alokacji. W celu prognozowania wartości 

docelowych wskaźników produktu i rezultatu uwzględniono stopień osiągania wskaźników w 

projektach zakończonych. Wartości docelowe wskaźników wynikające z podpisanych umów 

o dofinansowanie oraz oszacowane na podstawie alokacji przypisanej na konkursy 

Poddziałania 7.1.3 rozstrzygnięte w 2020 roku pomnożono przez % osiągania wartości 

docelowych wskaźników zakładanych w projektach zakończonych.  Wartość docelowa 

wskaźnika rezultatu długoterminowego PI 8i Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw 

działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego obliczona została przy 

przyjęciu założenia, iż przeżywalność przedsiębiorstw utworzonych w ramach EFS będzie 

                                                           
127 Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – RAPORT 
CZĄSTKOWY, EVALU sp. z o.o. Warszawa 2016 r., str. 116. 
128 Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2019 r. oraz zawierające opinię 
Rady w obszarze rynku pracy [dostęp: 5.05.2020 r.]. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0905(21)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0905(21)&from=EN
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nie niższa niż w okresie programowania 2007-2013 i wyniesie 56%129. Wynika z tego, iż 

szacowana wartość docelowa wskaźnika wyniesie 4879 sztuk i stanowić będzie 379% 

wartości docelowej zakładanej w Programie. W przypadku kolejnego wskaźnika rezultatu 

długoterminowego PI 8i Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 

miesięcy po opuszczeniu programu przyjęto, zgodnie z dotychczasowym stopniem osiągania 

tego wskaźnika, iż osoby te stanowić będą 40% wszystkich uczestników. Wartość docelowa 

przedmiotowego wskaźnika szacowana jest na 22350 osób, co stanowi 759% zakładanej w 

Programie wartości docelowej miernika. Koszty jednostkowe wskaźników produktu i rezultatu 

w Poddziałaniu 7.1.3, w którym nastąpi ich dalsza kontraktacja oraz % uzyskiwania 

zakładanych w projektach wartości docelowych wskaźników na podstawie informacji o 

projektach zakończonych dla PI 8i przedstawia poniższa tabela. W opinii badanych 

przedstawicieli IP WUP stopień osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników 

produktu i rezultatu silnie zależy od sytuacji na rynku pracy. Ryzyko związane z 

nieosiągnięciem wskaźników odnoszących się do osób o niskich kwalifikacjach wynika w 

pierwszej kolejności z niechęci uczestników do zdawania egzaminów potwierdzających 

nabyte kwalifikacje lub kompetencje. 

Tabela 22 Koszty jednostkowe wskaźników w Poddziałaniu 7.1.3 oraz % uzyskiwania 
zakładanych wartości docelowych wskaźników na podstawie projektów zakończonych 

Nazwa wskaźnika Procent osiągania 

wartości 

docelowej 

wskaźnika w 

projektach 

zakończonych 

Koszt 

jednostkowy 

osiągania 

wskaźnika w 

Poddziałaniu 

7.1.3 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 

objętych wsparciem w programie 

115% 13 844,26 zł  

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 

programie 

81% 39 328,40 zł  

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie 

135% 31 655,76 zł  

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie 

111% 13 983,06 zł  

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie 

158% 56 714,60 zł  

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

143% 107 313,51 zł  

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 

122% 28 735,18 zł  

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

130% 20 545,26 zł  

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych LSI, stan na 16.01.2020 roku. 

                                                           
129 Wpływ polityki spójności 2007-2013 na konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój 
przedsiębiorczości w Polsce, WISE, Warszawa 2017 r, str. 5. 
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W wyniku przeprowadzonej procedury ustalono, iż wartości docelowe większości 

programowych wskaźników produktu PI 8i zostaną osiągnięte. Wyjątek stanowi wskaźnik 

produktu: Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie, oraz 

odpowiadający mu wskaźnik rezultatu (odpowiednio 70% i 51%), a także wskaźnik rezultatu 

bezpośredniego Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu, prognozowany do osiągnięcia w wysokości 77%.  

W przypadku PI 8iii nie przewidziano kolejnych naborów. Prognoza osiągnięcia zakładanych 

wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu opiera się więc na bieżącej 

kontraktacji, przy założeniu osiągnięcia blisko 100% zakładanych wartości wskaźników, 

zgodnie z doświadczeniami Programu130. Jak wynika z danych przedstawionych w 

poniższych tabelach wartości docelowe wskaźników programowych zostaną uzyskane w 

wysokim stopniu. W przypadku wskaźnika rezultatu długoterminowego Liczba utworzonych 

mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego przyjęto 

założenie, iż przeżywalność przedsiębiorstw utworzonych w ramach EFS będzie nie niższa 

niż w okresie programowania 2007-2013 i wyniesie 56% liczby osób, które otrzymały dotację 

na założenie działalności gospodarczej131. Prognozowana na koniec 2023 roku wysokość 

wskaźnika wyniesie więc 803 sztuki, co stanowić będzie 214% wartości docelowej przyjętej 

w Programie. W opinii IZ i IP WUP skuteczność dotacji jako instrumentu aktywizacji 

zawodowej wynika przede wszystkim z korzystnych warunków jej udzielania. 

Prognoza stopnia osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu dla PI 8v 

(Działanie 7.4) przeprowadzona została w oparciu o następujące kroki badawcze. W 

pierwszej kolejności w prognozie uwzględniono wartości docelowe wskaźników założone w 

umowach o dofinansowanie zawartych do dnia 16.01.2020 roku. W kolejnym etapie 

uwzględniono wnioskowane kwoty o dofinansowanie we wnioskach o dofinansowanie 

projektu, które zostały wybrane do dofinansowania w 2020 roku w wysokości 10 mln zł w 

ramach wsparcia programów outplacementowych oraz planowany na rok 2020 nabór do 

tego Poddziałania na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 mln zł.  Łączną kwotę z 

wcześniejszego punktu (16 000 000 zł) podzielono następnie przez koszty jednostkowe 

poszczególnych wskaźników w celu oszacowania wartości docelowej możliwej do 

pozyskania w ramach tej kwoty alokacji. W celu prognozowania wartości docelowych 

wskaźników produktu i rezultatu uwzględniono stopień osiągania wskaźników w projektach 

zakończonych. Wartości docelowe wskaźników wynikające z podpisanych umów o 

dofinansowanie oraz oszacowane na podstawie alokacji przypisanej na konkursy 

Poddziałania 7.4.2 rozstrzygnięte w 2020 roku pomnożono przez % osiągania wartości 

docelowych wskaźników zakładanych w projektach zakończonych. W przypadku wskaźnika 

rezultatu długoterminowego PI 8v Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku 

pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu przyjęto, że stopień jego osiągnięcia na koniec 

2023 roku będzie wynosił 40%, czyli będzie równy skali wykazywanej w WoP przyjętych na 

dzień 16.01.2020 roku. Wynika z tego, że wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika 

zostanie dwukrotnie przekroczona na koniec 2023 roku. Koszty jednostkowe wskaźników 

produktu i rezultatu w Poddziałaniu 7.4.2, w którym nastąpi ich dalsza kontraktacja oraz % 

                                                           
130 Zarówno w Poddziałaniu 7.3.1, 7.3.2 jak i w Poddziałaniu 7.3.3 stopień osiągnięcia wskaźnika 
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie wynosi 100%. 
131 Wpływ polityki spójności 2007-2013 na konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój 
przedsiębiorczości w Polsce, WISE, Warszawa 2017 r. str. 6 
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uzyskiwania zakładanych w projektach wartości docelowych wskaźników na podstawie 

informacji o projektach zakończonych dla PI 8v przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 23 Stopień osiągania zakładanej wartości docelowej wskaźników w projektach 
zakończonych oraz średni koszt jednostkowy wskaźników programowych Poddziałania 7.4.2 

Nazwa wskaźnika % uzyskania wartości 

docelowej wskaźnika 

w projektach 

zakończonych 

Średni koszt 

jednostkowy 

wskaźnika 

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 

oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy objętych wsparciem w programie 

103% 15 835,34 zł  

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

152% 24 413,98 zł  

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 

129% 19 613,52 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL, dane na dzień 16.01 2020. 

Prognoza wskazuje na wielokrotne przekroczenie wskaźników produktu i rezultatu 

bezpośredniego PI 8v. Zostanie także osiągnięty wskaźnik rezultatu długoterminowego. 
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Tabela 24 Wskaźniki produktu i rezultatu (PI 8i) – Prognoza osiągniecia wartości docelowych132 

PI/Działa
nie/Poddz
iałanie 
 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik  Jedno
stka 
pomia
ru 

Szacowana 
wartość docelowa 
(UoD)  
A 

Prognozowana 
wysokość wskaźnika 
wynikająca z umów 
planowanych do 
zawarcia w 2020 
roku   133 
B 

Wartość docelowa 2023 r.  
C 

Prognozowana 
wartość docelowa na 
2023 rok 
D= A+B* procent 
realizacji wskaźnika w 
projektach 
zakończonych zawarty 
w tabeli nr 22 

Stopień 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej % 

M K O M K O M K O M K O 
M K O 

PI 8i 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.1.4 
7.2. 

Produktu Liczba osób 
bezrobotnych, w tym 
długotrwale 
bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 

os. 
19 
26
4 

24 
946 

44 
513 

925 
 
 
 

121
2 
 
 

213
7 
 
 

 
23 172 

26 
131 

49 
303 

23
21
7 
 
 

300
82 

 
 

53299 
 
 

10
0% 

 
 

11
5% 

 
 

10
8% 

 
 

PI 8i 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.2. 

Produktu Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie os. 

8 
17
8 

10 
800 

19 
543 

391 
 
 
 

544 
 
 
 

935 
 
 
 

 
12 054 

15 
341 

27 
395 

11
56
8 
 
 

153
14 

 
 

26883 
 
 

96
% 

 
 

10
0% 

 
 

98
% 

 
 

PI 8i 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.2 
 

Produktu Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie 

os. 
1 

40
0 

1 
873 

3 
463 

122 
 

154 
 

276 
 

 
503 

933 1 436 
21
76 

289
9 

5075 

43
3% 

 
 
 

31
1% 

 
 
 

35
3% 

 
 
 

PI 8i 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 

Produktu Liczba osób biernych 
zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

os. 
1 

07
8 

1 
351 

2 
684 

302 450 752 744 
1 16

4 
1 908 

11
18 

145
9 

2577 
15

0% 
12

5% 
13

5% 

PI 8i 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.2 

Produktu Liczba osób w wieku 50 
lat i więcej objętych 
wsparciem w programie os. 

2 
64
0 

3 
271 

6 
231 

221 301 522 4 668 
5 

940 
10 

608 
45
20 

564
4 

10164 
97
% 

95
% 

96
% 

                                                           
132 Wartości M+K w kolumnie D nie zliczają się do wartości „O” ponieważ w wartości ogółem zastosowano również współczynnik realizacji (znany tylko dla 
wartości ogółem). 
133 Wynikająca z alokacji z już rozstrzygniętych naborów, ale bez podpisanych umów oraz z alokacji na przyszły nabór w ramach Poddziałania 7.1.3 
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PI/Działa
nie/Poddz
iałanie 
 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik  Jedno
stka 
pomia
ru 

Szacowana 
wartość docelowa 
(UoD)  
A 

Prognozowana 
wysokość wskaźnika 
wynikająca z umów 
planowanych do 
zawarcia w 2020 
roku   133 
B 

Wartość docelowa 2023 r.  
C 

Prognozowana 
wartość docelowa na 
2023 rok 
D= A+B* procent 
realizacji wskaźnika w 
projektach 
zakończonych zawarty 
w tabeli nr 22 

Stopień 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej % 

M K O M K O M K O M K O 
M K O 

PI 8i 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.2 

Produktu Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie os. 

12 
01
7 

14 
569 

27 
209 

935 
118

1 
211

6 
19 485 

25 
829 

45 
314 

14
37
7 
 
 

174
83 

 
 

31859 
74
% 

68
% 

70
% 

PI 8i 
7.2 

Produktu Liczba osób, które 
otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie 
działalności 
gospodarczej w 
programie 

os. 
4 

15
8 

4 
510 

8 
713 

0 0 0 1 812 
2 

402 
4 214 

4 
15
8 

4 
510 

8713 nd nd 

20
7% 

 
 
 

PI 8i 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.2 

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

os. 
8 

34
5 

10 
404 

19 
729 

436 594 
103

0 
14 715 

16 
593 

31 30
8 

10
71
3 
 
 

 

134
18 

24130 
73
% 

81
% 

 
 
 

77
% 

 
 
 

PI 8i 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.1.4 
7.2 

Rezultatu Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu 

os. 
 

2 8
88 

 
3 0
19 

 
7 

428 
609 831 

 
 

144
0 
 

8 095 
10 

730 
18 82

5 

 
45
46 

 

 
 

500
5 
 
 

9551 
 

 
56
% 

 

 
47 
% 

 

 
51
% 

 

PI 8i 
7.2 

Rezultatu Liczba utworzonych 
miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS 
środków na podjęcie 

szt. 
1 

46
5 

1 
612 

6 
927 

0 0 0 nd nd 4 256 nd nd 

 
 

6927 
 
 

nd 
 

nd 
 

16
3% 
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PI/Działa
nie/Poddz
iałanie 
 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik  Jedno
stka 
pomia
ru 

Szacowana 
wartość docelowa 
(UoD)  
A 

Prognozowana 
wysokość wskaźnika 
wynikająca z umów 
planowanych do 
zawarcia w 2020 
roku   133 
B 

Wartość docelowa 2023 r.  
C 

Prognozowana 
wartość docelowa na 
2023 rok 
D= A+B* procent 
realizacji wskaźnika w 
projektach 
zakończonych zawarty 
w tabeli nr 22 

Stopień 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej % 

M K O M K O M K O M K O 
M K O 

działalności 
gospodarczej 

PI 8i 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.1.4 

7.2 

Rezultatu Liczba osób 
znajdujących się w 

lepszej sytuacji na rynku 
pracy 6 miesięcy po 

opuszczeniu programu 

os 
7 

70
6 

9 
978 

17 
805 

491 665 
115

6 
2943 

331
9 

6267 
97
34 

126
16 

22350134 
 
 

33
1% 

 

42
9% 

 

75
9% 

 

PI 8i 
7.2 

Rezultatu Liczba utworzonych 
mikroprzedsiębiorstw 

działających 30 
miesięcy po uzyskaniu 
wsparcia finansowego 

szt. nd nd 4879 0 0 0 nd nd 1287 nd nd 4879135 nd nd 
37

9% 

Źródło: obliczenia własne na podstawie LSI, stan na dzień 16.01.2020.  

                                                           
134 Wartość ta stanowi 40% prognozowanej liczy osób objętych wsparciem – bezrobotnych plus biernych zawodowo. 
135 Wartość ta stanowi 56% prognozowanej liczby osób, które pozyskały dotację na założenie działalności gospodarczej. 



Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej 
VII Regionalny rynek pracy 

RAPORT KOŃCOWY 

130 

Tabela 25 Wskaźniki produktu i rezultatu (PI 8iii) – Prognoza osiągnięcia wartości docelowych136 

PI/Działan
ie/Poddzia
łanie 
 

Typ 
wskaźnika  

Wskaźnik  Jednost
ka 
pomiaru 

Wartość 
osiągnięta od 
początku realizacji 
(WoP)  
A 

Szacowana 
wartość docelowa 
(UoD)  
B 

% realizacji 
wartości docelowej 
z UoD 
% wartości 
wskaźników 
zrealizowanych 
(WoP) w stosunku 
do zaplanowanych 
w UoD. 
C 

Wartość docelowa 
2023 r.  
D 

Prognozowana 
wartość docelowa 
B*C 

Szacowany 
stopień 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej % 

M K O M K O M K O  K O M K O 

M K O 

PI8iii 
7.3 
7.3.1, 
7.3.2, 
7.3.3  

produktu  

Liczba osób 
pozostających bez 
pracy, które 
otrzymały 
bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w 
programie 

os. 538 895 
150

5 
726 838 

163
6 

74% 
107

% 
92
% 

545 722 
1 

267 
537 

 
 

897 
 
 

143
4 
 
 

99
% 

 
 

124
% 

 
 

113
% 

 
 

PI8iii 
7.3 
7.3.1, 
7.3.2, 
7.3.3 

produktu 

Liczba osób 
pracujących, które 
otrzymały 
bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w 
programie137 

os. 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 9 11 20 Bd Bd Bd 

 
 
 
Bd 

 
 
 
Bd 

 
 
 
Bd 

                                                           
136 Nie przewidziano kolejnych naborów, zakontraktowano już całą alokację, stąd też stan wskaźników na dzień 16.01.2020 rok jest stanem ostatecznym. 
137 Wskaźnik został dodany do RPO WSL 2014-2020 podczas drugiej aktualizacji dokumentu i tym samym nie był monitorowany od początku realizacji 
wsparcia w ramach perspektywy 2014-2020. Wskaźnik będzie monitorowany w projektach, dla których umowy o dofinansowanie zostaną podpisane po lipcu 
2020 r, kiedy planowane jest rozstrzygnięcie kolejnego konkursu. Wartość ta stanowi 56% liczby osób, które uzyskały dotację na założenie działalności 
gospodarczej 
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PI/Działan
ie/Poddzia
łanie 
 

Typ 
wskaźnika  

Wskaźnik  Jednost
ka 
pomiaru 

Wartość 
osiągnięta od 
początku realizacji 
(WoP)  
A 

Szacowana 
wartość docelowa 
(UoD)  
B 

% realizacji 
wartości docelowej 
z UoD 
% wartości 
wskaźników 
zrealizowanych 
(WoP) w stosunku 
do zaplanowanych 
w UoD. 
C 

Wartość docelowa 
2023 r.  
D 

Prognozowana 
wartość docelowa 
B*C 

Szacowany 
stopień 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej % 

M K O M K O M K O  K O M K O 

M K O 

PI8iii 
7.3 
7.3.1, 
7.3.2, 
7.3.3 rezultatu  

Liczba utworzonych 
mikroprzedsiębiorstw 
działających 30 
miesięcy po 
uzyskaniu wsparcia 
finansowego 

szt. nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 395 nd nd 
803

138 

 
 
 
nd 

 
 
 
nd 

 
 

214
% 

PI8iii 
7.3 
7.3.1, 
7.3.2, 
7.3.3 
 

rezultatu 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy w 
ramach udzielonych 
z EFS środków na 
podjęcie działalności 
gospodarczej 

szt. 265 438 
152

4 
nd nd 

164
2 

nd nd 
93
% 

nd nd 
1 

596 
nd nd 

152
7 

nd nd 

 
 

96
% 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych LSI stan na dzień 16.01.2020 

                                                           
138 Wartość ta stanowi 56% liczby osób, które uzyskały dotację na założenie działalności gospodarczej. 
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Tabela 26 Wskaźniki produktu i rezultatu (PI 8v) – prognoza osiągnięcia wartości docelowej 

PI/Działanie
/Poddziałan
ie 
 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik  Jednostk
a 
pomiaru 

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji (WoP) 
A 

Szacowana wartość 
docelowa (UoD)  
B 

Szacowana wartość 
docelowa pozyskana 
z kontraktacji w 2020 
roku139 
C 

Wartość docelowa 
2023 r.  
D 

Prognozowana 
wartość docelowa 
2023 
E=B+C pomnożone 
przez % wartości 
docelowej uzyskiwany 
w projektach 
zakończonych 
zgodnie z tabelą nr 23 

Prognozow
any stopień 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej w 
2023 roku 
F=E/D 

M K O M K O M K O M K O M K O 

 

PI 8v 
7.4  
7.4.1 
7.4.2 
 

produktu 

Liczba pracowników 
zagrożonych 
zwolnieniem z pracy 
oraz osób 
zwolnionych z 
przyczyn dotyczących 
zakładu pracy 
objętych wsparciem w 
programie 

os. 1617 1066 
270
7 

 
1673 

1272 
296
7 

579 432 1010 nd nd 1 777 
225
2 

1704 3956 223% 

PI 8v 
7.4 
7.4.1 
7.4.2 

rezultatu 

Liczba osób, które po 
opuszczeniu 
programu podjęły 
pracę lub 
kontynuowały 
zatrudnienie 

os. 367 348 832 896 555 
167

8 440 
 
 
 

215 
 
 
 

655 
 
 
 

nd nd 913 133
6 
 
 
 

770 
 
 
 

2333 
 
 
 

255% 
 
 
 

PI 8v 
7.4 
7.4.1 
7.4.2 

rezultatu 

Liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły 
kompetencje po 
opuszczeniu 
programu 

os. 446 398 
128

4 
1214 782 

241
1 

548 
 
 
 

268 
 
 
 

816 
 
 
 

nd nd 647 
176

2 
1050 3227 499% 

                                                           
139 Wynikająca z alokacji z już rozstrzygniętych naborów, ale bez podpisanych umów oraz z alokacji na przyszły nabór w ramach Poddziałania 7.4.2 
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PI/Działanie
/Poddziałan
ie 
 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik  Jednostk
a 
pomiaru 

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji (WoP) 
A 

Szacowana wartość 
docelowa (UoD)  
B 

Szacowana wartość 
docelowa pozyskana 
z kontraktacji w 2020 
roku139 
C 

Wartość docelowa 
2023 r.  
D 

Prognozowana 
wartość docelowa 
2023 
E=B+C pomnożone 
przez % wartości 
docelowej uzyskiwany 
w projektach 
zakończonych 
zgodnie z tabelą nr 23 

Prognozow
any stopień 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej w 
2023 roku 
F=E/D 

M K O M K O M K O M K O M K O 

 

PI 8v 
7.4 
7.4.1 
7.4.2 

rezultatu 

Liczba osób 
znajdujących się w 
lepszej sytuacji na 
rynku pracy 6 
miesięcy po 
opuszczeniu 
programu 

% 45% 36% 40% nd nd nd 

45% 

36% 
 
 
 

40% 
 
 
 

nd nd 20% 

45% 36% 40% 200% 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie LSI, stan na dzień 16.01.2020.
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4.2. Identyfikacja ryzyk i zagrożeń nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników 

OP VII i propozycja środków zaradczych 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Czy istnieje zagrożenie niezrealizowania założonych 
wartości docelowych wskaźników produktu, rezultatu i rezultatu długoterminowego? Jeżeli tak, to jakie działania 
naprawcze należałoby zastosować?  

Prognozy przedstawione we wcześniejszym rozdziale wskazują na ryzyko nieosiągnięcia 

wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego PI 8i odnoszących się do wsparcia osób o 

niskich kwalifikacjach oraz niepełnego osiągnięcia wskaźnika rezultatu bezpośredniego 

odnoszącego się do liczby osób pracujących po zakończeniu programu w ramach PI 8i.  

Na obecnym etapie wdrażania RPO WSL 2014-2020 rozwiązaniem mogłoby być usunięcie 

zakazu zastosowania zatrudnienia subsydiowanego w projektach realizowanych poza PUP. 

Przy założeniu, iż wsparciem możliwe będzie objęcie w 2020 roku jeszcze 2 889 osób, 

przyjęcie zatrudnienia subsydiowanego jako głównej formy wsparcia w nadchodzącym 

konkursie oraz w renegocjowanych WoD przyjętych do realizacji, ale przed podpisaniem 

umów, może zwiększyć stopień osiągnięcia wskaźnika Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu z 77% do max. 

93%. Możliwe jest także skoncentrowanie wsparcia w przewidywanym konkursie 

Poddziałania 7.1.3 na osobach o niskich kwalifikacjach oraz szkoleniach/kursach jako 

obligatoryjnej formie wsparcia. 

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę zmiany w gospodarce spowodowane walką z 

koronawirusem i przewidywane spowolnienie oraz redukcję zatrudnienia w śląskich firmach, 

należy rozważyć także ukierunkowanie wsparcia na pośrednictwo pracy dla osób, 

spodziewanych do zwolnienia w wyniku redukcji zatrudnienia. Ze względu na fakt, iż sytuacja 

w kraju jest niestabilna, zaś prognozy dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej są niepewne 

przeprowadzone we wcześniejszym rozdziale prognozy wskaźników rezultatu 

długoterminowego obarczone są dużym prawdopodobieństwem zmiany.  W przypadku 

zaistnienia niekorzystnego scenariusza polegającego na przedłużeniu stosowania środków 

zaradczych do końca przyszłego roku należy spodziewać się spadku przeżywalności firm 

utworzonych w wyniku wsparcia oraz powrotu do bezrobocia części uczestników Programu. 
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ROZDZIAŁ V. Wskazanie rozwiązań w zakresie rynku pracy w 

nowym okresie programowania 2021-2027 

5.1. Rekomendacje w zakresie typów interwencji wartych kontynuacji w nowym 

okresie programowania 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Które rodzaje interwencji wdrażanych w RPO WSL 2014-
2020 w zakresie rynku pracy oraz w jakim zakresie (rodzaje działań, tryby wyboru, typy projektów, instrumenty 
finansowe, ewentualne preferencje, inne istotne warunki) należałoby kontynuować w RPO WSL po 2020 roku 
biorąc pod uwagę obecne i prognozowane zmiany społeczno – ekonomiczne?  

Jaki powinien być wpływ polityki krajowej oraz linii demarkacyjnej między programem krajowym a programami 
regionalnymi w obszarze wsparcia rynku pracy? W jakim zakresie doświadczenia bieżącego okresu 
programowania można przełożyć na kolejną perspektywę finansowa, tak aby otrzymać optymalne efekty na 
śląskim rynku pracy? 

W kontekście wsparcia w przyszłym okresie programowania wskazuje się, że zachodzące 

zmiany wymuszają kształtowanie polityk w sposób uwzględniający wzrastającą liczbę osób 

po 50 roku życia. Proces starzenia się społeczeństwa i jednoczesny spadek przyrostu 

naturalnego powoduje, że województwo śląskie musi wprowadzać szereg działań i 

rozwiązań, które ostatecznie zapobiegać mają pojawiającym się problemom 

demograficznym. Wywiady z ekspertami ds. rynku pracy wskazują, że konieczne jest 

wydłużenie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia, których liczba w Polsce jak i w 

województwie śląskim stale rośnie. W meta ewaluacji wyników badań ewaluacyjnych 

dotyczących oceny wsparcia z EFS wskazuje się również konieczność sprostania szerzej 

potrzebom rosnącej kategorii osób w wieku 50+. Chodzi tu o szerokie spektrum potrzeb: 

zawodowych, społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych140. Kolejnym aspektem 

wpływającym na ukierunkowania wsparcia rynku pracy EFS na poziomie regionalnym będzie 

zasadność odniesienia się do problemów identyfikowanych w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), gdzie jako jeden z 

głównych problemów polskiego rynku pracy wskazuje się niewykorzystane zasoby pracy, w 

tym zwłaszcza wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i bezrobocie 

długoterminowe, tj.: osób młodych, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i kobiet, 

gdzie wskaźniki zatrudnienia dla tych grup plasują się na bardzo niskim poziomie na tle 

średniej w UE. Należy jednak zwrócić uwagę na zmieniający się w ostatnim czasie kontekst 

realizacji interwencji. Kluczową zmianą jest istotny spadek bezrobocia, który ogranicza 

znacząco populację osób potrzebujących wsparcia, ale przekłada się też na występowanie 

problemów w realizacji projektów tj. problemy z rekrutacją uczestników, przerywaniem 

uczestnictwa w projekcie, na co wskazywały wywiady z przedstawicielami beneficjentów OSI 

i LSR oraz z IZ RPOWSL. Tendencja ta może ulec zmianie, biorąc pod uwagę sytuację 

społeczno – ekonomiczno – epidemiczną w kraju i regionie. Jak wynika z danych 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu 2020 roku stopa bezrobocia w 

kraju wzrosła o 0,3 pp. w stosunku do marca i wynosi obecnie 5,7%141. Z raportu „Rynek 

pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” Instytutu Analiz i Rynku Pracy 

wynika, że szacunkowo stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2020 roku może wynieść 9-

                                                           
140 Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – Raport końcowy, 
EVALU sp. z o.o. Warszawa 2019 r. str. 344. 
141 Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu. Wstępne dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej [dostęp: 14.05.2020]. 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-kwietniu-wstepne-dane-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-kwietniu-wstepne-dane-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej
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10%142. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad na 

próbie 1016 pracujących respondentów w wieku 18-64 lata, 26% osób ocenia ryzyko utraty 

pracy w najbliższych miesiącach jako duże. Częściej boją się tego kobiety (29% badanych), 

niż mężczyźni (23%) oraz ludzie młodzi w wieku 18-29 lat (28%) a także osoby pracujące w 

oparciu o umowy o dzieło lub zlecenie (43%). Największe obawy mają pracownicy 

hotelarstwa i gastronomii, sprzedawcy i kasjerzy oraz robotnicy niewykwalifikowani143. Z kolei 

- analizy Barometru zawodów 2019144 wynika, że w województwie śląskim w dalszym ciągu 

utrzymuje się pozytywny trend na rynku pracy, który obrazuje zmniejszająca się liczba osób 

bezrobotnych oraz wysoka liczba wolnych miejsc pracy. Zgromadzone w toku badania dane 

pozwalają na wskazanie kolejnego wniosku wskazującego, że wsparcie w zakresie 

rozwijania kwalifikacji osób wykonujących „białe i zielone zawody” będzie szczególnie istotne 

z punktu widzenia prawidłowego rozwoju regionu śląskiego145. Województwo śląskie stoi 

obecnie przed perspektywą „zazielenienia” się rynku pracy, czyli przenikania „zielonych” 

elementów do tradycyjnych, od dawna istniejących zajęć i zawodów146. W raportach 

ewaluacyjnych odnoszących się do osi VII RPOWSL wskazać można jednak opinie 

ewaluatorów, że dotychczasowe wspieranie białego sektora poprzez wdrażanie Priorytetu VII 

