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Streszczenie 

Przedmiotem badania były przedsięwzięcia inwestycyjne wspierane ze środków publicznych 

w ramach polityki spójności 2007-2013 (w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych, Programie 

Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej), 

realizowane w obrębie 5 komponentów infrastruktury społecznej, tj.: (1) edukacji i kształcenia, (2) 

kultury, (3) ochrony zdrowia, (4) turystyki, rekreacji i sportu, (5) pomocy i integracji społecznej oraz 

opieki nad dziećmi.  

Głównym celem ewaluacji była ocena wpływu interwencji realizowanych w ramach polityki spójności 

w latach 2007-2013 w obszarze infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju 

i regionów, któremu towarzyszyły dwa cele szczegółowe: (1) analiza i ocena efektów interwencji 

w zakresie infrastruktury społecznej w kontekście celów NSRO 2007-2013 oraz stanu infrastruktury 

społecznej w Polsce oraz (2) rekomendacje dla procesu wdrażania programów operacyjnych 

perspektywy 2014-2020 oraz dla procesu programowania perspektywy po 2020 roku. 

Metodologia badania objęła wieloaspektową analizę źródeł zastanych (m.in. raporty z dotychczas 

zrealizowanych badań infrastruktury społecznej, bazę monitorowanych wskaźników i podpisanych 

umów w ramach funduszy unijnych), techniki ilościowe (ankiety internetowe i telefoniczne, badania 

ekonometryczne) i jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione, studia przypadku). 

W ramach badania w sferze infrastruktury społecznej zidentyfikowano 5 695 projektów, 

finansowanych ze środków europejskich okresu 2007-2013 o wartości 44,7 mld zł, które poddano 

bliższej analizie. Zdecydowanie największa część (blisko 31%) przedsięwzięć dotyczyła obszaru 

turystyki i sportu, a w dalszej kolejności: edukacji (26,7%), ochrony zdrowia (21,6%), kultury (16%) 

i pomocy społecznej (4,79% projektów). Największa część wartości analizowanych projektów (70%) 

została dofinansowana z RPO. Z PO IiŚ wsparto projekty, których wartość stanowi 22% ogólnej 

wartości projektów dotyczących rozwoju infrastruktury społecznej, zaś z PO RPW – 8%. 

Efektem inwestycji w obszarze infrastruktury społecznej było wybudowanie lub przebudowanie 4 714 

obiektów infrastruktury społecznej, w tym 2 282 dotyczyło obszaru turystyki, rekreacji i sportu, 1 500 

- edukacji i kształcenia, 519 - ochrony zdrowia, 390 - kultury i 23 - pomocy społecznej.  

Elementem projektów było doposażenie placówek infrastruktury społecznej (tylko w obszarze 

edukacji i kształcenia zakupiono 32 tys. sztuk wyposażenia, zaś w obszarze kultury – 3,5 tys.). 

Zakupiono m.in. 322 ambulanse ratownicze, szkoły wyższe utworzyły 314 nowych laboratoriów 

(służących celom dydaktycznym i badawczo-rozwojowym). Zakupiony sprzęt medyczny pozwolił na 

wykonanie przeszło 10 tys. specjalistycznych badań. Powstało także 249 nowych punktów informacji 

turystycznej (warto wspomnieć, że w Polsce wszystkich takich jednostek, łącznie z punktami 

nowoutworzonymi, jest obecnie tylko 471) oraz 11 tys. km wybudowanych lub zmodernizowanych 

szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych.  

Ważnym efektem projektów, możliwym dzięki rozwojowi placówek infrastruktury społecznej było 

stworzenie 14,3 tys. bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC), w tym 208 etatów 

badawczych (w sferze działalności badawczo-rozwojowej). 
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Liczba użytkowników we wspartych przedsięwzięciach wyniosła 71,2 mln1, najwięcej w projektach 

dotyczących turystyki (34,2 mln) i kultury (27,8 mln), zaś wyraźnie mniej w obszarze ochrona zdrowia 

(3,3 mln), edukacji i kształcenia (2,2 mln) oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (13 tys.). 

Badania ekonometryczne wykazały, że poziom dostępności infrastruktury społecznej w roku 2015 był 

o 25% wyższy niż w roku 2008, a we wszystkich obszarach infrastruktury społecznej zanotowano 

niższy poziom dysproporcji pomiędzy podregionami w dostępie do tej infrastruktury w roku 2015 niż 

w 2008. 

Interwencja jednak nie charakteryzowała się trafnością w kategoriach statystycznych (tzn. środki nie 

trafiały głównie do regionów, które miały najgorszą sytuację w obszarze infrastruktury społecznej – 

było wprost przeciwnie – inwestycje były często realizowane na terenach o początkowo dobrej 

sytuacji pod względem infrastruktury, jak np. Kraków). Skuteczność  interwencji - najważniejsze 

kryterium, które pokazuje czy stosunkowo największa poprawa następowała w tych podregionach, 

w których realizowano stosunkowo największe inwestycje - można było wykazać w przypadku 

inwestycji w obszarze infrastruktury ochrony zdrowia, edukacji i kultury, natomiast w przypadku 

dwóch pozostałych obszarów (turystyki, sportu i rekreacji oraz integracji i pomocy społecznej) brak 

jest statystycznych dowodów na skuteczność interwencji (rozumianą jako powiązanie kwot 

interwencji z poprawą w danym zakresie). 

Wyniki wskazują na korzystną ocenę wpływu projektów na: dostępność obiektów, jakość 

świadczonych usług, poszerzenie oferty, choć w niektórych przypadkach nadal jest niewystarczająca 

kompleksowość i komplementarność prowadzonych działań. Stwierdzono także przykłady przesadnej 

skali sfinansowanych obiektów. 

Istnieją obawy co do możliwości finansowania części wspartych obiektów w założonej skali, zarówno 

w okresie formalnej trwałości projektu, jak i (przede wszystkim) w dalszym okresie. Dotyczyć to też 

może sytuacji, w której albo przeszacowano popyt na danego typu usługi albo też ma on charakter 

spadkowy, choćby z przyczyn demograficznych. W przypadku niektórych inwestycji, głównie 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w sferze turystyki i kultury, ich kształt nie 

zawsze odpowiada oczekiwaniom turystów i biur podróży. Działania promocyjne dotyczące ich oferty 

często mają charakter zbyt zindywidualizowany. 

Wydaje się, że dość dobre długoterminowe skutki mają projekty realizowane w partnerstwach 

opartych na współpracy rzeczywistej, a nie fasadowej. Niestety, jednocześnie raportowanie 

i rozliczanie projektów partnerskich jest bardziej skomplikowane, szczególnie dla mniej 

doświadczonych podmiotów. Bardzo korzystne skutki mogą mieć odpowiednio zaprojektowane 

łączenia wsparcia w ramach EFS i EFRR. 

Wspieranie infrastruktury społecznej dotyczy bardzo zróżnicowanych dziedzin. Z uwagi na wielką 

różnorodność projektów, możliwe źródła finansowania, cele przedsięwzięć i sposoby ich wdrażania, 

bardzo trudno jest zbudować uniwersalny, optymalny model wspierania infrastruktury społecznej. 

                                                           
1  Jest to liczba wszystkich użytkowników odnotowanych we wszystkich badanych projektach dotyczących 
infrastruktury społecznej (wskaźnik rezultatu w KSI), zatem liczba ta zawiera wielokrotność liczby użytkowników danej 
placówki – w sytuacji, gdy w jednej placówce było realizowanych kilka przedsięwzięć. 
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Można jednak wskazać kilka kluczowych cech, które powinny charakteryzować i determinować wybór 

przedsięwzięć w poszczególnych sferach infrastruktury społecznej, korzystających z interwencji 

publicznej. Te kluczowe cechy i obszary to: logika interwencji (teoria zmiany), kompleksowość 

interwencji, integracja i komplementarność działania, partnerstwo projektowe, koncentracja 

wsparcia na określonych obszarach, grupach, koncentracja środków finansowych, trwałość 

interwencji, adekwatność kryteriów wyboru i ich skuteczność selekcyjna. 
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Summary 

The object of the study were investment projects supported by public funds under the Cohesion 

policy 2007-2013 (16 regional operational programs, Operational Program Infrastructure and 

Environment, Operational Program Development of Eastern Poland), implemented within 5 

components of social infrastructure, that is: (1) education, (2) culture, (3) health care, (4) tourism, 

recreation and sport, (5) social assistance, social inclusion and childcare. 

The main objective of the evaluation was to assess the impact of interventions implemented within 

the framework of cohesion policy in the years 2007-2013 in the area of social infrastructure for socio-

economic development of the country and regions. This main objective being accompanied by two 

specific ones: (1) analysis and evaluation of the effects of interventions in the field of social 

infrastructure in the context of objectives of the cohesion policy 2007-2013 and the state of social 

infrastructure in Poland, and (2) recommendations for the implementation of operational programs 

for the period 2014-2020 and prospects for the programming perspective after 2020. 

The research methodology embraced a multi-faceted analysis of existing sources (including reports of 

already completed studies concerning social infrastructure, database of monitored indicators and the 

agreements signed within the framework of the EU funds), quantitative techniques (Internet and 

telephone surveys, econometric studies) and qualitative (individual in-depth interviews, case 

studies).  

Within research , 5 695 projects supporting social infrastructure, co-financed from the European 

Union 2007- 2013 funds, were identified of the total value of  44.7 billion PLN, which were subjected 

to further, closer examination. By far, the largest part (almost 31%) of supported projects related to 

the area of tourism and sports, followed by: education (26.7%), health (21.6%), culture (16%) and 

social assistance (only approx. 4,79% of all projects supporting social infrastructure). The largest part 

of the projects analyzed (70%) was financed from the regional operational programs. Under 

Operational Program Infrastructure and Environment, the value of supported projects represents 

22% of the total value of projects concerning development of social infrastructure, and under 

Operational Program Development of Eastern Poland - 8%. 

The results of investments in social infrastructure were built or remodeled 4 714 objects of social 

infrastructure, including 2 282 related to the area of tourism, recreation and sports, 1 500 - 

education and training 519 - health 390 - culture and 23 - social assistance and social inclusion.  

An element of projects was the supply of equipment for social infrastructure objects (only in the area 

of education the number of purchased equipment amounted to 32 thousands, and in the area of 

culture - 3.5 thousands). Purchased, among others, were 322 ambulances, universities created 314 

new laboratories (for teaching and research and development purposes). Purchased medical 

equipment allowed for execution of more than 10 thousands specialized health examinations. There 

were established 249 new tourist information centers (it is worth mentioning that in Poland all such 

units account now only for 471, including the newly created centers) and 11 thousands kilometers of 

hiking trails and bicycle paths were constructed or modernized. 
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Another important result of the projects made possible by the development of institutions of social 

infrastructure was the direct creation of 14.3 thousands job posts (EPC), including 208 research jobs 

(in the sphere of research and development). 

