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List uwierzytelniający realizację badania ewaluacyjnego  pn. Moduł 1: Pomiar wartości 

wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji 

na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Moduł 2: Ocena wpływu działań 

podjętych ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie. 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił wykonanie badania 

pn. „Moduł 1: Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób 

znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. 

Moduł 2: Ocena wpływu działań podjętych ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 

na zatrudnienie” konsorcjum firm w skład którego wchodzą: Openfield Sp. z o. o. jako lider 

konsorcjum oraz partnerzy konsorcjum: EDBAD pracownia doradczo-badawcza Maciej 

Mroczek oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.  

Ewaluacja ma na celu oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego 

EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu oraz ocenę skuteczności i użyteczności wsparcia kierowanego do osób 

pracujących, zbadanie wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 

na tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy w województwie kujawsko-

pomorskim. Badanie obejmuje również zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań pracowników  

i pracodawców w celu odpowiedniego ukierunkowania wsparcia w obszarze rynku pracy  

w perspektywie finansowej 2021-2027. 

Realizacja niniejszej ewaluacji wymaga pozyskania informacji od szerokiego grona 

respondentów, tj.: uczestników projektów wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych RPO WK-P 

2014-2020 skierowanych do osób, przedstawicieli IZ/IP RPO WK-P 2014-2020 i ekspertów  

w obszarze rynku pracy, beneficjentów projektów w ramach wybranych Działań/Poddziałań 

RPO WK-P 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

pracodawców/przedsiębiorców tworzących miejsca pracy, ostatecznych odbiorców wsparcia 

otrzymujących dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kooperantów 



 

 

 

współpracujących z beneficjentami i odbiorcami dotacji. Zaplanowano również objęcie 

ewaluacją przedstawicieli instytucji zrzeszających pracodawców, organizacje pracodawców  

i instytucji izb zrzeszających podmioty gospodarcze. 

W ramach badania przeprowadzone zostaną wywiady i ankiety oraz analiza danych 

zastanych i dokumentów.  

Państwa zaangażowanie jest nieodzownym warunkiem powodzenia badania                      

i przydatności jego wyników. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału              

w zaplanowanych wywiadach i ankietach oraz udostępnianie potrzebnych danych. 

Członkowie Zespołu Badawczego w osobach: Maciej Maj, Justyna Wojtun, Magdalena 

Sladek, Oliwia Mazan, Joanna Jaworska i Patrycja Klimek zobowiązali się do zachowania 

poufności danych uzyskiwanych w trakcie trwania badania i będą gromadzić jedynie 

informacje bezpośrednio związane z badaniem.  

W przypadku wątpliwości lub pytań, dodatkowych informacji udzieli Państwu: 

− ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego –  

pani Agnieszka Zajączkowska, Departament Funduszy Europejskich, Wydział Analiz  

i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, e-mail: a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl,  

nr tel. 56 62 12 574, 

− ze strony Wykonawcy – pani Patrycja Klimek, e-mail: patrycja.klimek@openfield.pl,  

nr tel. 669 153 535. 

Liczę na zrozumienie i przychylność z Państwa strony w odniesieniu do prac 

realizowanych przez osoby wchodzące w skład Zespołu Badawczego.  

Z góry dziękuję za zaangażowanie wszystkim uczestnikom badania. 

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
 

Piotr Całbecki 
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