RPO (PI 8i, 8iii) jest niewystarczającym środkiem wsparcia, a wręcz może zaburzyć 

równowagę na rynku pracy, jeśli nie będzie wspierane działaniami systemowymi. Odnośnie 

typów wsparcia predysponowanych w szczególności do kontynuacji w kolejnym okresie 

programowania badani przedstawiciele IP RPOWSL wskazali w pierwszej kolejności na 

wsparcie typu outplacement dla przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem, 

przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz 

dla osób odchodzących z rolnictwa. Będzie to szczególnie ważne w ograniczaniu skutków 

pandemii Covid-19. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut 

Ekonomiczny na próbie 400 przedsiębiorstw różnej wielkości, sytuacja polskich 

przedsiębiorstw w marcu 2020 roku nie była najlepsza. Ponad połowa badanych 

przedsiębiorstw (57%) zadeklarowała spadek przychodów w marcu, względem lutego. W 

największym stopniu dotyczy to sektora usług, w najmniejszym produkcji. Najtrudniejsza 

sytuacja występuje wśród mikroprzedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwa najczęściej nie 

                                                           
142 Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań, Instytut Analiz Rynku Pracy, 
kwiecień 2020, Warszawa 2020 r. str. 3. 
143 Monitor rynku pracy. Wyniki 39. edycji badania – edycja specjalna, Instytut Badawczy Randstad, 7 
kwietnia 2020, Warszawa 2020 r. str. 2. 
144 Zob. Barometr zawodów 2019. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w ramach ogólnopolskiego 
badania Barometr zawodów realizowanego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Katowice 2020 r. str. 22 i 23. 
145 Zob. Badanie ewaluacyjne pt. „Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w 
województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia 
oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020” Raport końcowy, ECDF Badania i Szkolenia 
Ewa Joachimczak, Katowice 2015 r. str. 3. 
146 Zielone miejsca pracy powstawać będą w branżach i zawodach związanych z energetyką (sekcja 
D), transportem (sekcja H), budownictwem (sekcja F), recyklingiem (sekcja E) i rolnictwem (sekcja A). 
Analiza dotychczasowych badań pozwala na wskazanie, że do najbardziej zanieczyszczających 
środowisko branż w województwie śląskim zaliczyć można Górnictwo i wydobywanie (sekcja B), 
Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę 
wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D) oraz Transport lądowy i 
transport rurociągowy (sekcja H, dział 49). W białym sektorze w województwie śląskim wg. Rankingu 
zawodów deficytowych i nadwyżkowych brakuje pracowników na stanowiskach takich jak: opiekun 
osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, a także rejestrator medyczny (stanowisko 
pośrednio związane z białym sektorem). 
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posiadają także rezerw finansowych. Niemalże połowa (46%) badanych przedsiębiorców 

planuje obniżenie wynagrodzeń pracowników w związku z trudnościami finansowymi. 

Więcej, niż ¼ przedsiębiorców (28% badanych) planuje zmniejszenie zatrudnienia ze 

względu na rozwój pandemii. Dotyczy to w szczególności sektora usługowego i małych firm.  

Wśród przedsiębiorców, którzy zakładają redukcję etatów, aż 72% myśli o zwolnieniu do 

50% personelu. Analiza haseł w wyszukiwarce Google przeprowadzona przez PIE wskazuje, 

że wzrasta także liczba haseł związanych ze zwolnieniami grupowymi147. Może to świadczyć 

o tym, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy obawiają się takich zwolnień.  Od marca 

2020 r. w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną pandemią obserwuje się 

faktyczny wzrost zawiadomień wpływających do urzędów pracy dotyczących zwolnień 

grupowych. Szacuje się, że w województwie śląskim wpłynęło 1100 takich zawiadomień 

spośród wszystkich 9122 w kraju148.Ponadto ok. 44% przedsiębiorstw ma obecnie problemy 

z opłacaniem swoich zobowiązań finansowych, a ok. 47% notuje opóźnienia w płatnościach 

ze strony swoich kontrahentów149. Konieczne zatem jest nie tylko wsparcie pracowników 

zagrożonych zwolnieniem lub zwalnianych, ale również samych przedsiębiorstw. W przyszłej 

perspektywie finansowej konieczna będzie zatem zarówno kontynuacja wsparcia typu 

outplacement, jak i wsparcia pomostowego dla nowo powstających przedsiębiorstw w 

ramach wsparcia z EFS, o ile będzie to możliwe.  

W ocenie ekspertów uczestniczących w badaniu konsekwencją pandemii koronawirusa 

COVID-19 może być właśnie większe bezrobocie osób wykształconych. Zasadne będzie aby 

osobom tym dać szanse przekwalifikowania lub podniesienia kwalifikacji zawodowych 

dostosowując się do nowych warunków pracy. Potrzeby te mogą być również ważne dla 

pracowników zatrudnionych w branżach związanych z inteligentnymi specjalizacjami. 

Powodem problemów na rynku pracy będą przewidywane masowe zwolnienia i 

niewypłacalność pracodawców. Uczestniczący w badaniach eksperci wskazywali 

szczególnie na te problemy rynku pracy które długotrwale będą negatywnie oddziaływać na 

sytuację zatrudnionych. Pomimo zakończenia pandemii, nadal będzie on mieć zauważalny 

wpływ na konsumpcję i oszczędności. Ze względu na niepewne prognozy ekonomiczne i 

obawy o wzrost bezrobocia, konsumenci będą wykazywać się silną tendencją do 

oszczędzania, co jest wyjątkowo negatywne dla łącznego popytu i przyczynia się do 

pogorszenia zapaści gospodarczej. W efekcie możliwe będzie, że przedsiębiorstwa będą 

mieć większe problemy z wypłacalnością.  

Wsparcie pomostowe ma szansę zminimalizować ryzyko upadku działalności gospodarczej 

w obliczu ewentualnego, kolejnego kryzysu, a także w związku z niepewną sytuacją na rynku 

pracy. Zaleca się także, aby kontynuować Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i w ramach obecnego typu 2 projektu tj. 

Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności realizowane zgodnie z zapisami 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (w tym przypadku na lata 

2021-2027) dołączyć wsparcie związane z zarządzaniem kryzysowym w przyszłej 

perspektywie finansowej. Takie wsparcie mogłoby być także realizowane w ramach 

odrębnego typu projektu w obecnym Działaniu 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do 

                                                           
147 Sytuacja polskich przedsiębiorstw i rynku pracy po pierwszych tygodniach epidemii, Polski Instytut 

Ekonomiczny, 6 kwietnia 2020, str. 5. 
148 Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań, Instytut Analiz Rynku Pracy, 

kwiecień 2020, s.12. 
149 Tamże, s. 7. 
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zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu). Wsparcie w 

Działaniu 7.3 polegałoby na odpowiednim doradztwie i szkoleniach mających na celu 

przygotować nowych przedsiębiorców na wypadek kryzysu. Podobne wsparcie byłoby 

skierowane do przedsiębiorców w przypadku przedsiębiorstw już istniejących w Działaniu 

7.4.  Wsparcie w ramach Działania 7.4 polegałoby nie tylko na przygotowaniu 

przedsiębiorców na ewentualne kryzysy, ale także możliwym minimalizowaniu skutków 

pandemii. W Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców stworzonym przez Polski 

Fundusz Rozwoju wymieniono działania, które należy podjąć, aby zminimalizować skutki 

kryzysu. Są to przede wszystkim: stworzenie struktur zarządzania kryzysowego w tym 

opracowanie metod komunikacji zarówno z pracownikami jak i klientami, zabezpieczenie 

danych i infrastruktury informatycznej (na wypadek pracy zdalnej), przekierowanie 

pracowników na pracę zdalną i zaplanowanie na jakich zasadach miałaby się odbywać, 

stworzenie planów ewentualnych zastępstw na wypadek choroby, dokładne szacowanie 

sytuacji finansowej na bieżąco, stworzenie scenariuszy na możliwy wpływ nieobecności 

pracowników150. Wypracowane procedury i narzędzia, które w momencie pojawienia się 

kryzysu powinny być już gotowe do użycia. Za pomocą EFS można wspierać zarówno 

nowych przedsiębiorców, jak i przedsiębiorców już działających w zarządzaniu kryzysowym 

poprzez udostępnienie im odpowiednich szkoleń i doradztwa, a także, o ile będzie to 

możliwe dotacji na działania związane z niwelowaniem skutków kryzysu. Należy zaznaczyć, 

że rząd RP w stanowisku opublikowanym 29 czerwca 2018 r. do rozporządzenia EFS+ 

wyraził niepokój w związku z brakiem uwzględnienia w rozporządzeniu udzielania tzw. 

małych grantów ani realizacji projektów parasolowych. Celem tej uwagi jest umożliwienie 

przedsiębiorcom i osobom fizycznym otrzymywanie środków przeznaczonych na konkretne 

cele np. dotacji151. Obecnie nie jest znane stanowisko KE w tej sprawie. Można jedynie 

przypuszczać, że umożliwienie tego rodzaju wsparcia będzie koniecznie biorąc pod uwagę 

skutki jakie może przynieść pandemia Covid-19. W rozporządzeniu dotyczącym EFS+ 

wskazuje się, że EFS+ powinien promować elastyczne możliwości podnoszenia i zmiany 

kwalifikacji dla wszystkich, zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności cyfrowe m.in. w celu 

wyposażenia ludzi w umiejętności dostosowane do cyfryzacji, przemian społecznych i 

gospodarczych152. Jest to istotne zagadnienie biorąc pod uwagę konieczność wprowadzania 

pracy zdalnej w czasie kryzysu. Badania terenowe pokazują, że dużą bolączką rynku pracy 

było niedostosowanie szkolnictwa zawodowego do oczekiwań rynku, szczególnie tego 

lokalnego specyficznego dla danego subregionu. Dzięki możliwości realizacji szkoleń 

zawodowych, staży i przekwalifikowania możliwe było uzupełnienie tych braków pośród 

przyszłych pracowników, dlatego projekty zapewniające nowe kompetencje i 

przekwalifikowanie okazały się szczególnie użyteczne. Potwierdzają to wyniki analiz 

statystycznych wskazujących najchętniej realizowane typy wsparcia: doradztwa zawodowe 

(działanie 7.1), pośrednictwo pracy (działanie 7.2). W badaniu CAWI/CATI z uczestnikami 

projektów ZIT/RIT aż 30,6% badanych wskazało, że staż i praktyki zawodowe były w ich 

ocenie najbardziej skutecznym typem wsparcia. Ocena ta jest równie wysoka jak w 

                                                           
150 Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców, Polski Fundusz Rozwoju, 1 kwietnia 2020 
151 Projekt stanowiska RP dotyczący wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), 29 czerwca 2018. 
152 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+), 30 maja 2018. 
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przypadku uczestników projektów poza podejściem terytorialnym (29%)153. Wsparcie 

oferowane w obecnej perspektywie generalnie było oceniane korzystnie. 

Wykres 21 Opinie uczestników projektów na temat działań, z których korzystali.  

Czy ogólnie rzecz biorąc, Pana(i) zdaniem, otrzymane formy wsparcia, czyli działania, z których 
Pan(i) skorzystał(a) w projekcie były odpowiednie do Pana(i) potrzeb? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami, n=662. 

Pozytywna ocena dotychczas oferowanych typów wsparcia wyrażana przez uczestników 

projektów jest podzielana przez beneficjentów osi VII RPOWSL uczestniczących w 

badaniach kwestionariuszowych.  

Wykres 22 Opinia ogólna beneficjentów projektów osi VII RPO WSL 2014-2020 na temat 
działań, z których korzystali uczestnicy tych projektów.  

Czy P. zdaniem, typy projektów możliwe do realizacji w bieżącym okresie programowania 
wyczerpują wszystkie możliwości wsparcia? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=109. 

W tym obszarze badania nie zidentyfikowano różnic w odpowiedziach odnośnie działań. 

Jako najbardziej skuteczne typy wsparcia w ocenie beneficjentów projektów uznano 

inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, 

zatrudnienie subsydiowane (52,3%), następnie szkolenia, kursy, studia podyplomowe, 

działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji (50,5); najniżej oceniono wsparcie 

psychologiczne (poradnictwo psychologiczne) (1,8%). 

                                                           
153 Wynik badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów, n=662 
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Wykres 23 Opinia beneficjentów projektów na temat poszczególnych działań, z których 
korzystali uczestnicy projektów.  

Które z wymienionych niżej form wsparcia były, P. zdaniem najbardziej użyteczne dla 
uczestników Państwa projekcie? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami, n=109. 

Zdaniem badanych ekspertów uczestniczących w badaniu istotne będzie uwzględnienie w 

przyszłym okresie programowania konieczności dostosowania przemysłu wydobywczego do 

wymagań środowiskowych. Oznaczać to będzie konieczność przeprowadzenia analiz popytu 

i podaży na zawody, które mogą być wykonywane przez zwalnianych górników. Zgodnie z 

polityką regionu dotyczącą zmian klimatu przewidywane są znaczne zmiany w strukturze 

zatrudniania i konieczność zaabsorbowania pracowników odchodzących z górnictwa154. Jak 

wynika z wywiadu z przedstawicielami IP ZIT i RIT rozwiązaniem byłoby rozważenie 

możliwości przeprowadzenia programu przekwalifikowania pracowników przemysłu 

wydobywczego w kierunku zawodów rzemieślniczych. Kolejny badany ekspert zwrócił uwagę 

na ryzyko masowych zwolnień w przemyśle motoryzacyjnym obecnym na Śląsku w SSE, w 

związku ze spowolnieniem gospodarczym w Europie w dobie koronawirusa. Wymagać to 

będzie mobilizacji doradców zawodowych w stronę konstruowania alternatywnych ścieżek 

zawodowych dla pracowników przemysłu motoryzacyjnego. Kolejnym wnioskiem 

wypływającym z badania jest potrzeba uwolnienia stawek aktywizacji zawodowej, tj. 

ustalenia jednej ogólnej stawki na uczestnika bez różnicowania jej w zależności od formy 

wsparcia. Zdaniem przedstawicieli WUP sytuacja ta może postawić przed beneficjentem 

wymaganie osiągania wysokiej efektywności zatrudnieniowej umożliwiając jednocześnie 

opracowanie rozwiązań adekwatnych dla sytuacji jednostkowych. Jak wynika z analiz 

przeprowadzonych w rozdziale 2.4, istotną cechą IPD powinna być kompleksowość wsparcia 

z obligatoryjnym zastosowaniem – w przypadku spodziewanego załamania się koniunktury 

gospodarczej – pośrednictwa pracy. Oprócz zastosowania więc zunifikowanej stawki 

jednostkowej dla IPD, należy sformułować zalecenie zastosowania przynajmniej 2-3 form 

wsparcia, z uwzględnieniem zarówno pośrednictwa pracy jak i doradztwa zawodowego. 

                                                           
154 Skala tego problemu dotyczy 41 000 osób, zob. Przez rezygnację z węgla pracę w Polsce straci 41 
tys. osób. Więcej: Artykuł radia ZET [dostęp: 1 czerwca 2020 r.]. 
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Kolejna sugestia dotycząca profilowania wsparcia w kolejnym okresie programowania 

dotyczy podejścia zintegrowanego. Zdaniem badanych przedstawicieli ZIT i RIT animacja 

lokalnego rynku pracy powinna pozostać w gestii samorządów obszarów terytorialnych i 

stanowić integralny element polityki subregionu. Wymagać to będzie jednak mniejszego 

rozdrobnienia projektów i udziału PSZ.  