The number of users of supported projects amounted to 71.2 million2, the most of them utilizing 

projects related to tourism (34.2 mln) and culture (27.8 mln) and significantly less in the area of 

health care (3.3 mln), education and training (2.2 mln) and care and education centers (13 

thousands). 

Econometric studies have shown that the level of social infrastructure in 2015 was 25% higher than 

in 2008, and in all areas of social infrastructure there was a lower level of inequality between sub-

regions in the access to this infrastructure. 

The intervention, however, is not characterised by relevance in statistical terms (funds were not 

placed mostly in sub-regions, which were characterised by the worst situation in the area of social 

infrastructure), just the opposite – investment projects were quite often implemented in the areas of 

relatively good situation as far as the social infrastructure is concerned (e.g. Kraków). 

It may be seen high level of effectiveness (key criterion showing if the highest improvement takes 

place in the regions with highest amount of investment) of support concerning investments in 

infrastructure of health, education and culture. In the case of the other two areas (tourism, sport, 

recreation and integration and social assistance), there was no statistical evidence found to link the 

intervention with the improvement in that regard. 

The results indicate a favorable impact of projects on: availability of facilities, quality of services, 

broadening, although in some cases still insufficient, complexity and complementarity of supported 

projects. In some instances, exaggerated scale of investment expenditures was noticed. 

There are concerns regarding the capabilities of financing of some of the supported facilities in the 

assumed scale, both in the formal life of the project, and (above all) for a further period. This may 

involve a situation in which either overestimated was the demand for a given type of service, or it is 

in a down-trend due to demographic reasons. In the case of certain investments, mainly carried out 

by local governments in the sphere of tourism and culture, their shape does not always correspond 

to the expectations of tourists and travel agencies. Related promotional activities are often too much 

individualized.  

It seems that quite a good long-term effects are generated by partnership projects based on real 

cooperation, not a facade. Unfortunately, at the same time reporting and settling partnership 

projects is much more complicated, especially for less experienced players. Very beneficial effects 

can be produced by well designed combination of support from European Social Fund and European 

Regional Development Fund. 

                                                           
2  

This is the total number of users recorded in all studied projects on social infrastructure (result indicator in KSI), so 
the number contains multiples of the number of users - in a situation where one institution realized several projects. 
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Supporting of social infrastructure covers a very diverse fields. Due to the great variety of projects, 

possible sources of funding, goals and methods of implementation, it is very difficult to build a 

universal and optimal model concerning modes of supporting social infrastructure. However, one can 

point-out few key features that should characterize and determine the choice of projects finally 

benefiting from public intervention. These key features and areas are: the intervention logic (theory 

of change), the complexity of the intervention, integration and complementarity of actions, projects 

realized in partnerships, concentration of support in specific areas, towards specific groups of 

recipients, concentration of financial resources, sustainability of intervention results, and the 

adequacy of criteria for selection of intervention subjects. 
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1 Informacje podstawowe o badaniu 

Raport stanowi podsumowanie prac prowadzonych w ramach badania „Wpływ polityki spójności 

2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej”, realizowanego przez PAG 

Uniconsult Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Przedmiotem badania są przedsięwzięcia 

inwestycyjne (zdefiniowane jako budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie), wspierane ze 

środków publicznych w ramach polityki spójności 2007-2013 realizowane w obrębie 5 następujących 

komponentów infrastruktury społecznej: 

1. infrastruktura edukacji i kształcenia (rozumiana jako przedszkola, szkoły podstawowe, 

gimnazjalne, średnie (w tym zawodowe) i szkoły wyższe), 

2. infrastruktura kultury (rozumiana jako biblioteki, muzea, kina, teatry), 

3. infrastruktura ochrony zdrowia (rozumiana jako szpitale, łóżka szpitalne, specjalistyczny sprzęt 

medyczny, placówki ambulatoryjne, kadra medyczna, apteki), 

4. infrastruktura turystyki, rekreacji oraz sportu (rozumiana jako tereny zieleni, kluby i sekcje 

sportowe, szlaki turystyczne), 

5. infrastruktura pomocy i integracji społecznej oraz opieki nad dziećmi (rozumiana jako 

placówki pomocy społecznej, żłobki i kluby dziecięce). 

Badaniem zostały objęte przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury społecznej finansowane 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007-2013 i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Co do zasady analizą nie 

objęto projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

(za wyjątkiem infrastruktury kultury i turystyki wspieranej w Działaniu 6.4, dla którego uwzględniono 

wyniki badania ewaluacyjnego3) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (za wyjątkiem aspektu 

komplementarności wsparcia udzielonego w tym programie ze wsparciem inwestycyjnym udzielanym 

w ramach badanych przedsięwzięć infrastrukturalnych)4. 

Punktem wyjścia badania było scharakteryzowanie (na podstawie dostępnej literatury 

i opublikowanych wyników badań) sytuacji w obszarze infrastruktury społecznej oraz problematyki 

inwestowania w infrastrukturę społeczną. Pogłębionej analizie poddano raporty i wyniki innych 

badań, dotyczące wspierania infrastruktury społecznej. Badanie literaturowe zostało uzupełnione 

analizą danych dotyczących postępu rzeczowego i finansowego wspieranych w ramach polityki 

spójności projektów, analizami ekonometryczno-statystycznymi oraz ustaleniami płynącymi 

z wykorzystanych w niniejszym badaniu metod i technik badawczych, którymi objęto beneficjentów 

wsparcia skierowanego na rozwój infrastruktury społecznej oraz użytkowników tej infrastruktury.  

Zgromadzony materiał badawczy pozwolił oszacować wpływ interwencji polityki spójności w zakresie 

rozwoju infrastruktury społecznej, sformułować wnioski i rekomendacje dla okresu wdrażania  

                                                           
3 „Ocena efektów realizacji projektów turystycznych w ramach PO IG”, Agrotec na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, Warszawa, 2015. 
4 Przedmiotem badania nie były projekty realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, wspierane z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, warto jednak zwrócić uwagę, że ich część dotyczyła infrastruktury 
społecznej. Bliższe dane na ten temat prezentujemy w załączniku numer 1. 
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2014-2020 oraz programowania następnej perspektywy funduszy unijnych, a tym samym udzielić 

odpowiedzi na cele badawcze ewaluacji.  

Celem głównym badania była ocena wpływu interwencji realizowanych w ramach polityki spójności 

2007-2013 w obszarze infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju i regionów. 

Cel główny badania został zrealizowany z uwzględnieniem celów szczegółowych oraz 13 pytań 

badawczych.  

Tabela 1. Lista pytań badawczych 

Cel szczegółowy 1 Analiza i ocena efektów interwencji w zakresie infrastruktury społecznej w kontekście 
celów NSRO 2007-2013 oraz stanu infrastruktury społecznej w Polsce 

1.  Jakie nakłady finansowe zostały poniesione w zakresie infrastruktury społecznej w ramach NSRO 2007-
2013 (w układach tematycznych, programowych i terytorialnych, z uwzględnieniem makroregionu Polski 
wschodniej?) 

2.  Jakie są efekty rzeczowe wsparcia zrealizowanego w ramach poszczególnych komponentów 
infrastruktury społecznej w ramach NSRO 2007-2013, w poszczególnych programach operacyjnych 
i w układach terytorialnych? 

3.  Jakie są bezpośrednie efekty wsparcia infrastruktury społecznej w zakresie dostępu do infrastruktury 
i usług społecznych? Czy i w jakim stopniu wsparcie to było użyteczne (tj. m.in. czy i w jakim stopniu 
wynikało ze zidentyfikowanych deficytów w tym zakresie)? 

4.  Jakie są pośrednie efekty interwencji, w tym m.in. w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju rynków produktów i usług, zagospodarowania 
przestrzennego, potencjału osadniczego i inwestycyjnego wspartych terenów, budżetów gmin, 
potencjału turystycznego gmin, kapitału społecznego i ludzkiego, zmniejszenia nierówności społecznych, 
jakości życia mieszkańców i innych? 

5.  Czy inwestycje w zakresie poszczególnych komponentów infrastruktury społecznej przyczyniły się 
do realizacji celów NSRO (skuteczność)? 

6.  Jaka była efektywność zrealizowanych przedsięwzięć? 

7.  Czy i w jakim zakresie efekty interwencji są trwałe? 

8.  Jakie czynniki miały wpływ na osiągnięcie tych efektów, na sukces lub niepowodzenie interwencji?  
Jakie pojawiały się bariery i problemy w procesie wdrażania i realizacji interwencji? 

9.  Czy inwestycje w poszczególne komponenty infrastruktury społecznej miały charakter komplementarny 
w stosunku do innych form wsparcia realizowanych np. w infrastrukturę techniczną, z innych programów 
operacyjnych oraz w stosunku infrastruktury tworzonej dzięki środkom spoza NSRO 2007-2013? 

10.  Jaki ogólny wpływ na selekcję projektów dotyczących wspierania rozwoju infrastruktury społecznej oraz 
na ich realizację, miał przyjęty system oceny oraz kryteria oceny projektów w ramach perspektywy  
2007-2013? Czy maksymalizowały one szansę na wybór projektów, zgodnych z odpowiednimi celami 
NSRO i generalnie celami interwencji w sferze infrastruktury społecznej, a także potrzebami 
użytkowników infrastruktury społecznej? Czy w tej sferze odnotowano jakieś problemy (np. 
dyskryminacja pewnych rodzajów projektów) lub dobre praktyki (kryteria maksymalizujące szansę na 
wybór najlepszych projektów w sferze infrastruktury społecznej)? 

11.  Jak oceniana jest użyteczność zrealizowanych inwestycji przez użytkowników obiektów? Czy mieszkańcy 
regionu lub ich inni użytkownicy (np. turyści) są świadomi zrealizowanych inwestycji i jak je oceniają?  
Czy są prowadzone badania wśród użytkowników obiektów infrastruktury społecznej objętych 
projektami unijnymi perspektywy 2007-2013, dotyczące użyteczności wybudowanych obiektów 
i łatwiejszej dostępności do oferowanych przez nie usług? Jeżeli tak, to jakie są ich wyniki?  
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Cel szczegółowy 2 Rekomendacje dla procesu wdrażania programów operacyjnych perspektywy 2014-2020 
oraz dla procesu programowania perspektywy po 2020 roku 

12.  Jakie wnioski i rekomendacje ze zrealizowanego wsparcia w poszczególne komponenty infrastruktury 
społecznej płyną dla okresu programowania 2014-2020 i 2020+? 

13.  Czy można zdefiniować optymalny model interwencji w obszarze infrastruktury społecznej? 

Realizacja badania została oparta o szereg metod i technik badawczych, obejmujących analizę danych 

zastanych, analizy ekonometryczno-statystyczne oraz metody ilościowe i jakościowe. Wzory 

wszystkich ankiet i kwestionariuszy użytych do badania znajdują się w raporcie metodologicznym. 

Analiza źródeł zastanych  

Celem analizy było odzwierciedlanie kontekstu naukowego / teoretycznego niniejszej ewaluacji, 

opracowanie modelu logicznego interwencji NSRO 2007-2013 w obszarze infrastruktury społecznej, 

określenie postępu rzeczowego i finansowego interwencji publicznej oraz zdiagnozowanie kontekstu 

społeczno-ekonomicznego dotyczącego przedmiotu ewaluacji.  

Wnioski z badań poświęconych efektom inwestycji w poszczególne obszary infrastruktury społecznej, 

w tym także w kontekście celów Narodowej Strategii Spójności (przegląd dokumentów 

planistycznych oraz badań ewaluacyjnych) zamieszczamy w załączniku nr 1 do niniejszego raportu, 

natomiast informacje o zakresie interwencji w rozwój infrastruktury społecznej przedstawiamy 

w rozdziale 2.1. Wykaz materiałów źródłowych i bibliografia znajdują się w załączniku nr 2. 

Analizy ekonometryczno-statystyczne  

Celem analizy było określenie efektów brutto i netto zrealizowanej interwencji w sferze 

infrastruktury społecznej. Badanie przeprowadzono na podstawie danych wtórnych, dostępnych 

w publicznych zbiorach danych (portale: stat.gov.pl, strateg.stat.gov.pl mojapolis.pl, diagnoza.com). 

Podstawą tych badań było skonstruowanie Syntetycznego Miernika Dostępu do Infrastruktury 

Społecznej - SMDIS (w podziale na jej 5 komponentów), który jest miarą poziomu i jakości 

infrastruktury społecznej w Polsce. SMDIS pozwala na przeprowadzenie szeregu analiz służących 

ocenie wpływu interwencji z zakresu infrastruktury społecznej.  

Rezultatem zastosowania tej metody badawczej jest obliczenie efektu netto interwencji w obszarze 

infrastruktury społecznej. Efekt ten jest rozumiany jako zmiana miernika syntetycznego dla danego 

komponentu infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia, edukacja i kształcenie, itp.), która wynika 

z finansowania projektów skierowanych na poprawę dostępności infrastruktury społecznej. 

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzono z przedstawicielami administracji 

publicznej, organizacji zrzeszających przedstawicieli beneficjentów i pracowników instytucji 

infrastruktury społecznej oraz kluczowych organizacji pozarządowych działających w tej sferze. 

Łącznie zrealizowano 35 wywiadów. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych rozmów w ramach tej 

metody badawczej prezentujemy w załączniku nr 3. 
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Metodą tą badano efekty zrealizowanych projektów (w tym czynniki wpływające na te efekty oraz 

trwałość efektów interwencji), problemy i bariery pojawiające się w związku z inwestycjami, a także 

komplementarność wsparcia w stosunku do innych form interwencji publicznej. 

Studia przypadku i mini-studia przypadku  

Przedmiotem studiów przypadku były projekty mające na celu rozwój elementów infrastruktury 

społecznej, przedsięwzięć ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia docelowych użytkowników 

zrealizowanych inwestycji. W szczególności analizowano zgodność projektów z potrzebami 

beneficjentów i docelowych użytkowników infrastruktury społecznej, uzyskane rezultaty i ich 

trwałość, jak również obserwowane efekty w sferze oddziaływania. 

Sporządzono 10 studiów przypadku - po 2 studia w każdym z 5 komponentów wspieranej 

infrastruktury społecznej. Dobór projektów jako przedmiotu studiów przypadku oparto o kryteria, 

które gwarantowały dalsze zróżnicowanie studiów: lokalizację projektodawców, rodzaj 

wykorzystanego źródła finansowania, obszar realizacji (miasto-wieś) oraz skalę wartościową projektu.  

Metoda studiów przypadku została uzupełniona przez metodę mini-studiów przypadku, o dość 

podobnym charakterze, jednak znacznie uproszczoną, zarówno jeżeli chodzi o stosowane techniki 

badawcze, jak i szczegółowość opisu i objętość studium. Przy użyciu tej metody mini-studiów 

przypadku udało się natomiast krótko opisać znacznie większą grupę projektów (50). Sporządzono po 

10 mini-studiów dla każdego z 5 analizowanych komponentów infrastruktury społecznej. Badane 

projekty pochodzą ze wszystkich 16 regionów Polski, ze wszystkich 16 RPO oraz z PO RPW i PO IiŚ, 

charakteryzują się ponadto znacznym zróżnicowaniem wartościowym i lokalizacyjnym (były 

realizowane w miejscowościach różnej wielkości, zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich 

(rozumianych jako gminy wiejskie i część wiejską gmin miejsko-wiejskich). 

Opisy studiów przypadku oraz mini-studiów przypadku znajdują się w odrębnych plikach, 

stanowiących integralną część raportu z badania. Listę projektów objętych tą metodą przedstawiamy 

w załączniku nr 4. 

Ankiety telefoniczne CATI 

Badanie telefoniczne objęło reprezentatywną próbę mieszkańców trzech województw, 

charakteryzujących się najlepszą, najgorszą oraz przeciętną (środkową) pozycją pod względem 

zarówno wielkości nakładów (w RPO i PO IiŚ) na infrastrukturę społeczną, jak i pod względem 

poprawy wskaźników dostępności tej infrastruktury. Dokonano wyboru województw: małopolskiego 

(pozycja bardzo dobra), dolnośląskiego (pozycja przeciętna) oraz warmińsko-mazurskiego (pozycja 

relatywnie słaba). Przeprowadzono po 300 wywiadów z mieszkańcami każdego z tych województw, 

łącznie 900 wywiadów). Przy takiej wielkości próby błąd maksymalny wyniósł ok. 5,65%, a dzięki 

równoliczności poszczególnych prób (3 x 300 wywiadów) ułatwiona została porównywalność 

wyników pomiędzy województwami. 

Struktura próby odzwierciedla strukturę dorosłych mieszkańców każdego z województw 

z uwzględnieniem warstw: płeć, wiek, a także – brzegowo – wielkość miejscowości zamieszkania oraz 

standardowy podział uwzględniający wykształcenie.  
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Ankiety internetowe CAWI 

Przeprowadzone zostało badanie ilościowe realizowane w formie ankiety internetowej CAWI 

(Computer-Assisted Web Interview) z 1 374 beneficjentami projektów wspartych w ramach PO IiŚ 

oraz regionalnych programów operacyjnych. Dzięki tej metodzie pozyskano dane o charakterze 

ilościowym, uzupełniające dane zebrane w ramach analizy desk research.  

W celu uzyskania w tej metodzie badawczej pogłębionych informacji o efektach wsparcia, ankiety 

skierowano do podmiotów pochodzących tylko z 3 regionów – tych samych, w których realizowano 

badanie CATI z mieszkańcami – to jest województw: małopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-

mazurskiego. Wybór tych trzech konkretnych województw pozwolił na poznanie opinii pochodzących 

z odmiennych obszarów Polski (w tym obszaru Polski Wschodniej).  

Bliższe informacje o zrealizowanym badaniu przedstawiamy w załączniku nr 5. 

Panel ekspercki 

Panel ekspercki był metodą badawczą pozwalającą wykorzystać wiedzę ekspercką i praktyczną 

(doświadczenia) jego uczestników do weryfikacji wstępnych wniosków i rekomendacji, 

sformułowanych na podstawie danych zebranych na wcześniejszych etapach badania, zwłaszcza pod 

kątem ich zasadności, zgodności z realiami i wykonalności. Przedmiotem dyskusji panelowej były 

zaprezentowane w jej trakcie wyniki prowadzonego badania oraz sformułowane na ich podstawie 

wstępne wnioski i rekomendacje. 

Wśród 13 uczestników panelu znaleźli się specjaliści zajmujący się w swojej pracy zawodowej 

problematyką wspierania rozwoju infrastruktury społecznej, przedstawiciele wybranych organów 

administracji publicznej realizujących programy europejskiej w tej sferze (ministerstwa, urzędu 

marszałkowskiego), przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele zespołu badawczego.  
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2 Wpływ interwencji realizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013 
w obszarze infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-ekonomiczny 
kraju i regionów 

 Nakłady finansowe w zakresie infrastruktury społecznej 2.1

Projekty wspierające infrastrukturę społeczną wspierane były z programów realizowanych w ramach 

polityki spójności okresu 2007-2013: PO IiŚ, PO RPW oraz 16 RPO. Ogólnodostępne statystyki nie 

zawierają precyzyjnych danych ani w zakresie łącznej liczby takich przedsięwzięć, ani w zakresie liczby 

projektów w obszarze jednego z 5 wyróżnionych komponentów infrastruktury społecznej. Dlatego, 

na potrzeby niniejszego badania, dokonano oszacowania liczby projektów będących przedmiotem 

badania, opierając się o dane zawarte w zestawieniu umów podpisanych do końca maja 2016 r. (dane 

Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13) w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych, 

Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Programie Operacyjnym Rozwój Polski 

Wschodniej. 

Największa część projektów dotyczących infrastruktury społecznej realizuje cel horyzontalny numer 3 

NSRO („Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”). Są to przedsięwzięcia klasyfikowane w ramach 

7 kategorii interwencji (58-59, 75-79)
5
. 

Analiza danych KSI SIMIK wskazuje, że dotąd podpisanych zostało 3 975 umów dotyczących 7 ww. 

kategorii interwencji, obejmujących wspieranie projektów w ramach szeregu działań Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
6
. W liczbie tej większość – 3 502 – dotyczy infrastruktury 

społecznej (badaniem nie zostały objęte m.in. dość liczne projekty dotyczące promocji walorów 

turystycznych). Bliższe informacje o badanych projektach, w tym o programach, z których były one 

sfinansowane, przedstawiamy w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego raportu. 

Pula badanych projektów została uzupełniona o przedsięwzięcia przypisane do 16 innych niż powyżej 

wymienionych kategorii interwencji7, realizowane w ramach działań, które również dawały możliwość 

                                                           
5 58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej, 75 - Infrastruktura 
systemu oświaty, 76 - Infrastruktura ochrony zdrowia, 77 - Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza, 78 - 
Infrastruktura mieszkalnictwa, 79 - Pozostała infrastruktura społeczna. Kategorie (kody) klasyfikacji według kryteriów 
priorytetowych obszarów tematycznych, Załącznik II Klasyfikacja kategorii interwencji Funduszu na lata 2007-2013, 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006. 
6 Dane Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 31.05.22016 r. (zestawienia generowane 
przez IK NSRO). 
7 01 - Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych, 02 - Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, 
oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji 
technologicznych, 08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa, 11 - Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, 
bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.), 13 - Usługi 
i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.), 24 - Ścieżki rowerowe, 31 - 
Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne), 43 - Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), 
zarządzanie energią, 50 - Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów, 51 - Promowanie 
bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000), 53 - Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie 
i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym), 55 - 
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wspierania infrastruktury społecznej. Dokładna analiza uszczegółowień programów operacyjnych, 

nazw kategorii interwencji, tytułów poszczególnych projektów, a w wątpliwych przypadkach także 

zakresu projektów (na podstawie kwerendy internetowej), pozwoliła na wyodrębnienie kolejnych 

2 193 przedsięwzięć infrastruktury społecznej. 