Polityka krajowa na rzecz aktywizacji zawodowej określona została w dokumencie Krajowy 

Plan Działań na rzecz Zatrudnienia155. Działania ujęte w tym dokumencie obejmują m.in: 

1) wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet poprzez realizację Programu Maluch+ 

zwiększającego dostęp do opieki żłobkowej,   

2) wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne nt. zdrowia, aktywności 

zawodowej, kapitału ludzkiego, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej osób w wieku 

50+, pozwalające dostosowanie instrumentów aktywizacji zawodowej do uzyskania 

wyższej efektywności w tej grupie docelowej (realizacja badania SHARE),   

3) tworzenie nowych miejsc świadczenia usług w lokalnej społeczności na rzecz osób 

niesamodzielnych, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, 

4) rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej 

upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – 

INFODORADCA+, 

5) prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia dostępu do Systemu Doradztwa 

Zawodowego dla doradców zawodowych, 

6) prace nad stworzeniem modelu analizy popytu na zawody, systemowe wsparcie 

rynku pracy, oświaty i szkolnictwa wyższego w informacji o zawodach nadwyżkowych 

i deficytowych, 

7) zwiększenie  potencjału migracji wewnątrz i międzyregionalnych poprzez prace nad 

systemem tanich mieszkań na wynajem, 

8) podnoszenie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudnienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (Kampania PIP „Pracuję 

legalnie”), 

9) budowanie potencjału instytucji m.in. w Polsce (w tym partnerów społecznych) do 

świadczenia wsparcia w zakresie organizacji staży dostosowanego do potrzeb MSP, 

10) powoływanie Rad Sektorowych do spraw Kompetencji, 

Wnioski wnikające z badania wskazują na wysoką potrzebę rozwinięcia skutecznych działań 

zwiększających mobilność zawodową oraz działań zwiększających możliwości godzenia 

życia zawodowego z opieką nad osobami zależnymi. Jedną z najczęstszych przyczyn 

niepodejmowania zatrudnienia przez uczestników wsparcia jest bowiem brak możliwości 

przeprowadzenia się oraz konieczność zaopiekowania się dziećmi. Wyniki badań, 

przeprowadzonych w ramach niniejszej ewaluacji wskazują także na niepełne dopasowanie 

                                                           
155 Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia operacjonalizuje Krajowy Program Reform (KPR) na 
rzecz wdrażania strategii „Europa 2020” w obszarze rynku pracy, a także zawiera wytyczne na które 
orientują się samorządy na szczeblu wojewódzkim, przygotowując corocznie regionalne plany działań 
na rzecz zatrudnienia. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia przewiduje obecnie roczną 
(wcześniej, do 2018 roku – trzyletnią) perspektywę realizacyjną. Zasady tworzenia i realizacji 
Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm). 
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IPD do wyzwań lokalnego rynku pracy. Kolejną najczęstszą przyczyną niewchodzenia na 

rynek pracy przez uczestników wsparcia jest brak ofert pracy odpowiadających zdobytym 

bądź uzupełnionym kwalifikacjom. Rozwinięcie w ramach polityki krajowej systemu 

INFODORADCA+ mogłoby skutecznie zwiększać efektywność pracy doradców zawodowych 

w ramach interwencji RPO WSL 2014-2020. 

Biorąc pod uwagę planowaną restrukturyzację górnictwa wiążącą się ze zwalnianiem 

pracowników kopalń szczególnego znaczenia nabierają instrumenty polityki krajowej takie 

jak: powoływanie Rad Sektorowych do spraw Kompetencji, nad stworzeniem modelu analizy 

popytu na zawody, systemowe wsparcie rynku pracy, oświaty i szkolnictwa wyższego w 

informacji o zawodach nadwyżkowych i deficytowych, prowadzenie działań zmierzających do 

zwiększenia dostępu do Systemu Doradztwa Zawodowego dla doradców zawodowych. 

Działania podejmowane w ramach POWER pozostają komplementarne wobec interwencji 

RPO WSL zarówno ze względu na demarkację uczestników pod względem wieku jak i ze 

względu na charakter działań. W ramach POWER realizowane są projekty pozakonkursowe, 

których wyniki mogą dostarczyć narzędzi do skuteczniejszej aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej 

rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy", „Nowoczesne narzędzia wsparcia 

aktywności osób niepełnosprawnych" w ramach Działania 2.6 „Wysoka jakość polityki na 

rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami. 

Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami IP WUP, doświadczenia POWER w zakresie 

aktywizacji zawodowej osób do 24 roku życia wskazują na zasadność wprowadzenia zasady 

nieróżnicowania kosztów wsparcia ze względu na zastosowane formy (w przypadku 

projektów realizowanych przez PUP-y zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i 

instrumentach rynku pracy), a raczej na wprowadzenie zasady ogólnego kosztu wsparcia, w 

ramach którego możliwe byłoby różnicowanie działań ad hoc, w zależności od potrzeb 

uczestnika i wyzwań lokalnych rynków pracy. 

Podsumowując, biorąc pod uwagę fakt, że w I kwartale 2020 r. w Polsce zaczął się 

rozprzestrzeniać wirus SARS-CoV-2 i pomimo uruchomienia szczególnych rozwiązań 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wywołanej tym wirusem 

choroby COVID-19, takich jak praca zdalna czy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad 

dzieckiem do lat 8, liczba pracujących była mniejsza niż w końcu 2019 r. Wzrosła względem 

końca poprzedniego kwartału liczba zlikwidowanych miejsc pracy, spośród których co 

czwarte zlikwidowano z powodu sytuacji wywołanej pandemią COVID-19156. Należałoby 

kontynuować w RPO WSL w okresie 2021+ roku projekty podnoszące kwalifikacje 

zawodowe uczestników oraz projekty wykorzystujące metodę outplacementową kierowaną 

zwykle do osób zwalnianych, których celem będzie jak najszybsze znalezienie nowego 

zatrudnienia dla tych osób. 

W związku ze skutkami pandemii koronawirusa rekomenduje wprowadzenie dodatkowych 

działań adresowanych wyłącznie do beneficjentów i uczestników projektów EFS. Zasadność 

podjęcia proponowanych, dodatkowych działań powinna być rozstrzygana indywidualnie157. 

Aktualne zmiany na rynku pracy spowodowane epidemią koronawirusa wskazywać będą na 

konieczność zapewnienia w pierwszej kolejności wsparcia istniejących przedsiębiorców do 

                                                           
156 Statystyka związana z COVID-19 Badanie rynku pracy [dostęp: 1 czerwca 2020 r.]. 
157 Zob. pismo z dnia 16 marca 2020 r. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Dotyczy: działań 
możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów 
współfinansowanych z EFS. 

https://stat.gov.pl/covid/
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przekwalifikowania własnych pracowników i utrzymania miejsc pracy. Efekt ten będzie 

można osiągnąć w ocenie ekspertów ds. rynku pracy przez działania outplacementowe 

poprzez kursy zawodowe i biznesowe, doradztwo indywidualne, szkolenia wpływające na 

zmianę postaw oraz pośrednictwo pracy.  
 

5.2. Rekomendacje dotyczące profilowania wsparcia w stosunku do różnych grup 

odbiorców 

Niniejszy podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: Jakiego rodzaju wsparcie i w jakim kształcie (rodzaje 
działań, tryby wyboru, typy projektów, ewentualne preferencje, inne istotne warunki) rekomenduje się dla niżej 
wymienionych grup: ludzi młodych (poniżej 30 r.ż.) odchodzących z przemysłu ciężkiego np. w wyniku 
restrukturyzacji zakładów pracy, osób w wieku 50+ (z wykorzystaniem możliwości cyfrowych), potencjalnych i 
obecnych pracowników „białych i zielonych branż”, osób biernych zawodowo, obywateli państw trzecich, osób 
zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich 
pracujących oraz reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa?  

Zakres profilowania w obecnym okresie programowania uregulowany został na poziomie 

krajowym, w szczególności w wytycznych ministerialnych mających na celu ujednolicenie 

stosowanych przepisów na poziomie regionalnym158. Regulacje krajowe zapewne również w 

kolejnym okresie programowania będą kluczowe dla ukształtowania profilowania wsparcia na 

poziomie regionalnym. Poniższe wskazania mogą służyć jednak pomocniczo. W przypadku 

osób starszych działania powinny być prowadzone dwutorowo – działania kierowane 

bezpośrednio do tych osób, takie jak pomoc w podniesieniu kwalifikacji lub 

przekwalifikowaniu umożliwiającemu podjęcie nowej pracy, np. bardziej dopasowanej do 

wieku i możliwości psychofizycznych oraz działania kierowane do przedsiębiorców, aby 

podnosić świadomość potrzeby właściwego zarządzania posiadanymi zasobami ludzkimi, w 

tym umiejętności utrzymania i docenienia osób 50+.159 Należy jednak wskazać, że analiza 

dotychczasowych raportów z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wskazuje, że 

wykorzystanie instrumentów finansowych we wsparciu dotyczącym rynku pracy i 

zatrudnienia (w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej) nie jest rozwiązaniem 

rekomendowanym w PO WER w przypadku osób młodych (poniżej 30. roku życia),160 a w 

przypadku poziomu regionalnego pożyczki wymagają modyfikacji161.  

W kontekście dostępnych form wsparcia na nowy okres 2021+ warto też zwrócić uwagę na 

nową formę, o którą została rozszerzona Oś Priorytetowa I PO WER. Wiąże się ona z 

rozszerzeniem Programu o Działanie 1.4 PO WER Młodzież solidarna w działaniu. Młodzi 

ludzie dorastając będą mogli przekazywać kolejnym pokoleniom pozytywne wartości, 

wychowywać je w duchu poszanowania godności innych ludzi, dawać przykład tego jakie 

znaczenie ma aktywność społeczna, czy w końcu zachęcać do angażowania się w działania 

na rzecz innych. W ramach projektów realizowanych w tym Działaniu PO WER przewidziano 

wsparcie kompetencji społecznych młodych ludzi zwiększających ich szanse na rynku pracy 

dzięki kształtowaniu postaw prospołecznych, w tym wspieraniu inicjatyw młodzieżowych. 

Projekty mają być przede wszystkim nakierowane na angażowanie odbiorców w aktywność 

społeczną, wolontariat.  

                                                           
158 Por. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju. 
159 Zob. Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – Raport 
końcowy, EVALU Sp. z o.o. Warszawa 2019 r. str. 144. 
160 Sprawozdanie z wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. MIR, 
Warszawa 2018 r. 
161   Zob. Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – Raport 
końcowy, EVALU. Sp. z o.o. Warszawa 2019 r. str. 145. 
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W kontekście rozszerzenia wsparcia w ramach PO WER rozważenia wymaga wprowadzenie 

tego typu wsparcia w ramach osi odnoszącej się do regionalnego rynku pracy EFS w okresie 

2021+ w celu kształtowania tożsamości i solidarnych postaw społecznych młodych ludzi oraz 

wyposażenie młodzieży w kompetencje służące lepszemu funkcjonowaniu w rodzinie, 

społeczeństwie i na rynku pracy. Wsparcie takie mogłoby być wdrożone pod warunkiem jakie 

dawać będzie IZ linia demarkacyjna, wskazująca rodzaj wsparcia pomiędzy krajem, a 

regionem, która zostanie określona w Wytycznych ministerialnych przygotowanych na okres 

programowania 2021+ podobnie jak to miało miejsce w okresie programowania na lata 2014-

2020 w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian 

na lata 2014-2020. 

Komentując powyższy wniosek w kontekście przyszłego regionalnego programu dla woj. 

śląskiego należy wskazać, że przedmiotem badania nie była analiza instrumentów 

finansowych. Badania z ekspertami, z którymi prowadzono wywiady pogłębione wskazują 

jednak, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą oczekiwały głównie dotacji i 

wynika to też z faktu dużego ryzyka, jakie oni sami podejmują, gdyż odpowiadają za 

zobowiązania swojej firmy całym swoim majątkiem. Natomiast na początku działalności 

ponoszone są głównie nakłady, a przychody pojawiają się dopiero po kliku miesiącach. 

Poprzeć należy zatem wnioski wskazywane w raportach z badań ewaluacyjnych 

odnoszących się do ograniczonego zakresu możliwości zastosowania IF w ramach EFS w 

okresie programowania 2021+. Szczegółowa analiza tego obszaru powinna być jednak 

przeprowadzona zgodnie z metodologią przewidzianą dla badań instrumentów finansowych 

w ramach badania ex-ante nowego okresu programowania. Ostatni okres to czas niepokoju 

związanego epidemią koronawirusa, dlatego ważne jest uwzględnienie w pracach nad 

kolejną perspektywą również opinii przedsiębiorców, którzy udzielą informacji co będzie 

miało wpływ na rynek pracy. W badaniu Koronawirus, a nastroje i oceny przedsiębiorców 

oraz ogółu społeczeństwa162 wskazano, że najbliższym czasie większość firm spodziewa się 

spadku popytu na swoje produkty i usługi. W badaniu tym wskazano, że co do druga firma 

obawia się zagrożenia płynności finansowej już w perspektywie najbliższego miesiąca. W 

perspektywie całego drugiego kwartału o swoją płynność obawia się dwie trzecie badanych 

firm. W zdecydowanej większości przypadków, co oczywiste, sytuacja epidemiczna będzie 

miała negatywny wpływ na funkcjonowanie firm. Planowane profilowanie powinno 

uwzględniać również założenia projektowych aktów prawnych do nowego okresu 

programowania odnoszących się do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz 

Strategii Europejski Zielony Ład, która jest nową strategią na rzecz wzrostu, której celem jest 

przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, 

zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom 

emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony 

od wykorzystania zasobów naturalnych163. Poniżej wskazano bliższą analizę do podanych 

konkretnych grup docelowych, które mogą być przedmiotem wsparcia środków pomocowych 

dostępnych na poziomie regionalnym w okresie programowania 2021+.  