Należy zauważyć, że w przypadku 16 ww. kategorii projekty dotyczące infrastruktury społecznej 

stanowią tylko 9% łącznej wartości wszystkich umów przypisanych do tych kategorii. 

Ogółem zatem badaniem zostało objętych 5 695 projektów o wartości 44,7 mld zł. Zdecydowanie 

największa część (blisko 31%) przedsięwzięć dotyczyła obszaru turystyki i sportu, a w dalszej 

kolejności: edukacji (26,7%), ochrony zdrowia (21,6%) i kultury (16%). Tylko 4,79% umów dotyczyło 

infrastruktury pomocy społecznej. Również biorąc pod uwagę średnią wartość zrealizowanych 

przedsięwzięć widoczne jest znaczne zróżnicowanie pomiędzy pięcioma wyróżnionymi obszarami 

infrastruktury społecznej. Największe wartościowo projekty były realizowane w obszarze kultury oraz 

edukacji i kształcenia (średnio około 10 mln zł, przy czym np. z PO IiŚ były realizowane projekty 

o szczególnie znacznej średniej wartości, w tych dwóch obszarach odpowiednio: 66 mln i 49 mln zł), 

zaś najmniejsze w pomocy społecznej (średnio 2,4 mln zł). Średnia wartość projektów w ochronie 

zdrowia oraz turystyce i sporcie (odpowiednio: 6 mln i 7,2 mln zł) uplasowała się pomiędzy tymi 

skrajnymi wartościami. W każdym z 5 obszarów infrastruktury społecznej co najmniej 2/3 projektów 

nie przekroczyła wartości 5 mln zł. Projekty największe (to jest o wartości powyżej 20 mln zł) 

stanowią największą część przedsięwzięć w obszarze edukacji i kształcenia (12%), z kolei w pomocy 

społecznej przedsięwzięć o takiej wartości nie było w ogóle. 

Wykres 1. Struktura liczby projektów w 5 klasach wartości projektów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

                                                                                                                                                                                     
Promowanie walorów przyrodniczych, 56 - Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego, 57 - Inne wsparcie na 
rzecz wzmocnienia usług turystycznych, 60 - Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych, 61 - Zintegrowane 
projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich. 
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Poniżej przedstawiamy szczegółową charakterystykę wspartych przedsięwzięć. 

Tabela 2. Charakterystyka poddanych badaniu projektów dotyczących infrastruktury społecznej 

Wyszczególnienie 
Liczba 

projektów 

Ogólna 
wartość 

projektów 
- mln zł 

Średnia wartość 
projektu 
- mln zł 

Struktura – 
wg liczby 

projektów 

Struktura –
wg ogólnej 

wartości 
projektów 

Typ infrastruktury społecznej      

Edukacja i kształcenie 1521 14 611 9,6 26,71% 32,65% 

Kultura 915 9 407 10,3 16,07% 21,02% 

Ochrona zdrowia 1231 7 442 6,0 21,62% 16,63% 

Turystyka i sport 1755 12 628 7,2 30,82% 28,22% 

Pomoc społeczna 273 658 2,4 4,79% 1,47% 

Ogółem 5 695 44 745 7,86 100,00% 100,00% 

Kategoria interwencji      

01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych 11 13 1,2 0,19% 0,03% 

02 Infrastruktura B+RT (…) 220 5 694 25,9 3,86% 12,72% 

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 91 630 6,9 1,60% 1,41% 

11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (…) 65 91 1,4 1,14% 0,20% 

13 Usługi i aplikacje dla obywateli (…) 15 16 1,1 0,26% 0,04% 

24 Ścieżki rowerowe 19 64 3,4 0,33% 0,14% 

31 Śródlądowe drogi wodne (…) 1 15 15,5 0,02% 0,03% 

43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (…) 5 17 3,5 0,09% 0,04% 

50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych (…) 8 46 5,8 0,14% 0,10% 

51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (…) 5 1 0,3 0,09% 0,00% 

53 Zapobieganie zagrożeniom (…) 1 2 1,9 0,02% 0,00% 

55 Promowanie walorów przyrodniczych 27 120 4,5 0,47% 0,27% 

56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 28 287 10,3 0,49% 0,64% 

57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług 
turystycznych 

969 6 943 7,2 17,01% 15,52% 

58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 466 3 115 6,7 8,18% 6,96% 

59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 297 4 954 16,7 5,22% 11,07% 

60 Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 15 36 2,4 0,26% 0,08% 

61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji (…) 713 5 193 7,3 12,52% 11,61% 

75 Infrastruktura systemu oświaty 1142 8 299 7,3 20,05% 18,55% 

76 Infrastruktura ochrony zdrowia 1132 7 087 6,3 19,88% 15,84% 

77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza 59 136 2,3 1,04% 0,30% 

78 Infrastruktura mieszkalnictwa 18 44 2,5 0,32% 0,10% 

79 Pozostała infrastruktura społeczna 388 1 940 5,0 6,81% 4,33% 

Ogółem 5 695 44 745 7,86 100,00% 100,00% 

Program operacyjny (na lata 2007-2013)  
    

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 494 9 852 19,9 8,67% 22,02% 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 69 3 552 51,5 1,21% 7,94% 

RPO Województwa Dolnośląskiego 498 2 411 4,8 8,74% 5,39% 

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 325 2 167 6,7 5,71% 4,84% 

RPO Województwa Lubelskiego 401 2 287 5,7 7,04% 5,11% 

RPO Województwa Lubuskiego 115 1 022 8,9 2,02% 2,28% 

RPO Województwa Łódzkiego 157 1 982 12,6 2,76% 4,43% 

RPO Województwa Małopolskiego 502 3 883 7,7 8,81% 8,68% 

RPO Województwa Mazowieckiego 378 2 495 6,6 6,64% 5,58% 

RPO Województwa Opolskiego 191 615 3,2 3,35% 1,37% 

RPO Województwa Podkarpackiego 370 1 832 5,0 6,50% 4,09% 

RPO Województwa Podlaskiego 192 1 307 6,8 3,37% 2,92% 

RPO Województwa Pomorskiego 353 1 504 4,3 6,20% 3,36% 
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Wyszczególnienie 
Liczba 

projektów 

Ogólna 
wartość 

projektów 
- mln zł 

Średnia wartość 
projektu 
- mln zł 

Struktura – 
wg liczby 

projektów 

Struktura –
wg ogólnej 

wartości 
projektów 

RPO Województwa Śląskiego 618 3 296 5,3 10,85% 7,37% 

RPO Województwa Świętokrzyskiego 246 1 482 6,0 4,32% 3,31% 

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 285 1 847 6,5 5,00% 4,13% 

RPO Województwa Wielkopolskiego 262 1 471 5,6 4,60% 3,29% 

RPO Województwa Zachodniopomorskiego 239 1 740 7,3 4,20% 3,89% 

Ogółem - RPO 5 132 31 342 6,11 90,11% 70,05% 

Ogółem – PO IiŚ, PO RPW i RPO 5 695 44 745 7,86 100,00% 100,00% 

Obszar realizacji (województwo)* – PO IiŚ, PO RPW, RPO  
    

Dolnośląskie 533 3 886 7,3 9,36% 8,68% 

Kujawsko-pomorskie 353 2 327 6,6 6,20% 5,20% 

Lubelskie 467 4 030 8,6 8,20% 9,01% 

Lubuskie 127 1 086 8,5 2,23% 2,43% 

Łódzkie 186 2 540 13,7 3,27% 5,68% 

Małopolskie 553 4 473 8,1 9,71% 10,00% 

Mazowieckie 450 4 760 10,6 7,90% 10,64% 

Opolskie 207 746 3,6 3,63% 1,67% 

Podkarpackie 402 2 836 7,1 7,06% 6,34% 

Podlaskie 219 2 223 10,2 3,85% 4,97% 

Pomorskie 388 2 535 6,5 6,81% 5,67% 

Śląskie 660 4 349 6,6 11,59% 9,72% 

Świętokrzyskie 259 2 098 8,1 4,55% 4,69% 

Warmińsko-mazurskie 315 2 547 8,1 5,53% 5,69% 

Wielkopolskie 310 2 181 7,0 5,44% 4,87% 

Zachodniopomorskie 257 2 041 7,9 4,51% 4,56% 

projekty na obszarze więcej niż jednego województwa 9 88 9,7 0,16% 0,20% 

Ogółem 5 695 44 745 7,86 100,00% 100,00% 

* Zestawienie nie obejmuje rzadkich przypadków projektów, w których miejscem realizacji jest obszar więcej niż jednego 
województwa.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

Wartości zrealizowanych przedsięwzięć należy ocenić jako bardzo wysokie. Porównując je 

z wartościami wydatków majątkowych w jednostkach samorządu terytorialnego w okresie  

2007-20138, widać, że są niewiele niższe. Kwoty wydatków majątkowych w obszarze ochrony zdrowia 

to 10,9 mld zł (wartość badanych projektów – 7,4 mld zł), w obszarze kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego – 12,2 mld zł (badane projekty w obszarze kultury – 9,4 mld zł), zaś w obszarze oświata 

i wychowanie – 19,7 mld zł (badane projekty - 14,6 mld zł). 

  

                                                           
8  Wydatki majątkowe ogółem w wydatkach budżetów województw, powiatów i gmin (BDL GUS). Dane nie 
uwzględniają wydatków z budżetu państwa.       



Raport końcowy z badania ewaluacyjnego 
„Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej” 

 

 

 

20 

 

Wykres 2. Rozkład liczby i ogólnej wartości wspartych projektów, których obszar realizacji obejmuje 
tylko jeden region – por. tabela nr 2 (uwaga: liczby zapisane dużą brązową czcionką i odpowiadające 
tym liczbom cieniowanie obszaru województw oznaczają liczby projektów wspartych w danym 
regionie, liczby zapisane mniejszą czarną czcionką i odpowiadająca tym liczbom wielkość „bąbla” 
oznaczają łączną wartość wspartych projektów) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

Liczba i ogólna wartość projektów dotyczących rozwoju infrastruktury społecznej jest rozmieszczona 

w poszczególnych regionach nierównomiernie, co w dużym stopniu wynika ze znacznego ich 

zróżnicowania, m.in. pod względem liczby mieszkańców. Najmniej inwestycji zrealizowano 

w województwach opolskim i łódzkim (jednocześnie łódzkie wyróżnia się największą średnią 

wartością projektów), zaś najwięcej (powyżej 500) w trzech województwach południowej Polski: 

śląskim, małopolskim i dolnośląskim. Przedsięwzięcia o największej łącznej wartości projektów 

(powyżej 4 miliardów złotych) odnotowano w województwach: mazowieckim, śląskim i lubelskim.  

Dość wysokie nakłady finansowe odnotowano na terenie 5 województw Polski Wschodniej. 

Realizowane tam 1 662 projekty o wartości 13,7 mld zł stanowią blisko jedną trzecią wszystkich 

projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę społeczną w Polsce (29% pod względem ich liczby 

i 31% - wartości). Bardzo ważnym źródłem finansowania tych przedsięwzięć był PO RPW, ze środków 

którego wsparto relatywnie małą liczbę projektów dot. infrastruktury społecznej, były to jednak 

zazwyczaj bardzo duże przedsięwzięcia (średnia wartość projektu to ponad 50 mln zł), dotyczące 

głównie infrastruktury edukacji i kształcenia oraz turystyki, rekreacji i sportu. Wartość projektów 

zrealizowanych przy wsparciu z PO RPW stanowi 41% wartości projektów wspartych w ramach 

5 wojewódzkich RPO Polski Wschodniej. 
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Wśród wszystkich badanych projektów przeważają przedsięwzięcia realizowane na obszarach 

miejskich (3 430 projektów o wartości 29 mld zł), podczas gdy 1 686 inwestycji o wartości 5,7 mld zł 

dotyczyło obszarów wiejskich9.  

Największa część wartości analizowanych projektów – aż 70% - została dofinansowana z RPO. Z PO IiŚ 

wsparto projekty, których wartość stanowi 22% ogólnej wartości projektów dotyczących rozwoju 

infrastruktury społecznej, zaś z PO RPW – 8%. 

 Efekty rzeczowe wsparcia 2.2

Dość precyzyjną informację co do zakresu zrealizowanej interwencji oraz uzyskanych efektów daje 

analiza założonych i osiągniętych w dofinansowanych przedsięwzięciach wskaźników produktu 

i rezultatu. Do pewnego stopnia zwięzłe podsumowanie takiej analizy jest utrudnione niespójnością 

katalogów dostępnych wskaźników w różnych programach realizowanych w ramach polityki 

spójności. W rezultacie badane projekty dotyczące infrastruktury społecznej realizowały aż 76 różnie 

sformułowanych wskaźników produktu, a obok wskaźników określonych bardziej szczegółowo 

(jednoznacznie pokazujących osobno np. liczbę obiektów nowozbudowanych, przebudowanych oraz 

doposażonych w ramach projektu) funkcjonują także wskaźniki o charakterze bardziej ogólnym (np. 

„Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów infrastruktury” – jako jeden 

wskaźnik). Analizowane wskaźniki produktu pochodzą z 88% (5 030) projektów dotyczących rozwoju 

infrastruktury społecznej (w pozostałych przypadkach projekty nie miały przypisanych wskaźników 

w KSI10). Prezentując dane dotyczące wartości uzyskanych wskaźników (zarówno produktu, jaki 

i rezultatu) podajemy w ilu projektach monitorowano dany wskaźnik – informacja w ilu 

przedsięwzięciach wystąpił dany typ inwestycji lub dany efekt. Jak prezentują poniższe tabele, 

monitorowane w KSI wskaźniki produktu, w projektach dotyczących wszystkich typów infrastruktury 

społecznej, dotyczyły przede wszystkim rozwoju bazy materialnej obiektów (budowy lub przebudowy 

obiektów), w tym zapewnienia w nich dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Analiza 

wskaźników pokazuje także, że poddano rewitalizacji obszar 914 hektarów. Liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych etatów (EPC) wyniosła w projektach 881. W projektach infrastruktury edukacji 

i kształcenia powstało na uczelniach m.in. 314 laboratoriów służących potrzebom dydaktycznym 

i badawczo-rozwojowym, w projektach infrastruktury kultury zamontowano 432 systemy 

zabezpieczenia zbiorów, w projektach infrastruktury ochrony zdrowia zakupiono 1 326 środków 

trwałych (w tym 322 ambulanse ratownicze), zaś w projektach infrastruktury turystyki, sportu 

i rekreacji stworzono lub zmodernizowano 823 produkty turystyczne oraz wybudowano lub 

zmodernizowano 10 820 km szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych.  

                                                           
9 Pełna nazwa kategorii obszaru to „Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia)”. Poza dwoma wspomnianymi kategoriami część przedsięwzięć zakwalifikowano do kategorii 
„Obszar górski” (31 projektów o wartości 80 mln zł) lub nie zostało zakwalifikowanych do żadnych z 3 wspomnianych 
kategorii (548 projektów o wartości 10 mld zł).  
10 Możliwe przypadki niewybrania w ramach realizowanej operacji wskaźników z listy wskaźników kluczowych zostały 
opisane na stronie nr 9 „Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie 
elektronicznej”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. 
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Prezentowane najczęściej występujące wskaźniki dotyczą projektów wspartych w ramach różnych 

działań i programów operacyjnych. Ze względu na różnice w sformułowaniu nazw wskaźników, w 

zestawieniach dokonano agregacji wskaźników, tak aby uzyskać jak najbardziej syntetyczną 

informację o efektach interwencji11. 

Tabela 3. Monitorowane w KSI wybrane wskaźniki produktu w 1 363 projektach dotyczących rozwoju 
infrastruktury edukacji i kształcenia 

Wskaźnik produktu 
Liczba projektów 

monitorująca 
wskaźnik 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

% 
realizacji 

Liczba obiektów zapewniających dostęp 
osobom niepełnosprawnym

12
 

548 0 658 751 114% 

Liczba przebudowanych obiektów
13

 535 0 872 875 100% 

Liczba wybudowanych obiektów
14

 437 0 628 616 98% 

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych 
etatów (EPC) 

432 0 264 260 98% 

Liczba obiektów doposażonych
15

 301 0 569 580 102% 

Liczba zakupionego wyposażenia
16

 137 0 31 736 31 721 100% 

Liczba utworzonych laboratoriów
17

 52 0 314 369 118% 

Liczba zmodernizowanych laboratoriów 48 0 299 304 102% 

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów 
(ha) 

25 0 39 42 109% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

  

                                                           
11 Przykładowo, na prezentowaną w poniższej tabeli wartość „Liczba obiektów doposażonych – 569” składają się 
projekty: PO IiŚ – 57 obiektów („liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby 
dydaktyki”), PO RPW - 19 obiektów („liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na 
potrzeby dydaktyki”), RPO 493 obiektów („liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki”, „liczba 
doposażonych obiektów”, „liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby 
dydaktyki”, „liczba szkół doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą”, „liczba doposażonych obiektów”). 
12 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla 
osób niepełnosprawnych”, „Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych”. 
13 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba obiektów objętych termomodernizacją”, „Liczba przebudowanych 
obiektów”, „Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół, „Liczba przebudowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych”. 
14 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół”, „Liczba 
wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych”, „Liczba zbudowanych obiektów”. 
15 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba doposażonych obiektów”, „Liczba szkół doposażonych w aparaturę 
naukowo-badawczą”, „Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki”, „Liczba szkół wyższych 
doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki”. 
16 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba zakupionego sprzętu IT w jednostkach naukowych”, „Liczba zakupionej 
aparatury naukowo-badawczej”, „Liczba zakupionych środków trwałych”, „Liczba zakupionych zestawów 
komputerowych”. 
17 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach”, „Liczba utworzonych 
laboratoriów”.  
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Tabela 4. Monitorowane w KSI wybrane wskaźniki produktu w 837 projektach dotyczących rozwoju 
infrastruktury kultury 

Wskaźnik produktu 
Liczba projektów 

monitorująca 
wskaźnik 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

% 
realizacji 

Liczba wspartych obiektów/zbiorów 
dziedzictwa narodowego

18
 

583 0 9 545 9 441 101% 

Liczba obiektów zapewniających dostęp 
osobom niepełnosprawnym

19
 

445 0 562 574 98% 

Liczba przebudowanych obiektów
20

 245 0 275 279 99% 

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych 
etatów (EPC) 

195 0 299 306 98% 

Liczba wybudowanych obiektów
21

 93 0 115 118 97% 

Liczba zamontowanych systemów 
zabezpieczenia zbiorów 

68 0 432 450 96% 

Liczba zakupionych środków trwałych 48 0 3 525 3 525 100% 

Liczba utworzonych lub zmodyfikowanych 
produktów turystycznych

22
 

26 0 28 28 100% 

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów 
(ha) 

24 0 27 27 98% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

Tabela 5. Monitorowane w KSI wybrane wskaźniki produktu w 1 082 projektach dotyczących rozwoju 
infrastruktury ochrony zdrowia 

Wskaźnik produktu 
Liczba projektów 

monitorująca 
wskaźnik 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

% 
realizacji 

Liczba instytucji doposażonych
23

 703 0 757 777 97% 

Liczba przebudowanych instytucji
24

 436 2 423 450 94% 

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych 
etatów (EPC) 

186 0 185 187 99% 

Liczba zakupionych środków trwałych (w 
tym ambulansów)

25
 

170 0 1326 1528 87% 

                                                           
18 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem”, 
„Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji”, „Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów”. 
19 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób 
niepełnosprawnych”, „Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób 
niepełnosprawnych”, „Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych”. 
20 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba obiektów objętych termomodernizacją”, „Liczba przebudowanych 
obiektów dziedzictwa kulturowego”, „Liczba przebudowanych obiektów instytucji kultury”, „Liczba przebudowanych 
obiektów turystycznych i rekreacyjnych”. 
21 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół”, „Liczba 
wybudowanych obiektów instytucji kultury”, „Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych”. 
22  Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba nowych produktów turystycznych”, „Liczba zmodyfikowanych 
produktów turystycznych”. 
23 Wskaźnik KSI „Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia”. 
24 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba obiektów objętych termomodernizacją”, „Liczba przebudowanych 
instytucji ochrony zdrowia”, „Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół”. 
25  Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej”, „Liczba zakupionych 
ambulansów ratowniczych”, „Liczba zakupionych środków trwałych”. 
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Wskaźnik produktu 
Liczba projektów 

monitorująca 
wskaźnik 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

% 
realizacji 

Liczba wybudowanych instytucji
26

 85 0 96 96 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

Tabela 6. Monitorowane w KSI wybrane wskaźniki produktu w 1 527 projektach dotyczących rozwoju 
infrastruktury turystyki, rekreacji oraz sportu 

Wskaźnik produktu 
Liczba projektów 

monitorująca 
wskaźnik 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

% 
realizacji 

Liczba wybudowanych obiektów
27

 531 0 1 627 1 761 92% 

Liczba przebudowanych obiektów
28

 426 1 655 714 92% 

Długość nowych lub przebudowanych 
szlaków turystycznych i ścieżek 
rowerowych (km) 

264 0 10 820 8 883 98% 

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych 
etatów (EPC) 

245 0 97 85 114% 

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów 
(ha)

29
 

216 0 822 828 99% 

Liczba produktów turystycznych nowych 204 0 693 739 94% 

Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa 
kulturowego objętych wsparciem

30
 

45 0 522 522 100% 

Liczba produktów turystycznych 
zmodernizowanych 

84 0 130 166 78% 

Wartość zakupionych środków 
trwałych/wartości niematerialnych i 
prawnych służących wdrożeniu projektu 
(mln zł) 