                                                           
162 Badanie zrealizowane przez PBS Sp. z o.o. na internetowym panelu badawczym Poznaj to w 
technice CAWI w dniach 24-25.03.2020 r. na ogólnopolskiej próbie n=402 firm i na reprezentatywnej 
próbie n=500 Polaków w wieku 18+. 
163 Zob. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 final, 
Bruksela, dnia 11.12.2019 r. 
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Ludzie młodzi (do 30 r.ż.) odchodzących z przemysłu ciężkiego np. w wyniku 

restrukturyzacji zakładów pracy 

Brak jest danych szczegółowych dotyczących ludzi młodych odchodzących z przemysłu 

ciężkiego, są zaś badania wykazujące jak liczną grupę osób bezrobotnych w strukturze 

bezrobotnych według wieku w województwie śląskim stanowią osoby młode. Obserwując 

dane164 z ostatnich dwóch lat jest tendencja spadku liczby osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w grupie osób poniżej 30 r. ż. – na koniec 2018 roku wynosiła (18 419 

osób – co stanowi 23,0% ogólnej liczby osób zarejestrowanych), a na koniec 2019 roku 

wynosiła (15 166 osób – co stanowi 22,8% ogólnej liczby osób zarejestrowanych). Wśród 

osób w wieku 18-24 również zauważalny jest trend spadku osób bezrobotnych 

zarejestrowanych – w 2018 roku liczba ta wynosiła (8 162 osób), zaś w 2019 roku (6 955 

osób). W grupie młodzieży przeważają osoby pozostające bez zatrudnienia w okresie od 0-3 

miesięcy (54,2%) oraz od 3 do 6 miesięcy (18,4%). Obecna sytuacja epidemiczna sprawiła, 

że trend zmienił kierunek i wraz z brakiem możliwości funkcjonowania wielu przedsiębiorstw 

na rynku, wzrosła liczba osób bezrobotnych, czego potwierdzeniem są dane statystyczne. 

Na koniec I kwartału 2020 roku165 największą grupę w strukturze osób bezrobotnych 

stanowiły osoby od 25 do 34 lat (26,9%) zaewidencjonowanych (19 263 osoby). Kolejną 

dużą grupą byli bezrobotni w wieku 35-44 lata, stanowiący 25,1% ogółu zarejestrowanych. 

Najmniejszą grupę bezrobotnych pod koniec marca 2020 roku stanowili najmłodsi bezrobotni 

w przedziale wiekowym 18-24 lata (7 752 osoby) tj. zaledwie 10,8% wszystkich 

bezrobotnych. Sytuacja ulega zmianie z dnia na dzień, ale dzisiaj nie można jasno określić 

tendencji jaką przyjmie rynek pracy. Należy domniemywać, że wraz ze stopniowym 

znoszeniem ograniczeń i powrotem do działalności poszczególnych sektorów gospodarki 

będzie zmniejszała się liczba osób bezrobotnych. Warto podkreślić jeszcze słowa 

eksperta166, które nadal są aktualne, że młodsi bezrobotni (do 30 r. ż.) w większym stopniu 

przygotowani są do poszukiwania – i podejmowania pracy – w porównaniu do osób po 50 r. 

ż. Kompetencje i przyjmowane sposoby zachowania młodych osób w sytuacji bezrobocia 

potwierdzają, że zdecydowanie łatwiej będzie im odnaleźć się w realiach współczesnego 

rynku pracy, niż osobom po 50. r. ż. Podsumowując, osoby poniżej 30 roku życia to 

specyficzna na rynku pracy grupa, złożona z różnorodnych grup: NEETS, młodych rodziców, 

osób próbujących odnaleźć się na rynku pracy bądź łączących pracę zawodową z 

kształceniem. W przyszłej perspektywie finansowej rekomenduje się wprowadzenie odrębnej 

formy wsparcia skierowanej do osób w wieku poniżej 30 roku życia. Z przeprowadzonej 

analizy społeczno-gospodarczej województwa śląskiego wynika, że będzie wzrastać 

zapotrzebowanie na pracowników w sektorze energii odnawialnej po transformacji górniczej 

regionu i jednoczesnemu uwalnianiu siły roboczej z tradycyjnych form przemysłu górniczego. 

Rozwój działalności nowoczesnej energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i 

technologii energooszczędnych zagospodaruje siłę roboczą odchodzącą z przemysłu. 

Działania na rzecz OZE to przyszłość oparta na wiedzy i drzemiącym w regionie potencjale i 

szansa dla grupy ludzi młodych. Do tej grupy osób powinny być kierowane programy 

podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób 

                                                           
164 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w województwie śląskim w latach 2018-2019, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice 2019 r. 
165 Dane statystyczne pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Obserwatorium 
Rynku Pracy, Katowice 2020 r. 
166 Zob. M. S., Szczepański, M. Rojek-Adamek, Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną, Studia 
socjologiczne, Kraków 2016 r., str. 90. 
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biernych zawodowo, przykładowo w formie instrumentów finansowych. Do tej grupy 

szczególne użyteczne może okazać się skierowanie wsparcia ze środków EFS na 

podejmowanie działalności gospodarczej oraz szkolenia dotyczące zaawansowanej obsługi 

komputera, obejmującej elementy programowania167. Rozważenia wymaga również 

wprowadzenie wsparcia w postaci e-learningu. Wsparcie w takiej formie pozwoliłoby osobom 

poniżej 30 roku życia na wykorzystanie świadczonej im pomocy wraz z godzeniem życia 

zawodowego, rodzinnego przy jednoczesnym uczestnictwie w projekcie w ramach 

regionalnego rynku pracy. Powyżej wskazane rodzaje wsparcia będą dodatkowo 

uwarunkowane linią demarkacyjną pomiędzy poziomem centralnym i regionalnym bądź 

finansowane będą w ramach unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

Osoby w wieku 50+ (z wykorzystaniem możliwości cyfrowych) 

Grupa osób 50+ powinna zostać zaliczona do grup szczególnie wymagających wsparcia 

środków dostępnych w ramach regionalnego rynku pracy. Za aktywizacją zawodową osób 

starszych przemawiają co najmniej trzy czynniki: potrzeba rynku pracy, zwłaszcza w tych 

sektorach, w których doświadczenie zawodowe i cechy starszych wiekiem i dysponujących 

większym doświadczeniem zawodowym pracowników są szczególnie pożądane, przebieg 

procesów demograficznych, polegających, m.in. na zmniejszeniu liczebności kolejnych 

roczników wchodzących w wiek produkcyjny i w związku z tym na coraz bardziej 

odczuwalnych zmianach w poziomie i strukturze podaży siły roboczej oraz konieczność 

zapewnienia umożliwiających godne życie dochodów na coraz dłużej trwający okres starości. 

W grupie osób w wieku 50+ dostrzega się trend malejący porównując dane z dwóch 

ostatnich lat. Na koniec 2018 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy 

zaewidencjonowanych było (23 208 osoby), zaś w 2019 roku odnotowano liczbę (19 161 

osób). Bezrobotni powyżej 50 roku życia, to jedna z niewielu grup, w których notujemy 

nadreprezentację mężczyzn. Udział kobiet wynosi zaledwie w 2018 r. – 39,8%, a w 2019 r. – 

38,7%. Barierą utrudniającą sukces na rynku pracy jest długookresowe bezrobocie. Wśród 

bezrobotnych z grupy 50+ w 2018 roku 45,7% pozostaje bez zatrudnienia nieprzerwanie 

przez ponad 12 miesięcy, zaś w 2019 roku wskaźnik ten zmniejszył się do poziomu 40,3%.  

Na koniec I kwartału 2020 roku odnotowano nieznaczny wzrost liczby osób bezrobotnych w 

wieku 50+ (19 730 osób), tendencja ta może utrzymać się w najbliższych miesiącach, gdyż 

nie wiadomo ilu przedsiębiorstwom uda się powrócić na rynek i kiedy to nastąpi, a ilu będzie 

zmuszonych do zamknięcia swoich działalności. Kolejnym niezmiernie ważnymi czynnikami 

kształtującymi pozycję osób w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy są stały lęk przed utratą 

pracy, potęgowany przez lata niepewną sytuacją na rynku pracy, relatywnie niska 

samoocena pozycji na rynku pracy osób starszych, słabnąca wiara we własne siły i 

obniżenie oceny dotyczącej własnego zdrowia i lęk przed bezrobociem. Osoby w wieku 50+ 

powinny być szczególną grupą wsparcia w ramach środków regionalnego rynku pracy 

również z uwagi dotykające tą grupę wykluczenie cyfrowe. Badania pokazują bowiem, że 

jednym z podstawowych czynników wykluczenia cyfrowego jest wiek168 Głównym powodem 

                                                           
167 Przykładowo, SQL, VBA, MS Excel dla zaawansowanych 
168 por. np. A. Jastrzębska, W. Jastrzębska, Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery 
jego pokonania. Studium przypadku, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla 
spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Zeszyt 25, Rzeszów 2012 r. s. 91-104, D. Batorski, Problem wykluczenia cyfrowego [w:] Czapiński J., 
Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, stan na dz. 15.10.2014 r. 
Rzeszów 2011 r., D. Batorski, J. M. Zając (red.), Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ 
wobec Internetu, Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. 

 

http://www.diagnoza.com/


Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 
2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy 

RAPORT KOŃCOWY 

147 

takiego stanu rzeczy są niskie, a często wręcz zerowe umiejętności informatyczne starszego 

pokolenia. Przekłada się to m.in. na niski stopień korzystania z Internetu w tej grupie wieku. 

Wyniki te potwierdzają zapisy raportu otwarcia koalicji Dojrz@łość w sieci169. W świetle tych 

wyników, wśród korzystających z komputera i Internetu jedynie 28,9% osób w wieku 50–59 

lat i 19% z grupy 60+ potrafi obsługiwać arkusz kalkulacyjny, 47,5% z pierwszej grupy i 

35,6% z drugiej umie posługiwać się edytorem tekstu, mniej więcej połowa osób z jednej i 

drugiej grupy potrafi też przenosić i kopiować pliki oraz foldery. Dość kłopotliwe jest również 

instalowanie nowych urządzeń. W gronie osób z przedziału 50–59 lat, potrafi to jedynie 

28,5% osób, a w grupie 60+ 26,3%. Wyniki te dowodzą, że wielu osobom 50+, które 

korzystają z komputera, brakuje nawet podstawowych umiejętności jego obsługi. Do osób w 

wieku 50+ kierowane powinny być instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu 

doświadczenia zawodowego dla tych osób powinno być poniesienie ich kompetencji 

cyfrowych, które będą użyteczne dla podjęcia zatrudnienia. Osiągnięte dzięki tym działaniom 

włączenie cyfrowe przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej, a także do 

ograniczenia wykluczenia społecznego. Aby takie działania były skuteczne, muszą być 

jednak „skrojone na miarę”170, dostosowane do potrzeb i możliwości osób w wieku 50+, 

realizowane zgodnie z zasadami andragogiki171. Celem wsparcia w ramach środków 

skierowanych na regionalny rynek pracy powinno być również dostosowanie warunków 

pracy do specyficznych możliwości tych odbiorców pomocy. Zmiany te powinny uwzględniać 

przykładowo zmianę organizacji pracy u dotychczasowego pracodawcy. Szczególnie 

użyteczne tutaj będą zatem programy outplacementowe. Działania, zwiększające stopę 

zatrudnienia osób w wieku 50 i więcej lat powinny przede wszystkim motywować ludzi do 

późniejszego wychodzenia z rynku pracy. 

Potencjalni i obecni pracownicy „białych i zielonych branż” 

Grupa potencjalnych i obecnych pracowników „białych i zielonych branż” została 

zidentyfikowana we wcześniejszych badaniach zleconych przez Samorząd Województwa 

Śląskiego. Termin „Zielone miejsca pracy”172 odnosi się do zawodów, które obejmują 

podejmowanie działań, których efektem jest zmniejszenie presji na środowisko naturalne ze 

strony gospodarki i konsumpcji. „Zielone miejsca pracy” obejmują stanowiska, w których 

zakresie zadań służbowych leży dbałość o ochronę środowiska. Dbałość taka polega na 

oszczędnym i racjonalnym użytkowaniu zasobów materialnych, paliw oraz energii, na 

pozyskiwaniu środków w zakresie stosowania rozwiązań ekologicznych, kreowaniu i 

upowszechnianiu technologii redukującej negatywny wpływ na środowisko lub na 

                                                           
169 D. Batorski, J. M. Zając (red.), Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, 
Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. 
170 Jednym z najpopularniejszym programów dokształcających i zwiększenie zatrudnienia osób 
starszych jest Program Solidarność Pokoleń-Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w 
wieku 50+. Program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17.10.2008 r. Jest pakietem działań 
rządowych, zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 50-tego roku życia w Polsce. 
Program ten zakłada z jednej strony działania, które zwiększają zachęty do zatrudnienia osób w wieku 
50+ przez pracodawców, a z drugiej strony działania, które sprzyjają poprawie kwalifikacji, 
umiejętności i efektywności pracy tych osób. 
171 Andragogika (gr. ανηρ, ανδρος – mężczyzna + αγω – prowadzę) – subdyscyplina pedagogiki 
zajmująca się kształceniem dorosłych. 
172 Por. Badanie ewaluacyjne pt. Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy w 
województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia 
oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 
Katowice 2015 r., str. 6. 
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monitorowaniu działań w zakresie ochrony środowiska oraz kreowaniu i wdrażaniu 

rozwiązań rekultywacyjnych dla działalności inwazyjnej w środowisko. Najbardziej 

skutecznym narzędziem, które tworzyć będzie impuls do aktywności osób pozostających bez 

zatrudnienia w zielonych branżach, a jednocześnie wpływać będzie na społeczno-

gospodarczy rozwój jest staranne przygotowanie samych bezrobotnych poprzez szkolenie 

zawodowe, na którego treści kształcenia mają wpływ pracodawcy i środowisko klastrowe 

oraz staże i praktyki u pracodawców. W tym kontekście można wskazać na potrzebę 

kształcenia i szkolenia w nowych zielonych zawodach, do których należą m.in.: „Operator 

odpadów i recyklingu” czy też „Technik gospodarki odpadami”. Analiza dostępnych badań w 

tym obszarze pozwala na wskazanie również obszarów kompetencji, które powinny posiadać 

osoby ubiegające się o zielone miejsca pracy173. Wzrost świadomości ekologicznej i potrzeb 

zabezpieczenia energetycznego przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii wraz z 

potencjałem technologicznym i naukowym województwa śląskiego pozwala nam wysunąć 

tezę, że w najbliższych latach będzie wzrastać liczba miejsc pracy w zielonych branżach. 

Podejmowane przez JST kroki wdrażania działań na rzecz OZE są jakby potwierdzeniem 

tego stwierdzenia np. termomodernizacje, zmniejszanie emisyjności, efektywność 

energetyczna z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, w sierpniu 2019 roku w 

Subregionie Zachodnim podpisano umowę na projekt „Łączymy z energią”, dzięki któremu 

ponad 1200 gospodarstw domowych będzie mogło wytwarzać energię na własne potrzeby z 

OZE. Dodatkowo warto podkreślić jeszcze, iż obecna sytuacja na świecie pokazała, że 

gospodarki mogą opierać się na energii wytwarzanej z alternatywnych źródeł energii i 

działania na rzecz OZE mają sens nie tylko patrząc na ochronę środowiska, ale również na 

zachowanie stabilności energetycznej gospodarki. 

Zmiany struktury demograficznej i wiekowej społeczeństw Unii Europejskiej generują popyt 

na tzw. białe miejsca pracy. „Białe miejsca pracy” to stanowiska lub czynności podejmowane 

w lecznictwie, ochronie zdrowia (np. leczenie, opieka szpitalna, ambulatoryjna oraz 

rehabilitacja), farmaceutyce, w jednostkach medyczno – opiekuńczych (np. żłobek, 

hospicjum, dzienne domy opieki medycznej/ dzienne domy opiekuńczo-rehabilitacyjne oraz 

organizacje pozarządowe) i usługach paramedycznych (ratownictwo drogowe, górskie, 

wodne) oraz w przemysłach produktów (wyrobów i usług) medycznych. Rosnąca liczba 

seniorów, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu aktywności (zawodowej i społecznej) 

powodują konieczność zastosowania nowego podejścia w stosunku do osób starszych. 