50 0 17,4 34,4 51% 

Liczba utworzonych punktów informacji 
turystycznej 

37 0 249 273 91% 

Liczba obiektów zapewniających dostęp 
osobom niepełnosprawnym

31
 

27 0 30 30 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

  

                                                           
26 Wskaźnik KSI „Liczba wybudowanych instytucji ochrony zdrowia”. 
27 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół”, „Liczba 
wybudowanych obiektów instytucji kultury”, „Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych”. 
28 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba obiektów objętych termomodernizacją”, „Liczba przebudowanych 
obiektów”, „Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół”, „Liczba przebudowanych 
obiektów instytucji kultury”, „Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych”, „Liczba 
przebudowanych obiektów dziedzictwa kulturowego”. 
29 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Powierzchnia terenów poprzemysłowych oraz powojskowych poddanych 
rekultywacji”, „Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów”. 
30 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem”, 
„Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji”. 
31 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób 
niepełnosprawnych”, „Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób 
niepełnosprawnych”, „Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych”. 
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Tabela 7. Monitorowane w KSI wybrane wskaźniki produktu w 221 projektach dotyczących rozwoju 
infrastruktury pomocy społecznej 

Wskaźnik produktu 
Liczba projektów 

monitorująca 
wskaźnik 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

% 
realizacji 

Liczba obiektów zbudowanych, 
przebudowanych lub wyposażonych 
(wskaźnik nie precyzował typu inwestycji)

32
 

158 0 199 213 93% 

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych 
etatów (EPC) 

48 0 37 50 74% 

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów 
(ha) 

41 0 31 760 57 062 56% 

Liczba przebudowanych obiektów
3334

 11 0 13 14 93% 

Liczba zakupionych środków trwałych 11 0 598 598 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

W poniższych trzech tabelach przedstawiamy rzeczowe efekty realizacji projektów uwzględniając 

program, z którego został wsparty projekt realizujący dany wskaźnik monitorowany w KSI oraz 

miejsce realizacji projektu. Spośród 881 bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) większość 

(57%) powstała w projektach wspartych z PO IiŚ, a blisko 6% z PO RPW. Zwraca uwagę, że blisko co 

czwarty nowy etat powstał przy okazji realizacji projektu wspartego w RPO województwa łódzkiego. 

Spośród przebudowanych 2 238 obiektów infrastruktury społecznej blisko 9% wspartych było 

z PO IiŚ, ale największy wpływ na realizację tego wskaźnika miał RPO województwa śląskiego, który 

zapewnił dofinansowanie projektów, w ramach których przebudowano ponad 18% z łącznej liczby 

wszystkich przebudowanych obiektów. 

Najwięcej spośród ogółem 2 467 zbudowanych obiektów powstało również wskutek wsparcia 

udzielonego w ramach śląskiego RPO (aż 31,2% z łącznej liczby utworzonych w Polsce obiektów 

infrastruktury społecznej). Udział PO IiŚ wyniósł 8,1%, zaś PO RPW – 3,0%.   

                                                           
32 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba wybudowanych/zmodernizowanych budynków”, „Liczba 
zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów”, „Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych 
obiektów infrastruktury mieszkalnictwa”, „Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów 
infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej”, „Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów 
infrastruktury społecznej”. 
33 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba obiektów objętych termomodernizacją”, „Liczba przebudowanych 
obiektów”, „Liczba przebudowanych obiektów dziedzictwa kulturowego”, „Liczba przebudowanych obiektów 
infrastruktury szkół wyższych/szkół”, „Liczba przebudowanych obiektów instytucji kultury”. 
34 Ponadto osiągnięto wartość 1 dla wskaźnika „Liczba zbudowanych obiektów”. 
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Tabela 8. Monitorowany w KSI wskaźnik produktu w projektach dotyczących rozwoju infrastruktury 
społecznej - liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – według miejsca realizacji 
projektu oraz programu operacyjnego, z którego wsparto realizację 

Wyszczególnienie 
Wartość 

osiągnięta 
Wartość 

docelowa 
% 

realizacji 
Udział w łącznej 

wartości osiągniętej 

Program operacyjny 

PO IiŚ 502 505 100% 57,0% 

PO RPW 52 37 140% 5,9% 

RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 12 40 30% 1,4% 

RPO Woj. Lubelskiego 14 14 100% 1,6% 

RPO Woj. Lubuskiego 1 1 100% 0,1% 

RPO Woj. Łódzkiego 215 188 114% 24,4% 

RPO Woj. Mazowieckiego 8 8 100% 0,9% 

RPO Woj. Opolskiego 4 4 100% 0,5% 

RPO Woj. Podkarpackiego 37 49 76% 4,2% 

RPO Woj. Podlaskiego 6 6 100% 0,7% 

RPO Woj. Pomorskiego 1 1 100% 0,1% 

RPO Woj. Śląskiego 2 6 36% 0,2% 

RPO Woj. Świętokrzyskiego 25 27 93% 2,8% 

RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2 2 100% 0,2% 

Łącznie 881 887 99% 100,0% 

Miejsce realizacji 

Cały kraj 1 1 100% 0,1% 

Dolnośląskie 12 12 100% 1,4% 

Kujawsko-pomorskie 15 43 35% 1,7% 

Lubelskie 40 31 131% 4,6% 

Lubuskie 1 1 100% 0,1% 

Łódzkie 242 215 112% 27,4% 

Małopolskie 22 22 100% 2,5% 

Mazowieckie 106 106 99% 12,0% 

Opolskie 8 8 100% 0,9% 

Podkarpackie 54 61 87% 6,1% 

Podlaskie 208 196 106% 23,5% 

Pomorskie 7 8 84% 0,8% 

Śląskie 64 68 95% 7,3% 

Świętokrzyskie 36 48 75% 4,1% 

Warmińsko-mazurskie 40 40 100% 4,5% 

Wielkopolskie 24 24 97% 2,7% 

Zachodniopomorskie 4 4 94% 0,4% 

Łącznie 881 887 99% 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 
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Tabela 9. Monitorowany w KSI wskaźnik produktu w projektach dotyczących rozwoju infrastruktury 
społecznej – liczba przebudowanych obiektów – według miejsca realizacji projektu oraz programu 
operacyjnego, z którego wsparto realizację 

Wyszczególnienie 
Wartość 

osiągnięta 
Wartość 

docelowa 
% realizacji 

Udział w łącznej 
wartości osiągniętej 

Program operacyjny 

Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko 

200 203 99% 8,9% 

Program Operacyjny Rozwój Polski 
Wschodniej 

36 31 116% 1,6% 

RPO Woj. Dolnośląskiego 130 131 99% 5,8% 

RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 70 88 80% 3,1% 

RPO Woj. Lubelskiego 149 167 89% 6,7% 

RPO Woj. Lubuskiego 37 50 74% 1,7% 

RPO Woj. Łódzkiego 55 56 98% 2,5% 

RPO Woj. Małopolskiego 168 196 86% 7,5% 

RPO Woj. Mazowieckiego 139 158 88% 6,2% 

RPO Woj. Opolskiego 74 74 100% 3,3% 

RPO Woj. Podkarpackiego 156 158 99% 7,0% 

RPO Woj. Podlaskiego 67 70 96% 3,0% 

RPO Woj. Pomorskiego 128 129 99% 5,7% 

RPO Woj. Śląskiego 409 389 105% 18,3% 

RPO Woj. Świętokrzyskiego 122 123 99% 5,4% 

RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego 58 67 87% 2,6% 

RPO Woj. Wielkopolskiego 77 77 100% 3,4% 

RPO Woj. Zachodniopomorskiego 163 165 99% 7,3% 

Łącznie 2239 2332 96% 100,0% 

Miejsce realizacji 

Cały kraj  0 0 0 0 

Dolnośląskie 144 145 99% 6,4% 

Kujawsko-pomorskie 74 92 80% 3,3% 

Lubelskie 172 188 91% 7,7% 

Lubuskie 40 53 75% 1,8% 

Łódzkie 76 77 99% 3,4% 

Małopolskie 190 218 87% 8,5% 

Mazowieckie 167 186 90% 7,5% 

Opolskie 82 82 100% 3,7% 

Podkarpackie 170 172 99% 7,6% 

Podlaskie 78 81 96% 3,5% 

Pomorskie 162 166 98% 7,2% 

Śląskie 420 400 105% 18,7% 

Świętokrzyskie 131 132 99% 5,8% 

Warmińsko-mazurskie 75 81 93% 3,3% 

Wielkopolskie 88 88 100% 3,9% 

Zachodniopomorskie 169 171 99% 7,5% 

Łącznie 2239 2332 96% 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 
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Tabela 10. Monitorowany w KSI wskaźnik produktu w projektach dotyczących rozwoju infrastruktury 
społecznej - liczba wybudowanych obiektów – według miejsca realizacji projektu oraz programu 
operacyjnego, z którego wsparto realizację 

Wyszczególnienie 
Wartość 

osiągnięta 
Wartość 

docelowa 
% 

realizacji 
Udział w łącznej wartości 

osiągniętej 

Program operacyjny 

Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko 

199 200 100% 8,1% 

Program Operacyjny Rozwój Polski 
Wschodniej 

73 45 162% 3,0% 

RPO Woj. Dolnośląskiego 120 120 100% 4,9% 

RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 54 69 78% 2,2% 

RPO Woj. Lubelskiego 105 109 96% 4,3% 

RPO Woj. Lubuskiego 39 40 98% 1,6% 

RPO Woj. Łódzkiego 50 50 100% 2,0% 

RPO Woj. Małopolskiego 88 95 93% 3,6% 

RPO Woj. Mazowieckiego 185 192 96% 7,5% 

RPO Woj. Opolskiego 8 8 100% 0,3% 

RPO Woj. Podkarpackiego 121 122 99% 4,9% 

RPO Woj. Podlaskiego 108 106 102% 4,4% 

RPO Woj. Pomorskiego 143 143 100% 5,8% 

RPO Woj. Śląskiego 769 885 87% 31,2% 

RPO Woj. Świętokrzyskiego 104 105 99% 4,2% 

RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego 126 126 100% 5,1% 

RPO Woj. Wielkopolskiego  86 87 99% 3,5% 

RPO Woj. Zachodniopomorskiego 89 90 99% 3,6% 

Łącznie 2467 2592 95% 100,0% 

Miejsce realizacji 

Cały kraj 12 12 100% 0,5% 

Dolnośląskie 138 138 100% 5,6% 

Kujawsko-pomorskie 57 72 79% 2,3% 

Lubelskie 148 122 121% 6,0% 

Lubuskie 42 43 98% 1,7% 

Łódzkie 62 62 100% 2,5% 

Małopolskie 109 116 94% 4,4% 

Mazowieckie 206 214 96% 8,3% 

Opolskie 11 11 100% 0,4% 

Podkarpackie 166 169 98% 6,7% 

Podlaskie 123 121 102% 5,0% 

Pomorskie 159 158 101% 6,4% 

Śląskie 780 896 87% 31,6% 

Świętokrzyskie 113 114 99% 4,6% 

Warmińsko-mazurskie 138 138 100% 5,6% 

Wielkopolskie 105 106 99% 4,3% 

Zachodniopomorskie 98 100 98% 4,0% 

Łącznie 2467 2592 95% 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 
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Ogółem w całej Polsce wybudowano lub przebudowano przeszło 4 700 różnego rodzaju obiektów 

infrastruktury społecznej 35 . Poniższa mapa pokazuje, że zdecydowanie najwięcej było ich 

w województwie śląskim (1 200 wobec 4 714 w kraju – co stanowi 25,5%), a tak wyraźna przewaga 

tego regionu jest w dużej mierze osiągnięta dzięki realizacji wskaźnika wybudowanych 

i przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych na poziomie 802 sztuk.  