Osobom starszym coraz częściej opiekę zapewniają nie tylko rodziny, ale również 

wyspecjalizowane placówki i opiekunowie. Zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel 

zajmujący się opieką, rehabilitacją i utrzymaniem zdrowia w dobrej jakości stale rośnie, 

dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na grupę zawodów należących do tzw. białych 

miejsc pracy. Panująca w I połowie 2020 roku sytuacja epidemiczna dodatkowo uwidoczniła 

deficyty kadrowe w tzw. białych zawodach. Warto podkreślić, że już w 2019 roku w publikacji 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wykazano deficyt pracowników w białych 

zawodach m.in. brak: lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów i masażystów oraz 

opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych, ratowników medycznych. Niezmienny 

wzrost zapotrzebowania na lekarzy, głównie specjalistów oraz pielęgniarki i położne 

spowodowany jest między innymi starzeniem się społeczeństwa i większą świadomością 

zdrowotną. Częstym problemem jest oferowane zbyt niskie wynagrodzenie w stosunku do 

wykonywanej trudnej, bardzo odpowiedzialnej pracy. Zdarza się, iż specjaliści podejmują 

                                                           
173 Por. wyniki badań wtórnych dotyczących zielonych zawodów w Danii, Skills for green jobs, country 
report, Luxemburg 2010 r. str. 2. 
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pracę w kilku placówkach równocześnie. W przypadku mniejszych miejscowości decydują 

się podjąć zatrudnienie poza lokalnym rynkiem pracy, w większych miastach posiadających 

lepsze zaplecze w zakresie sprzętu medycznego oraz dających możliwość rozwoju 

zawodowego. Ponadto ze względu na lepsze warunki pracy i płacy osoby wykształcone w 

omawianych zawodach, podejmują pracę za granicą. W 2019 roku w województwie śląskim 

wykazano aż w 32 powiatach deficyt lekarzy, a w 35 powiatach deficyt pielęgniarek i 

położnych. Dodatkowym czynnikiem problemowym jest bardzo wysoka średnia wieku lekarzy 

i pielęgniarek. Grupa potencjalnych i obecnych pracowników „białych branż” powinna być 

traktowana zatem jako wymagającą szczególnego wsparcia. Należy wdrożyć działania 

mające na celu zatrzymanie w regionie wysoko wykwalifikowanych specjalistów i 

zapobiegnięcie ich odpływowi, a także skłonienie do powrotu tych, którzy wyjechali, co jest 

istotne zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na usługi białego sektora w 

najbliższych latach. Szansę na zatrudnienie w białym sektorze mają zarówno osoby na 

stanowiskach specjalistycznych, jak i niespecjalistycznych, przy czym w tych drugich o 

zatrudnienie jest o wiele łatwiej. Osoby bezrobotne mają większe szanse na zatrudnienie w 

zawodzie niespecjalistycznym w obszarze białego sektora, niż specjalistycznym co 

podyktowane jest koniecznością zdobywania wieloletniego wykształcenia. Z kolei zdobycie 

uprawnień do wykonywania zawodu niespecjalistycznego, na ogół nie wymaga aż tak 

dużego nakładu czasu. Osoba bezrobotna po odpowiednim szkoleniu mogłaby podjąć na 

początku zatrudnienie na stanowisku niewymagającym specjalistycznych kwalifikacji takim 

jak np. opiekunowie osób starszych174. Jednak praca w białym sektorze wymaga ciągłego 

dokształcania, dlatego osoba podejmująca w nim zatrudnienie musi się liczyć z 

koniecznością podnoszenia kompetencji w trakcie kursów i szkoleń. Ponadto dostrzega się 

możliwe sposoby podnoszenia kompetencji zawodowych, zwłaszcza miękkich (np. 

związanych z aspektami psychologii w pracy zawodowej pracowników białego sektora) 

poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach. Wskazane powyższej formy wsparcia należy 

zatem rekomendować jako dedykowane dla tej grupy uczestników projektów realizowanych 

ze środków regionalnego rynku pracy. Poza kryteriami dotychczas stosowanymi w naborach 

osi VII RPO WSL, a pozwalającymi na wybór najlepszych projektów do realizacji w ramach 

białego sektora i tworzenia białych miejsc pracy, rozważenia wymaga zastosowanie również 

kryteriów, które powinny premiować projekty skierowane do tej grupy docelowej, 

przykładowo poprzez ukierunkowanie miejsca realizacji projektów do obszarów o słabej 

dostępności do ochrony zdrowia, opieki społecznej czy opieki domowej.  

Osoby bierne zawodowo 

Bierni zawodowo to część społeczeństwa, którą stanowią osoby w wieku powyżej 15 lat 

niepracujące i niebędące bezrobotnymi175. Analizując dane dotyczące tej grupy potencjalnej 

                                                           
174 W celu możliwie najlepszego przygotowania bezrobotnych do spełnienia potrzeb rynku 
rekomendować można organizowanie szkoleń w zakresie: opieki nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi, opieki środowiskowej, dietetyki, masażu i fizjoterapii. 
175 Do biernych zawodowo zalicza się również osoby otrzymujące emeryturę, rentę, alimenty, 
stypendium, pomoc opieki społecznej, uczniów pobierających naukę w trybie dziennym, osoby 
odbywające karę pozbawienia wolności, osoby przebywające w domach opieki, osoby uzyskujące 
dochód m.in. z dzierżawy, wynajmu lokum, itp., osoby niepracujące, niebędące zarejestrowane jako 
osoby bezrobotne, osoby przebywające na urlopie wychowawczym. GUS podaje, że bierni zawodowo 
według przyczyn bierności to: osoby nieposzukujące pracy, osoby poszukujące pracy, ale niegotowe 
do jej podjęcia, pozostali bierni zawodowo. GUS według przyczyn nieposzukiwania pracy uwzględnia: 
zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy, nauka, uzupełnienie kwalifikacji, obowiązki 
rodzinne i związane z prowadzeniem domu, emerytura, choroba, niepełnosprawność.  
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grupy odbiorców wsparcia oferowanego w ramach regionalnego rynku pracy176, to również i 

w tej grupie, podobnie jak w grupie bezrobotnych na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się 

spadek. W 2017 roku w województwie śląskim było 1 721 tys. osób zaliczonych do tej grupy, 

a w 2018 roku 1 585 tys. osób. Wśród tej grupy w ostatnich latach najliczniejszą grupą osób 

były osoby bierne zawodowo, które przeszły na emeryturę (w 2018 roku - 58,1% ogółu 

biernych zawodowo), na drugim miejscu plasowała się grupa osób biernych zawodowo z 

uwagi na naukę i podnoszenie kwalifikacji (w 2018 roku – 15,5% ogółu biernych zawodowo) 

oraz osoby bierne zawodowo z uwagi na pełnienie obowiązków rodzinnych i prowadzenia 

domu (w 2018 roku – 14,8% ogółu biernych zawodowo). Trend ten może ulec zmianie z 

uwagi na obecne niekorzystne uwarunkowania gospodarcze liczba osób biernych zawodowo 

może wzrastać dopóki nie ustabilizuje się sytuacja epidemiczna. W badaniach rynku pracy 

wskazuje się najczęściej na powody objęcia szczególnym wsparciem tej grupy osób tj. 

dynamicznie zmieniający się charakter rynku pracy – rosnące zapotrzebowanie na 

pracowników zgłaszane przez pracodawców, zmniejszające się zasoby kadrowe skutkujące 

problemami pracodawców ze znalezieniem pracowników oraz potrzeba zmiany podejścia do 

aktywizowania osób niepracujących, wśród których dużą część stanowią osoby bierne 

zawodowo (ich aktywizowanie jest utrudnione z uwagi na ich postawę bierności 

zawodowej)177. Badania rynku pracy pokazują, że brakuje form wsparcia skierowanych do 

grupy osób poniżej 30 roku życia. Specyfika tej grupy osób (są to osoby młode, często 

dobrze wykształcone, będące młodymi rodzicami) powoduje, że rozważyć należy stworzenie 

wsparcia ukierunkowanego na tę grupę178. Wsparciem dedykowanym dla tej grupy osób 

może być zarówno bezzwrotne wsparcie w postaci dotacji dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące także finansowe wsparcie 

pomostowe w początkowym okresie działalności, a także wsparcie doradczo – szkoleniowe, 

jak również pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej przyznawane na warunkach 

preferencyjnych oferowane w ramach IF. Proponuje się położenie większego nacisku w 

przypadku programów nastawionych na aktywizację i podnoszenie kwalifikacji osób biernych 

zawodowo zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz zapewnienie działań 

nastawionych na praktyczne zdobywanie umiejętności. Zasadne wydaje się modelu 

dedykowanego do tej grupy odbiorców środków pomocowych regionalnego rynku pracy 

poprzez skonstruowanie modelu nabywania kwalifikacji opartego o dwa etapy działań: 

pierwszy szkoleniowy - zdobycie wiedzy merytorycznej, natomiast drugi praktyczny, 

umożliwiający jej utrwalenie np. staż. Z uwagi na brak informacji (na dzień zakończenia 

niniejszego raportu) odnośnie linii demarkacyjnej kraj – region w zakresie podziału wsparcia 

w obszarze rynku pracy, w tym również w zakresie grupy docelowej (klasyfikacja związana z 

wiekiem uczestników projektów, co obowiązuje w obecnej perspektywie finansowej 2014-

2020) należy wskazać, że ostateczny zakres wsparcia między programem krajowym a 

regionalnym określony zostanie w linii demarkacyjnej.  

Obywatele państw trzecich 

                                                           
176 Por. Raporty Urzędu Statystycznego w Katowicach Aktywność ekonomiczna ludności w 
województwie śląskim, Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2020 r. 

str. 6. 
177 Por. W. Pytko, M. Kawalec. Wielcy Nieobecni na rynku pracy Osoby bierne zawodowo na 
Podkarpaciu. Referat podczas Konferencji „Wielcy nieobecni na rynku pracy – bierni zawodowo na 
Podkarpaciu. Jak wydobyć ukryty potencjał?” Rzeszów 2019 r. str. 1. 
178 Por. Raport końcowy z badania Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w 
projekcie, EU-Consult sp. z o.o. Gdańsk 2019 r., str. 6. 
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Cudzoziemcy do tej pory stanowili zasób komplementarny względem rodzimych 

pracowników lokalnych. Niestety sytuacja epidemiczna i obostrzenia utworzone na czas 

przeciwdziałania pandemii spowodowały, że większość obywateli państw trzecich zmuszona 

została do powrotu do swoich państw. Obecnie nie możemy prognozować wzrostu czy 

spadku zatrudnienia tej grupy pracowników, gdyż wciąż niewiadomą jest jak i kiedy będzie 

możliwy powrót do „normalnego” (sprzed pandemii) funkcjonowania gospodarki i podmiotów 

na niej działających. Z danych statystycznych179 za ubiegłe lata wynika, że był rosnący trend 

w zatrudnieniu cudzoziemców. Liczba złożonych wniosków o zezwolenie na pracę w 

województwie śląskim w 2018 roku wynosiła 29 459, a w 2019 roku wyniosła 36 798. 

Największą grupą cudzoziemców starających się o pracę w Polsce stanowią obywatele 

Ukrainy, którzy otrzymali w 2018 roku pozytywnie rozpatrzonych wniosków 17 980, a w 2019 

roku 32 119, czyli aż o 78% więcej. Kolejnymi grupami cudzoziemców starających się o 

pozwolenie na pracę w województwie śląskim, ale już mniej licznymi, byli obywatele: Nepalu, 

Białorusi, Mołdawii, Indii. Zapotrzebowanie na pracowników z państw trzecich będzie 

wzrastać również z powodów demograficznych. Europejski Fundusz Społeczny+ będzie 

głównym instrumentem finansowym UE służącym inwestowaniu w ludzi oraz głównym 

nośnikiem wzmocnienia spójności społecznej, poprawy sprawiedliwości społecznej i 

zwiększania konkurencyjności w Europie. Głównym celem EFS+ jest przyczynianie się do 

silniejszego wymiaru społecznego Europy oraz wdrażanie Europejskiego filaru praw 

socjalnych, zwiększając tym samym pozytywną konwergencję społeczno-gospodarczą w 

Europie. Komisja jest zdecydowana wspierać wysiłki państw członkowskich na rzecz 

długoterminowej integracji legalnie przebywających na terenie UE obywateli państw trzecich. 

EFS+ będzie wspierać długoterminową integrację społeczno-ekonomiczną tych obywateli 

państw trzecich za pomocą działań mających na celu ograniczenie ubóstwa, promowanie 

włączenia społecznego i zdrowia oraz walkę z dyskryminacją i nierównościami. EFS+ będzie 

to czynić w uzupełnieniu do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), który będzie 

reagował na krótkoterminowe potrzeby. Obywatele państw trzecich powinni zatem stanowić 

grupę szczególnie wymagającą wsparcia zgodnie z celem dotyczącym integracji obywateli 

państw trzecich.  

Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów 

cywilno-prawnych 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wskazują, że uczestnikami projektu 

w ramach priorytetów inwestycyjnych PI 8i, 8ii oraz 8iii mogą być również osoby należące do 

następujących grup docelowych. Odnośnie tej grupy brak jest jednak danych statystycznych 

zebranych w ramach niniejszego badania. Nie można zatem wskazać, że grupa powinna być 

szczególnie wymagająca wsparcia. 

Ubodzy pracujący 

Biedni pracujący (tzw. working poor). Niestety brakuje badań nad tym problemem. Jednakże 

w literaturze przedmiotu można znaleźć jakiej grupy ludzi może dotyczyć ten problem. 

Między innymi na pauperyzację narażone są przede wszystkim osoby o niskich 

kwalifikacjach, młodzież rozpoczynająca pracę zawodową, a biorąc pod uwagę płeć - 

kobiety. Osoby te funkcjonują na „peryferiach” rynku pracy, brakuje im stabilizacji, często 

pracują w ramach elastycznych form zatrudnienia (praca tymczasowa, na czas wykonywania 

                                                           
179 Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w tablicach 
wynikowych MRPiPS.  
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określonych zadań, samozatrudnienie itp.). Na pauperyzację narażeni są też pracownicy 

usług ochrony, sprzątania, gastronomii, handlu. Problem nisko płatnej pracy dotyczy również 

pracowników sfery budżetowej - zatrudnionych w urzędach pracy, ośrodkach pomocy 

społecznej, sądach. To tzw. officeriat - pracownicy administracyjno-biurowi, dobrze 

wykształceni z niskim poziomem dochodów. Brak danych analitycznych nie pozwala na 

wskazanie rekomendacji odnośnie preferencji tej grupy wymagającej wsparcia.  