Wykres 3. Rozkład liczby wybudowanych i przebudowanych obiektów infrastruktury społecznej – na 
podstawie osiągniętych wskaźników produktu (uwaga: cieniowanie obszaru województw odpowiada 
różnej liczbie wybudowanych i przebudowanych obiektów) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

Dość trudne jest określenie skali wpływu zrealizowanych przedsięwzięć w odniesieniu do danych 

prezentowanych w statystyce publicznej, np. w odniesieniu do liczby podmiotów danego typu 

infrastruktury lub liczby użytkowników. Można mówić o braku zbieżności pojęć używanych 

w katalogu wskaźników oraz w statystyce publicznej 36 . Dane z KSI SIMIK pozwalają tylko 

na ograniczone porównanie z danymi dostępnymi w bazach GUS. Przykładowo, analiza trzech 

wskaźników: liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia, liczba wybudowanych instytucji ochrony 

zdrowia oraz liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia pokazuje, że wskaźniki te 

są monitorowane w 1 197 umowach realizowanych przez 625 instytucji - szpitali i przychodni  

                                                           
35 Suma 4 714 wybudowanych lub przebudowanych obiektów, w odniesieniu do obszaru pomocy społecznej obejmuje 
także wartość wskaźnika „Liczba wybudowanych/zmodernizowanych budynków" (wartość osiągnięta: 9). 
36 Wskaźniki dla takich celów były sformułowane zbyt nieprecyzyjnie. Brakuje na przykład wskaźników informujących 
o liczbie korzystających z efektów projektów wyodrębnionych grup użytkowników: studentów, uczniów, pacjentów 
szpitali, pacjentów w przychodniach, widzów w teatrach, słuchaczach w filharmoniach, a także o liczbie wspartych 
szpitali, przychodni, teatrów, filharmonii, szkół, uczelni wyższych itd. 
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(dany beneficjent mógł realizować więcej niż jedną umowę), a wartość osiągnięta to 1 251 wspartych 

instytucji. Biorąc pod uwagę, że z danych GUS wynika, iż w Polsce w 2014 r. działało 20 052 

przychodni oraz 979 szpitali ogólnych można stwierdzić, że ze środków unijnych wspartych w różny 

sposób zostało średnio 3% tych podmiotów. 

Obserwowany jest znaczny wpływ projektów także na liczebność sieci punktów informacji 

turystycznej w Polsce. Z prowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną portalu Polska Travel 

wynika, że w Polsce działa 471 takich centrów37, zaś z analizy osiągniętych wskaźników wynika, że 

w badanych projektach utworzono ich aż 249. Oznacza to, że fundusze unijne przyczyniły się do 

podwojenia liczby takich placówek w Polsce. 

 Bezpośrednie efekty wsparcia infrastruktury i usług społecznych 2.3

 Analiza osiągniętych wskaźników 2.3.1

Osiągnięte, zapisane w KSI, wskaźniki rezultatu w projektach wskazują na znaczny wpływ wsparcia 

udzielonego na rozwój infrastruktury społecznej na wzrost dostępności usług społecznych. Dostępne 

dane jednoznacznie wskazują, że z efektów projektów korzysta bardzo wielu użytkowników 

infrastruktury kulturalnej, ochrony zdrowia i uzdrowiskowej, edukacji i kształcenia (liczby 

użytkowników liczone w milionach) oraz opiekuńczo-wychowawczej (kilkanaście tysięcy 

użytkowników). Niestety nie jest możliwe precyzyjne ustalenie liczby użytkowników, gdyż 

prezentowane poniżej w tabeli wartości dotyczą wartości zrealizowanych w umowach, a więc 

w przypadku kilku umów danego beneficjenta, liczba użytkowników prezentowana w poniższym 

zestawieniu może być zawyżona (np. Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu 

zrealizowało 2 projekty infrastrukturalne z PO IiŚ i dwa razy wprowadziło do KSI informacje o liczbie 

odwiedzających). Ponadto, w niektórych RPO beneficjenci wykazywali wskaźnik liczby osób 

korzystających z obiektów infrastruktury społecznej, nie precyzując typu wspartej infrastruktury 

społecznej. Pomimo wspomnianych ograniczeń prezentowane zestawienie posiada znaczną wartość 

poznawczą, pokazując na bardzo dużą skalę realizowanych inwestycji. 

Poza liczbą użytkowników wspartych instytucji, w przypadku infrastruktury ochrony zdrowia ważnym 

efektem badanych projektów jest potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które 

zostaną wykonane zakupionym sprzętem medycznym. Docelowo beneficjenci założyli realizację około 

11,2 mln takich badań, a już osiągnęli 95% tej liczby (biorąc pod uwagę fakt, ze znaczna część 

projektów zakończyła się w 2015 roku można liczyć na osiągnięcie 100%-owej realizacji w okresie 

trwałości projektu). 

Podobnie jak w przypadku wskaźników produktu, również w przypadku wskaźników rezultatu 

wystąpiła sytuacja, że nie we wszystkich badanych projektach były przypisane wskaźniki 

monitorowane w KSI. Analizowane wskaźniki rezultatu pochodzą z 4 918 projektów.  

  

                                                           
37 http://www.polska.travel/pl/informacja-turystyczna (dostęp w dniu 6.09.2016 r.). 
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Tabela 11. Monitorowane w KSI wybrane wskaźniki rezultatu w projektach dotyczących rozwoju 
infrastruktury społecznej 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba 

projektów 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

% 
realizacji 

Liczba użytkowników infrastruktury - edukacji i kształcenia
38

 1 344 75 714 2 227 297 2 684 860 83% 

Liczba użytkowników infrastruktury - kulturalnej
39

 607 9 352 382 27 801 285 49 107 628 57% 

Liczba użytkowników infrastruktury - ochrony zdrowia
40

 241 1 637 598 3 065 896 5 007 314 61% 

Liczba użytkowników infrastruktury - uzdrowiskowej
41

 10 0 208 361 1 037 223 20% 

Liczba użytkowników infrastruktury - turystycznej
42

 884 2 237 581 34 151 192 54 801 541 62% 

Liczba użytkowników infrastruktury - opiekuńczo-
wychowawczej

43
 

49 100 13 405 20 304 66% 

Liczba użytkowników infrastruktury społecznej (bez 
bliższego sprecyzowania typu infrastruktury)

44
 

162 48 391 3 764 097 4 230 337 89% 

Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, 
które zostaną wykonane zakupionym sprzętem 

642 24 702 10 648 296 11 209 787 95% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące liczby użytkowników poszczególnych typów infrastruktury 

społecznej (edukacji i kształcenia, kultury, ochrony zdrowia, turystyki45) w układzie lokalizacji projektu 

oraz nazwy programu operacyjnego, który pozwolił na dofinansowanie inwestycji. Prezentowane 

dane oparte są na wartościach wskaźników monitorowanych w KSI, nie uwzględniają zatem efektów 

części realizowanych przedsięwzięć (tych, w których wskaźniki rezultatu nie są monitorowane w KSI). 

Tabela 12. Monitorowane w KSI wskaźniki rezultatu dotyczące liczby użytkowników infrastruktury 
edukacji i kształcenia 

Wyszczególnienie 
Wartość 

osiągnięta 
Wartość 

docelowa 
% 

realizacji 
Udział w łącznej 

wartości osiągniętej 

Program operacyjny 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 267 866 361 462 74% 13,5% 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 144 360 161 144 90% 6,0% 

RPO Woj. Dolnośląskiego 144 097 127 885 113% 4,8% 

RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 41 048 44 261 93% 1,6% 

RPO Woj. Lubelskiego 309 637 601 505 51% 22,4% 

                                                           
38 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej 
w wyniku realizacji projektów”, „Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 
projektów”, „Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów”, 
„Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów”. 
39 Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury” i „Liczba osób 
odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem”. 
40 Wskaźnik KSI „Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia”. 
41 Wskaźnik KSI „Liczba osób korzystających z kompleksu uzdrowiskowego”. 
42  Wskaźnik agregujący wskaźniki KSI: „Liczba osób korzystających z produktów turystycznych”, „Liczba osób 
korzystających z obiektów turystycznych”, „Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych 
produktów turystycznych”. 
43 Wskaźnik KSI „Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej”. 
44 Wskaźnik KSI „Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej”. 
45 Informację, które wskaźniki monitorowane w KSI posłużyły do określenia liczby użytkowników wymienionych typów 
infrastruktury społecznej przedstawiliśmy w przypisach do powyższej tabeli. 
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Wyszczególnienie 
Wartość 

osiągnięta 
Wartość 

docelowa 
% 

realizacji 
Udział w łącznej 

wartości osiągniętej 

RPO Woj. Lubuskiego 66 995 76 426 88% 2,8% 

RPO Woj. Łódzkiego 82 362 49 432 167% 1,8% 

RPO Woj. Małopolskiego 323 470 402 093 80% 15,0% 

RPO Woj. Mazowieckiego 67 771 89 370 76% 3,3% 

RPO Woj. Opolskiego 66 978 61 307 109% 2,3% 

RPO Woj. Podkarpackiego 146 972 152 059 97% 5,7% 

RPO Woj. Podlaskiego 57 070 56 222 102% 2,1% 

RPO Woj. Pomorskiego 130 518 68 419 191% 2,5% 

RPO Woj. Śląskiego 123 080 140 060 88% 5,2% 

RPO Woj. Świętokrzyskiego 60 610 36 283 167% 1,4% 

RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego 52 782 58 721 90% 2,2% 

RPO Woj. Wielkopolskiego  114 394 74 693 153% 2,8% 

RPO Woj. Zachodniopomorskiego 27 287 123 518 22% 4,6% 

Łącznie 2 227 297 2 684 860 83% 100,0% 

Miejsce realizacji 

Cały kraj 262 262 100% 0,0% 

Dolnośląskie 165 395 141 292 117% 5,3% 

Kujawsko-pomorskie 41 728 44 951 93% 1,7% 

Lubelskie 334 381 629 649 53% 23,5% 

Lubuskie 69 925 79 356 88% 3,0% 

Łódzkie 110 429 79 416 139% 3,0% 

Małopolskie 345 955 428 362 81% 16,0% 

Mazowieckie 105 544 150 444 70% 5,6% 

Opolskie 66 978 66 607 101% 2,5% 

Podkarpackie 175 149 186 085 94% 6,9% 

Podlaskie 104 686 111 278 94% 4,1% 

Pomorskie 157 656 131 392 120% 4,9% 

Śląskie 140 477 173 399 81% 6,5% 

Świętokrzyskie 119 139 80 042 149% 3,0% 

Warmińsko-mazurskie 69 309 100 525 69% 3,7% 

Wielkopolskie 154 047 114 341 135% 4,3% 

Zachodniopomorskie 66 237 167 459 40% 6,2% 

Łącznie 2 227 297 2 684 860 83% 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 
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Tabela 13. Monitorowane w KSI wskaźniki rezultatu dotyczące liczby użytkowników infrastruktury 
kultury 