Reemigranci 

Brak jest danych statystycznych o liczbie osób powracających z emigracji do kraju. Dlatego 

też na potrzeby analizy pokazana zostanie tendencja migracji zagranicznych. W ostatnich 

latach więcej osób odpływało, o czym świadczą poniższe dane: W 2018 roku odnotowano 

ujemne saldo migracji zagranicznych na pobyt stały wśród osób w wieku produkcyjnym i 

poprodukcyjnym (odpowiednio: minus 1 153; minus 59), natomiast wśród osób w wieku 

przedprodukcyjnym odnotowano saldo dodatnie (415). Współczynnik salda migracji (saldo 

migracji ludności na 10 tys. osób) w grupie osób w wieku produkcyjnym był ujemny (2017 r. 

minus 4,5; 2018 r. minus 4,2), podobnie jak w grupie osób w wieku poprodukcyjnym (2017 r. 

minus 0,9; 2018 r. minus 0,6). Wśród osób w wieku przedprodukcyjnym wskaźnik ten był 

dodatni i wynosił 5,4 (2017 r. – 4,6). Obecna sytuacja związana z epidemią spowodowała 

zwolnienie gospodarek krajów dotkniętych chorobą. Obostrzenia i wymogi postawione 

społeczeństwom, ograniczenia funkcjonowania podmiotów na rynku sprawiły, że część osób 

zmuszona była powrócić do kraju, więc z pewnością nastąpił tymczasowy wzrost liczby 

reemigrantów (np. rządowy program „Lot do domu”, ułatwił powrót do kraju osobom z 

wyjazdów zarówno turystycznych, jak i powrotu z emigracji). Nie ma dostępnych danych, 

które mówiłyby o liczbie osób powracających do kraju z emigracji na terenie województwa 

śląskiego. Nie można zatem wskazać, że grupa powinna być szczególnie wymagająca 

wsparcia w ramach środków EFS 2021+. 

Osoby odchodzące z rolnictwa 

Podstawą gospodarki województwa śląskiego jest przemysł, a rolnictwo zajmuje niewielką 

część gospodarki regionu. Odsetek zatrudnionych w rolnictwie w 2018 roku wyniósł jedynie 

2,3%. Z danych statystycznych GUS wynika, że bezrobocie w rolnictwie w województwie ma 

tendencję malejącą na koniec I półrocza 2019 roku liczba bezrobotnych wg wielkich grup 

zawodów w sekcji rolnictwa wyniosła 691, co stanowi spadek 36,3% w porównaniu z rokiem 

2017 (liczba bezrobotnych wyniosła 1 085). Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji 

zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w województwie śląskim w I 

półroczu 2019 wyniosła 566 i była wyższa o 218 niż w I półroczu 2018 roku. Liczba osób 

zamieszkujących wieś minimalnie wrasta, porównując dane na koniec 2018 r. i 2017r. 

nastąpił 0,25% wzrost. Obecna sytuacja nie powinna wpłynąć znacząco na zmiany w 

poziomie zatrudnienia w rolnictwie, być może zostanie obsadzonych więcej wolnych miejsc 

pracy w rolnictwie z uwagi na zamknięcie i zakończenie działalności niektórych podmiotów, 

które nie zdołały utrzymać się w czasie pandemii. Nie można zatem wskazać, że grupa 

powinna być szczególnie wymagająca wsparcia w ramach środków EFS 2021+. 

Podsumowując, analizy prowadzone w ramach badania pozwoliły na sfomułowanie wniosku 

że grupami wymagającymi szczególnego wsparcia w okresie 2021+ powinny być ludzie 

młodzi (do 30 r.ż.) odchodzących z przemysłu ciężkiego np. w wyniku restrukturyzacji 

zakładów pracy, osoby w wieku 50+ z wykorzystaniem możliwości cyfrowych, potencjalni i 

obecni pracownicy „białych i zielonych branż”, obywatele państw trzecich oraz osoby bierne 

zawodowo. Analizy pokazują, że w perspektywie 2021+ spodziewane jest zwolnienie ok 41 
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tys. górników na terenie województwa śląskiego w związku z wymaganiami klimatycznymi 

UE. Grupa ta powinna zatem być szczególnie objęta wsparciem w ramach środków 

kierowanych na rozwój rynku pracy. Bez względu jednak na możliwe kierunki wsparcia 

konieczne wdaje się dedykowanie w kolejnym okresie programowania osobnego 

Działania/Poddziałania dedykowanego wsparciu osób odchodzących z górnictwa. Umożliwi 

to profilowanie wsparcia pod tę konkretną grupę zawodową bez konieczności stosowania 

reżimu osiągania wskaźników odnoszących się do wieku czy kwalifikacji uczestników.  

Należy rozważyć wprowadzenie odrębnych form wsparcia bądź realizacji odrębnych 

projektów skierowanych przede wszystkim do tych ww. grup odbiorców. Pozwoli to na lepsze 

dopasowanie wsparcia do potrzeb osób o konkretnych cechach. Będzie to wymagało jednak 

uwzględnienia w ramach dokumentacji konkursowej zróżnicowanych kryteriów oceny 

wniosków i różnorodnych kryteriów uprawniających do uczestnictwa w danym projekcie. Z 

kolei – nie wydaje się zasadne dedykowanie specjalnego wsparcia na poziomie regionalnym 

do reemigrantów, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w 

ramach umów cywilno-prawnych oraz osoby odchodzące z rolnictwa. Brak danych 

analitycznych nie pozwolił na wskazanie rekomendacji odnośnie potencjalnej grupy 

definiowanej potocznie jako ubodzy pracujący.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE 
 

Lp. Treść wniosku (wraz ze wskazaniem 
strony w raporcie 

Treść rekomendacji wraz ze 
wskazaniem strony w raporcie 

Sposób wdrożenia Adresat 
rekomenda

cji 

Termin 
wdrożenia 

(kwartał/ rok) 

Klasa 
rekome
ndacji 

1. Niski poziom zatrudnienia młodych 

ludzi (osoby poniżej 30 r.ż.) – ludzie 

młodzi stanowią najliczniejszą grupą 

bezrobotnych w województwie 

śląskim. Niska aktywność zawodowa 

kobiet na śląskim rynku pracy. Wzrost 

liczby osób bezrobotnych w wieku 45-

55 lat.  

Rozdział 2.2. Aktualność wsparcia 

rynku pracy w województwie śląskim, 

str. 71 

Aktywizacja ludzi młodych w nowych 

kierunkach i gałęziach gospodarki 

opartej na wiedzy i właściwych 

kompetencjach przyszłości. 

Wspieranie ludzi młodych w 

podejmowaniu pracy w gałęziach 

gospodarki, w których są braki 

kadrowe w szczególności m.in. w 

białych zawodach, w branży 

samochodowej, w sektorze 

budowlanym, jak również w 

zawodzie nauczycieli, w tym 

nauczycieli zawodu. Aktywizacja 

zarówno ludzi młodych, jak i osób 

bezrobotnych w wieku 45-55 lat w 

sektorze energii odnawialnej. 

Rozwój działalności nowoczesnej 

energetyki z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii i 

technologii energooszczędnych 

może zagospodarować siłę roboczą 

odchodzącą z przemysłu. Z uwagi, iż 

kobiety stanowiły największą grupę 

osób biernych zawodowo, należy 

zwiększyć ich elastyczność na rynku 

pracy poprzez ich aktywizację, 

wprowadzanie udogodnień 

związanych z elastycznym czasem 

pracy/ elastyczną formą zatrudnienia 

Konieczność sięgnięcia po 

niewykorzystane zasoby rynku pracy 

poprzez aktywizację w 

szczególności następujących grup: 

ludzi młodych, kobiet, osób w wieku 

45-55 lat z uwzględnieniem zasady 

równości szans i niedyskryminacji. 

Dalsza koncentracja wsparcia 

funduszy w ramach RPO WSL 

2021+ na tych grupach docelowych 

w celu osiągnięcia zamierzonych 

celów PI. Tworzenie zachęt dla 

firm/przedsiębiorstw w celu 

zwiększenia liczby zatrudnionych i 

zwiększenia liczby nowych miejsc 

pracy np. zwolnienia z opłaty 

składek ZUS, odroczenia podatków, 

ale przede wszystkim kontynuacja 

obecnie prowadzonych działań tj. 

szkoleniowych, poradnictwa 

zawodowego, staży, umożliwienie 

przekwalifikowania i adaptacji do 

nowych warunków, intensyfikacji 

wsparcia w kierunkach białych i 

zielonych zawodów dla osób 

młodych, kobiet, osób bezrobotnych, 

w tym osób w wieku 50 lat i więcej 

oraz osób bezrobotnych, które 

utraciły pracę w okresie pandemii 

IZ RPO 

WSL  

IP-WUP 

RPO WSL 

31.12.2021 Operacy

jna 
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Lp. Treść wniosku (wraz ze wskazaniem 
strony w raporcie 

Treść rekomendacji wraz ze 
wskazaniem strony w raporcie 

Sposób wdrożenia Adresat 
rekomenda

cji 

Termin 
wdrożenia 

(kwartał/ rok) 

Klasa 
rekome
ndacji 

np. stosowana obecnie forma 

zdalnej pracy, doradztwo zawodowe. 

Powyższe wsparcie powinno być 

zgodne z wytyczonym podziałem linii 

demarkacyjnej.   

Rozdział 2.2. Aktualność wsparcia 

rynku pracy w województwie 

śląskim, str. 71 

COVID-19 tj. po dniu 1 marca 2020 

roku. 

2. Monokultura przemysłu w regionie 

śląskim połączona z różnicami w 

poziomie bezrobocia w subregionach; 

znacząco wyższy niż średnia 

regionalna poziom bezrobocia w 

subregionie północnym; istotne 

dysproporcje w tworzeniu PKB w 

subregionach, które mogą stanowić 

barierę w rozwoju województwa 

śląskiego, jako całości.  

Rozdział 2.2. Aktualność wsparcia 

rynku pracy w województwie śląskim, 

str. 67 

Kontynuacja wsparcia w obszarach 

restrukturyzacji przemysłu ciężkiego 

i motoryzacji, czyli branżach 

przemysłu dominujących w regionie 

śląskim poprzez dodatkowe punkty 

w ocenie projektów skierowanych do 

tych branż (w ramach działania 

analogicznego do działania 7.4 RPO 

WSL 2014-2020). Wykorzystanie 

potencjału naukowego regionu do 

inwestowania i wykorzystywania 

technologii niskoemisyjnych 

zgodnych z rozporządzeniem w 

sprawie zarzadzania unią 

energetyczną. Próba oddziaływania 

na dysproporcje subregionalne w 

zakresie sytuacji na rynku pracy 

poprzez promocję tworzenia 

przedsiębiorstw MŚP, a tym samym 

tworzenia nowych miejsc pracy. 

Ważne jest zatem pozyskiwanie 

przez pracowników i poszukujących 

Zasadna jest kontynuacja obecnych 

działań na rzecz OZE, promocja 

wśród przedsiębiorstw MŚP 

realizowania działań w 

nowoczesnym sektorze 

energetycznym, a co za tym idzie 

promocja tworzenia nowych miejsc 

pracy dla osób odchodzących z 

przemysłu ciężkiego poprzez 

działania typu outplacement, w tym 

podnoszenie / zmianę umiejętności 

zawodowych (np. doradztwo / 

szkolenia) oraz bezpośrednie 

nabywanie nowych umiejętności w 

miejscu pracy (np. staże). 

Wykorzystywanie nowych 

kompetencji w pracach 

innowacyjnych nie tylko 

montażowych (kompetencje 

poznawcze, takie jak kreatywność, 

ale i logiczne rozumowanie oraz 

rozwiązywanie złożonych 

IZ RPO 

WSL  

IP-WUP 

RPO WSL 

31.12.2021 Operacy

jna 
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Lp. Treść wniosku (wraz ze wskazaniem 
strony w raporcie 

Treść rekomendacji wraz ze 
wskazaniem strony w raporcie 

Sposób wdrożenia Adresat 
rekomenda

cji 

Termin 
wdrożenia 

(kwartał/ rok) 

Klasa 
rekome
ndacji 

pracy umiejętności potrzebnych w 

dłuższej perspektywie czasowej, 

niezbędne jest uczestniczenie w 

szkoleniach, podnoszenie 

kwalifikacji, a w niektórych 

przypadkach ich modyfikacja. 

Zasadne będzie wypracowanie 

zasad współpracy beneficjentów ze 

szkołami i uczelniami wyższymi 

województwa śląskiego w celu 

umożliwienia realizacji programów 

ponoszących kwalifikacje z 

wykorzystaniem potencjału tych 

śląskich placówek edukacyjnych.  

Rozdział 2.2. Aktualność wsparcia 

rynku pracy w województwie 

śląskim, str. 67 

problemów; kompetencje społeczne, 

czyli umiejętność efektywnej pracy w 

grupie, przywództwo i 

przedsiębiorczość oraz inteligencja 

emocjonalna; kompetencje cyfrowe i 

techniczne). Wsparcie szkoleniowe 

dla pracowników z wykorzystania 

wyżej wspomnianych kompetencji 

przyszłości, jako następstwo 

indywidualnej diagnozy potrzeb 

uwzględniającej wymogi 

nowoczesnego miejsca pracy. 

Wsparcie tworzenia nowych miejsc 

pracy w przedsiębiorstwach MŚP, 

poprzez bezzwrotne dotacje na 

rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej, przy jednoczesnym 

wsparciu pomostowym (czyli 

kontynuacja dotychczasowych 

działań).  

Kontynuacja działań szkoleniowych 

dla pracowników oraz stworzenie 

warunków do przekwalifikowania i 

adaptacji w ramach zmieniających 

się uwarunkowań rynku pracy na 

śląsku z wykorzystaniem potencjału 

śląskich placówek edukacyjnych 

(wspomniana w rekomendacji 

współpraca przedsiębiorców ze 

szkołami i uczelniami wyższymi). 
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Lp. Treść wniosku (wraz ze wskazaniem 
strony w raporcie 

Treść rekomendacji wraz ze 
wskazaniem strony w raporcie 

Sposób wdrożenia Adresat 
rekomenda

cji 

Termin 
wdrożenia 

(kwartał/ rok) 

Klasa 
rekome
ndacji 

3. W PI 8i występuje ryzyko 

nieosiągnięcia zakładanej wartości 

docelowej wskaźnika Liczba osób 

pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po 

opuszczeniu programu. Wynika to 

zarówno z ograniczeń grupy 

docelowej – długotrwale bezrobotnych 

jak i z pogarszającej się koniunktury 

na śląskim rynku pracy. Podobnie 

wystąpienie ryzyka nieosiągnięcia 

wartości docelowej wskazano w 

przypadku wskaźnika Liczba osób o 

niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w Programie oraz Liczba 

osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu. 

Rozdział 4.1 Prognoza osiągnięcia 

wartości docelowych wskaźników 

produktu i rezultatu OP VII, s. 125 

 

Zaleca się rezygnację z 

ograniczenia w wytycznych 

zatrudnienia subsydiowanego do 

projektów realizowanych przez PUP. 

Rozdział 4.2. Identyfikacja ryzyk i 

zagrożeń nieosiągnięcia wartości 

docelowych wskaźników OP VII i 

propozycja środków zaradczych, str. 

136 

Wprowadzenie zmiany do 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020 

MFiPR 31.12.2020 Horyzon

talna  

4. Badanie nie zidentyfikowało trudności 

we wdrażaniu działań dedykowanych 

LGD realizowanych w ramach RPO 

WSL 2014-2020 w obszarze rynku 

pracy. W kontekście pracy nad 

kształtem regionalnego programu 

operacyjnego województwa śląskiego 

w perspektywie 2021+ i rozważanej 

Rekomenduje się realizację badania 

dedykowanego ocenie systemu 

wdrożenia RPO WSL 2014-2020 i 

ocenie skuteczności i trafności 

przyjętego modelu wdrożenia RLKS 

w zakresie EFS w szczególności 

regionalnego rynku pracy. 

Realizacja badania obejmującego 

ocenę przyjętych rozwiązań 

systemowych wraz z 

funkcjonującymi procedurami w 

ramach RLKS. Ocena 

zainteresowania LGD z 

województwa śląskiego oraz 

społeczności lokalnej w zakresie 

IZ RPO 

WSL  

31.12.2021 Operac

yjna 
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Lp. Treść wniosku (wraz ze wskazaniem 
strony w raporcie 

Treść rekomendacji wraz ze 
wskazaniem strony w raporcie 

Sposób wdrożenia Adresat 
rekomenda

cji 

Termin 
wdrożenia 

(kwartał/ rok) 

Klasa 
rekome
ndacji 

wielofunduszowości RLKS, obszar ten 

wymaga szczegółowej analizy w celu 

wskazania możliwości włączenia 

działań z zakresu rynku pracy 

finansowanych ze środków EFS do 

RLKS w formule bezpośredniej 

wdrażanej przez LGD. 

Rozdział 3.3 Ocena realizacji 

projektów realizowanych na terenie 

LSR i OSI, str. 115 

Rozdział 3.3 Ocena realizacji 

projektów realizowanych na terenie 

LSR i OSI, str. 115 

skorzystania z usług rozwojowych w 

woj. śląskim realizowanych w 

ramach wielofunduszowych LSR w 

okresie programowania 2021+ 

5. W perspektywie 2021+ spodziewane 

jest zwolnienie ok 41 tys. górników na 

terenie województwa śląskiego w 

związku z wymaganiami 

klimatycznymi UE 

Rozdział 5.1 Rekomendacje w 

zakresie typów interwencji wartych 

kontynuacji w nowym okresie 

programowania, str. 142 

Zaleca się opracowanie przez 

doradców zawodowych ścieżki 

przekwalifikowania zwalnianych 

górników. W celu efektywnego 

wsparcia zwalnianych górników 

zaleca się dedykowanie w kolejnym 

RPO osobnego Działania/ 

Poddziałania temu przedsięwzięciu 

dla uniknięcia kolizji z osiągnięciem 

programowych wskaźników 

odnoszących się do wieku czy 

kwalifikacji uczestników. 

Rozdział 5.1 Rekomendacje w 

zakresie typów interwencji wartych 

kontynuacji w nowym okresie 

programowania, str. 142-145 

Uwzględnienie w projekcie RPO 

2021+ osobnego Działania bądź 

Poddziałania dedykowanego 

wsparciu zwalnianych pracowników 

kopalń. Wsparcie osób 

odchodzących z górnictwa powinno 

mieć charakter indywidualnej ścieżki 

wsparcia, nie wynikać wyłącznie z 

ekspertyz rynku pracy, które mogą 

się zdezaktualizować dosyć szybko 

na dynamicznym rynku pracy.   

IP-WUP 

RPO WSL 

IZ RPO 

WSL  

31.12.2021 Operac

yjne 

6.  Na skutek pandemii Covid-19 

pogorszyła się sytuacja polskich 

przedsiębiorstw, co prawdopodobnie 

Zaleca się kontynuację działań z 

zakresu outplacement oraz wsparcia 

dla osób zamierzających rozpocząć 

Zasadne będzie wprowadzenie do 

RPO WSL 2021-2027 działania 

związanego ze wspomaganiem 

IZ RPO 

WSL,  

31.12.2021 Strategi

czna  
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Lp. Treść wniosku (wraz ze wskazaniem 
strony w raporcie 

Treść rekomendacji wraz ze 
wskazaniem strony w raporcie 

Sposób wdrożenia Adresat 
rekomenda

cji 

Termin 
wdrożenia 

(kwartał/ rok) 

Klasa 
rekome
ndacji 

doprowadzi do zwolnień pracowników 

różnych sektorów, w tym również 

zwolnień grupowych. Prognozuje się, 

że na koniec 2020 roku wzrośnie 

bezrobocie. Zidentyfikowano działania 

z zakresu zarządzania kryzysowego, 

które mogą wspierać przedsiębiorstwa 

w niwelowaniu skutków kryzysów. W 

sytuacji załamania się koniunktury na 

śląskim rynku pracy większego 

znaczenia nabierze z pewnością 

pośrednictwo pracy jako forma 

wsparcia. Na trwałość rezultatów 

osiągniętych w ramach OP VII RPO 

WSL wpływać mogą także inne 

czynniki, m.in. polityka społeczna, 

możliwe wprowadzenie dalszych 

instrumentów wspierających rodziny i 

zwiększających dzietność z 

zastosowaniem kryterium 

dochodowego, co może przyczynić 

się do rezygnacji z zatrudnienia części 

uczestników. Istotna jest także 

dezaktualizacja kwalifikacji.  

Rozdział 2.5 Efektywność i trwałość 

wsparcia, str. 97 

Rozdział 5.1 Rekomendacje w 

zakresie typów interwencji wartych 

kontynuacji w nowym okresie 

programowania, str. 138 

prowadzenie działalności 

gospodarczej z włączeniem w 

zakres wsparcia doradztwa i szkoleń 

z zarządzania kryzysowego oraz o 

ile będzie to możliwe dotacji 

mających na celu niwelowanie 

skutków kryzysu. Rekomenduje się 

włączenie do zakresu doradztwa 

zawodowego modułu propagującego 

i wspierającego motywację do 

kształcenia ustawicznego. Zaleca 

się kontynuację działań PI 8i.  

Rozdział 2.5 Efektywność i trwałość 

wsparcia, str. 97 

Rozdział 5.1 Rekomendacje w 

zakresie typów interwencji wartych 

kontynuacji w nowym okresie 

programowania, str. 139 

procesów adaptacji do zmian na 

rynku pracy analogicznie do 

Działania 7.4 w SZOOP do RPO 

WSL 2014-2020 wraz z 

ustanowieniem nowego typu 

projektu dotyczącego wsparcia w 

zakresie przeciwdziałania kryzysom 

oraz wprowadzenie do RPO WSL 

2021-2027 działania mającego na 

celu wsparcie dla osób 

zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej analogicznie do 

Działania 7.3 w SZOOP RPO WSL 

2014-2020. 

IP-WUP 

RPO WSL 
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Lp. Treść wniosku (wraz ze wskazaniem 
strony w raporcie 

Treść rekomendacji wraz ze 
wskazaniem strony w raporcie 

Sposób wdrożenia Adresat 
rekomenda

cji 

Termin 
wdrożenia 

(kwartał/ rok) 

Klasa 
rekome
ndacji 
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(UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
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Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do 

zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania 

oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 8.03.2014 r., 

9) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z 

postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych 

projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach 

celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii  

audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki 

przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru 

sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna (Dz. 

Urz. UE L 38 z 13.02.2015 r., 

10) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, 

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 (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., 

11) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w 

sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z 

14.03.2014 r., str. 1), zwane dalej kodeksem partnerstwa, 

12) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., 

13) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431 z późn. zm.),  

14) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 512 z późn. zm.), 

15) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

869 z późn. zm.),  

16) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ), 

17) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z 

późn. zm.), 
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18) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru 

podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1279), 

19) Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz 

na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz COM(2018) 375, 

20) Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, COM(2018) 372, 

21) Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus (EFS+), COM(2018) 382, 

22) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Zielony Ład, COM(2019) 

640 final, Bruksela, dnia 11.12.2019 r. 

Dokumenty strategiczne i proceduralne dotyczące wdrożenia RPO WSL 2014-2020 

1) Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

2) Model wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 

2013-2020 wersja 2.0 

3) Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020” (PRT 

2010-2020) 

4) Model wdrażania Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 

2010-2020 

5) Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 

Nr 384/102/VI/2020 z dn.12.02.2020 r. 

6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

7) Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 

8) Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Wersja IX. Gliwice, listopad 2016r.  

9) Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego. 

Częstochowa, Katowice 2016 r. 

10) Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Bielsko – Biała 2015 r.  

11) Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego. Rybnik 2016 r.  

12) Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” 

13) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP) wraz z załącznikami 
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Badania i analizy oraz publikacje 
 

14) Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego w obszarach 

oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2018, Katowice 

2019 r., 

15) Analiza przepływów międzygałęziowych w kontekście rozwój innowacyjności w 

województwie śląskim do roku 2020, Bluehill Sp. z o.o. & Quality Watch Sp. z o. o. 

Warszawa 2017 r., 

16) Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim 

oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia 

oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020” Raport końcowy, ECDF 

Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak, Katowice 2015 r., 

17) A. Jastrzębska, W. Jastrzębska, Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i 

bariery jego pokonania. Studium przypadku, „Nierówności społeczne a wzrost 

gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach 

kryzysu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt 25, Rzeszów 2012 r., 

18) Bytom 2020+. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju Bytomia jako 

Obszaru Strategicznej Interwencji, wymagającego kompleksowej rewitalizacji, Urząd 

Miejski w Bytomiu, Bytom 2013 r., 

19) Branżowe scenariusze rozwoju technologicznego województwa śląskiego, Główny 

Instytut Górnictwa w Katowicach, red. Krystyna Czaplicka-Kolarz Andrzej Karbownik, 

Katowice 2008 r., 

20) Barometr zawodów 2019. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w ramach 

ogólnopolskiego badania Barometr zawodów realizowanego na zlecenie Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katowice 2020 r., 

21) D. Batorski, Problem wykluczenia cyfrowego [w:] Czapiński J., Panek T. (red.), 

Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, www.diagnoza.com, stan 

na dz. 15.10.2014 r. Rzeszów 2011 r.,  

22) D. Batorski, J. M. Zając (red.), Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ 

wobec Internetu, Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, 

23) Diagnoza lokalnego rynku pracy miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, red. Rafał 

Muster Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski, w ramach Badanie lokalnego rynku 

pracy Gliwic i powiatu gliwickiego” realizowanego na zlecenie Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gliwicach przez CTC sp. z o.o. Gliwice 2014, 

24) Dane statystyczne (BDL GUS, BAEL, Eurostat, statystyki i analizy prowadzone przez 

WUP w Katowicach), 

25) Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i 

wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach 

RPO WSL na lata 2014-2020, EU- Consult oraz Kreatus, Katowice 2019, 

26) Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL oraz wkładu 

Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, Katowice 2019, 

27) Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów 

wyboru projektów, Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata 

sp. j., 2016, 

28) Hansen, B. B., Klopfer, S. O. Optimal full matching and related designs via network 

flows. Journal of computational and Graphical Statistics, 2006 r., 
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29) Imai, K., & Ratkovic, M. Covariate balancing propensity score. Journal of the Royal 

Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 2014 r., 

30) Identyfikacja potrzeb w zakresie włączenia społecznego i zawodowego w 

województwie śląskim w latach 2018-2020+ wraz z propozycjami skutecznych działań 

na rzecz trwałej aktywizacji grup defaworyzowanych Raport końcowy, Dyspersja 

Anna Chrościcka z siedzibą w Warszawie, Warszawa 2019, 

31) Interpretacje ministerstwa właściwego w zakresie rozwoju regionalnego dotyczące 

projektów aktywizacji zawodowej, wsparcia przedsiębiorczości oraz outplacementu, 

32) Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców, Polski Fundusz Rozwoju, 1 kwietnia 

2020, 

33) Prognoza potrzeb rynku pracy województwa śląskiego w kontekście branż i zawodów, 

w których do roku 2022 wystąpi deficyt wykwalifikowanych pracowników i dla których 

niezbędne będzie tworzenie CKZIU – Openfield Sp. z o. o., Katowice 2019, 

34) Raport końcowy z badania Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację 

po zakończeniu udziału w projekcie, EU-Consult sp. z o.o. Gdańsk 2019 r., 

35) Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań, Instytut Analiz 

Rynku Pracy, kwiecień 2020, 

36) Monitor rynku pracy. Wyniki 39. edycji badania – edycja specjalna, Instytut Badawczy 

Randstad, 7 kwietnia 2020, 

37) Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – 

ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych; DYSPERSJA, 

Katowice 2017; 

38) Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2019, Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, Załącznik do uchwały nr 49/2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 

2019 r. 

39) Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – Informacja sygnalna za 2019 rok, 

WUP Katowice 2020 r., 

40) Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – 

Raport cząstkowy 2018, EVALU sp. z o.o. Warszawa 2018 r., 

41) Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS – 

Raport końcowy, EVALU sp. z o.o. Warszawa 2019 r., 

42) M. Stawicki, E. Wojnicka-Sycz (red). Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja 

inteligentnych specjalizacji, MIR, Warszawa 2014 r., 

43) M. S., Szczepański, M. Rojek-Adamek, Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną, 

Studia socjologiczne, Kraków 2016 r 

44) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, 

45) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 

46) Wyniki badań wtórnych dotyczących zielonych zawodów w Danii, Skills for green 

jobs, country report. Denmark 2010 r. 

47) Wpływ polityki spójności 2007-2013 na konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój 

przedsiębiorczości w Polsce, WISE, Warszawa 2017 r., 
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48) W. Pytko, M. Kawalec. Wielcy Nieobecni na rynku pracy Osoby bierne zawodowo na 

Podkarpaciu. Referat podczas Konferencji „Wielcy nieobecni na rynku pracy – bierni 

zawodowo na Podkarpaciu. Jak wydobyć ukryty potencjał?” Rzeszów 2019 r., 

49) Zapotrzebowanie na kwalifikacje/umiejętności w przedsiębiorstwach w województwie 

śląskim, Grupa BST, EU – Consult, Katowice 2017 r., 

50) Zalecenia Rady (WE) w sprawie krajowego programu reform Polski na 2019 r. oraz 

zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu 

konwergencji na 2019 r. Dz. Urz. UE C 301/123. 

Dane statystyczne i monitoringowe  

dane monitoringowe Programu (WoP (w zakresie opisu trudności rekrutacyjnych), 

LSI, SL 2014 (w zakresie efektywności zatrudnieniowej, kosztu jednostkowego 

pozyskania uczestnika). 

Dokumentacja źródłowa 

dokumentacja konkursowa, w zakresie w szczególności ukierunkowania 

terytorialnego i branżowego projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-

2020, kryteria i regulamin konkursów. 

Załączniki  

Szczegółowe zestawienie wartości osiągniętych wskaźników w poszczególnych działaniach 

osi VII RPO WSL 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Z uwagi na jego 

objętość i formę obliczeń tabele prezentowane są w formie pliku arkuszu kalkulacyjnego MS 

EXCEL. 
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