Wyszczególnienie 
Wartość 

osiągnięta 
Wartość 

docelowa 
% realizacji 

Udział w łącznej 
wartości osiągniętej 

Program operacyjny 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 6 384 930 12 022 981 53% 23,0% 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

RPO Woj. Dolnośląskiego 1 365 107 872 859 156% 4,9% 

RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 226 190 6 379 891 4% 0,8% 

RPO Woj. Lubelskiego 1 487 740 1 606 814 93% 5,4% 

RPO Woj. Lubuskiego 44 195 68 215 65% 0,2% 

RPO Woj. Łódzkiego 1 016 207 840 149 121% 3,7% 

RPO Woj. Małopolskiego 6 216 192 6 093 235 102% 22,4% 

RPO Woj. Mazowieckiego 2 599 052 5 177 522 50% 9,3% 

RPO Woj. Opolskiego 361 778 344 983 105% 1,3% 

RPO Woj. Podkarpackiego 1 225 783 1 438 233 85% 4,4% 

RPO Woj. Podlaskiego 167 526 306 534 55% 0,6% 

RPO Woj. Pomorskiego 4 112 683 3 829 852 107% 14,8% 

RPO Woj. Śląskiego 85 161 100 949 84% 0,3% 

RPO Woj. Świętokrzyskiego 858 810 653 608 131% 3,1% 

RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego 49 155 396 616 12% 0,2% 

RPO Woj. Wielkopolskiego  1 496 152 1 877 559 80% 5,4% 

RPO Woj. Zachodniopomorskiego 104 624 7 097 628 1% 0,4% 

Łącznie 27 801 285 49 107 628 57% 100,0% 

Miejsce realizacji 

Cały kraj nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Dolnośląskie 1 545 292 1 501 061 103% 5,6% 

Kujawsko-pomorskie 1 271 241 6 535 991 19% 4,6% 

Lubelskie 1 758 314 2 216 518 79% 6,3% 

Lubuskie 44 195 68 215 65% 0,2% 

Łódzkie 1 016 207 840 149 121% 3,7% 

Małopolskie 7 376 563 9 503 535 78% 26,5% 

Mazowieckie 4 705 400 10 040 640 47% 16,9% 

Opolskie 545 991 662 213 82% 2,0% 

Podkarpackie 1 286 250 1 796 233 72% 4,6% 

Podlaskie 167 526 414 114 40% 0,6% 

Pomorskie 4 575 539 4 390 638 104% 16,5% 

Śląskie 470 340 414 039 114% 1,7% 

Świętokrzyskie 894 430 688 608 130% 3,2% 

Warmińsko-mazurskie 74 682 528 188 14% 0,3% 

Wielkopolskie 1 964 691 2 409 858 82% 7,1% 

Zachodniopomorskie 104 624 7 097 628 1% 0,4% 

Łącznie 27 801 285 49 107 628 57% 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 
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Tabela 14. Monitorowane w KSI wskaźniki rezultatu dotyczące liczby użytkowników infrastruktury 
ochrony zdrowia 

Wyszczególnienie 
Wartość 

osiągnięta 
Wartość 

docelowa 
% realizacji 

Udział w łącznej 
wartości osiągniętej 

Program operacyjny 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

RPO Woj. Dolnośląskiego nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 37 164 441 105 8% 1,2% 

RPO Woj. Lubelskiego 127 110 92 127 138% 4,1% 

RPO Woj. Lubuskiego nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

RPO Woj. Łódzkiego nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

RPO Woj. Małopolskiego 213 301 211 412 101% 7,0% 

RPO Woj. Mazowieckiego 529 956 775 210 68% 17,3% 

RPO Woj. Opolskiego nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

RPO Woj. Podkarpackiego 4 135 4 135 100% 0,1% 

RPO Woj. Podlaskiego 91 151 54 774 166% 3,0% 

RPO Woj. Pomorskiego 1 147 719 1 029 376 111% 37,4% 

RPO Woj. Śląskiego 662 573 1 166 632 57% 21,6% 

RPO Woj. Świętokrzyskiego 35 090 48 053 73% 1,1% 

RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

RPO Woj. Wielkopolskiego  217 697 1 184 490 18% 7,1% 

RPO Woj. Zachodniopomorskiego nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Łącznie 3 065 896 5 007 314 61% 100,0% 

Miejsce realizacji 

Cały kraj nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Dolnośląskie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Kujawsko-pomorskie 37 164 441 105 8% 1,2% 

Lubelskie 127 110 92 127 138% 4,1% 

Lubuskie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Łódzkie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Małopolskie 213 301 211 412 101% 7,0% 

Mazowieckie 529 956 775 210 68% 17,3% 

Opolskie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Podkarpackie 4 135 4 135 100% 0,1% 

Podlaskie 91 151 54 774 166% 3,0% 

Pomorskie 1 147 719 1 029 376 111% 37,4% 

Śląskie 662 573 1 166 632 57% 21,6% 

Świętokrzyskie 35 090 48 053 73% 1,1% 

Warmińsko-mazurskie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Wielkopolskie 217 697 1 184 490 18% 7,1% 

Zachodniopomorskie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Łącznie 3 065 896 5 007 314 61% 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 
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Wsparte instytucje ochrony zdrowia odnotowały około 3 milionów użytkowników. Bardzo cennym 

efektem zrealizowanych projektów jest wykonanie przeszło 10 mln specjalistycznych badań 

medycznych wykonanych zakupionym sprzętem – największa ich liczba obserwowana jest 

w regionach charakteryzujących się dobrym rozwojem infrastruktury medycznej – w województwach: 

śląskim i mazowieckim. 

Wykres 4. Rozkład liczby specjalistycznych badań medycznych wykonanych zakupionym sprzętem – 
na podstawie osiągniętych wskaźników rezultatu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

Tabela 15. Monitorowane w KSI wskaźniki rezultatu dotyczące liczby użytkowników infrastruktury 
turystyki, sportu i rekreacji 

Wyszczególnienie 
Wartość 

osiągnięta 
Wartość 

docelowa 
% realizacji 

Udział w łącznej 
wartości osiągniętej 

Program operacyjny 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

RPO Woj. Dolnośląskiego 4 509 291 4 030 036 112% 13,2% 

RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 64 850 1 745 870 4% 0,2% 

RPO Woj. Lubelskiego 1 806 700 2 793 390 65% 5,3% 

RPO Woj. Lubuskiego 9 500 94 259 10% 0,0% 

RPO Woj. Łódzkiego 255 780 267 780 96% 0,7% 

RPO Woj. Małopolskiego 5 656 401 6 400 891 88% 16,6% 

RPO Woj. Mazowieckiego 5 186 522 6 792 010 76% 15,2% 

RPO Woj. Opolskiego 294 795 265 000 111% 0,9% 
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Wyszczególnienie 
Wartość 

osiągnięta 
Wartość 

docelowa 
% realizacji 

Udział w łącznej 
wartości osiągniętej 

RPO Woj. Podkarpackiego 348 799 414 497 84% 1,0% 

RPO Woj. Podlaskiego 1 475 303 1 609 992 92% 4,3% 

RPO Woj. Pomorskiego 2 291 252 1 728 347 133% 6,7% 

RPO Woj. Śląskiego 5 791 685 7 484 409 77% 17,0% 

RPO Woj. Świętokrzyskiego 3 291 439 1 212 119 272% 9,6% 

RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego 250 103 1 235 985 20% 0,7% 

RPO Woj. Wielkopolskiego  2 187 632 2 169 273 101% 6,4% 

RPO Woj. Zachodniopomorskiego 731 140 16 557 683 4% 2,1% 

Łącznie 34 151 192 54 801 541 62% 100,0% 

Miejsce realizacji 

Cały kraj 95 451 4 650 2053% 0,3% 

Dolnośląskie 4 509 291 4 030 036 112% 13,2% 

Kujawsko-pomorskie 64 850 1 745 870 4% 0,2% 

Lubelskie 1 806 700 2 793 390 65% 5,3% 

Lubuskie 9 500 94 259 10% 0,0% 

Łódzkie 255 780 267 780 96% 0,7% 

Małopolskie 5 656 401 6 400 891 88% 16,6% 

Mazowieckie 5 186 522 6 792 010 76% 15,2% 

Opolskie 294 795 265 000 111% 0,9% 

Podkarpackie 348 799 414 497 84% 1,0% 

Podlaskie 1 379 852 1 605 342 86% 4,0% 

Pomorskie 2 291 252 1 728 347 133% 6,7% 

Śląskie 5 791 685 7 484 409 77% 17,0% 

Świętokrzyskie 3 291 439 1 212 119 272% 9,6% 

Warmińsko-mazurskie 250 103 1 235 985 20% 0,7% 

Wielkopolskie 2 187 632 2 169 273 101% 6,4% 

Zachodniopomorskie 731 140 16 557 683 4% 2,1% 

Łącznie 95 451 4 650 2053% 0,3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

Poniżej przedstawiamy opartą na wskaźnikach rezultatu łączną liczbę użytkowników wspartej 

infrastruktury społecznej (kulturalnej, ochrony zdrowia, uzdrowiskowej, edukacji i kształcenia, 

opiekuńczo-wychowawczej, turystycznej oraz infrastruktury bliżej w nazwie wskaźnika nie 

sprecyzowanej 46 ) - w układzie regionalnym. W skali Polski liczba wszystkich użytkowników 

odnotowanych we wszystkich badanych projektach dotyczących infrastruktury społecznej wyniosła aż 

71,2 mln (wskaźnik rezultatu w KSI), zatem liczba ta zawiera wielokrotność liczby użytkowników 

danej placówki. W sytuacji, gdy dana placówka realizowała więcej niż jeden projekt obejmujący tę 

samą grupę użytkowników (przykładem są rozłożone na etapy projekty dotyczące rozbudowy szkół, 

modernizacji infrastruktury muzealnej) jest niemal pewne, że pojedynczy człowiek został zaliczany 

                                                           
46 Informacje, które wskaźniki monitorowane w KSI posłużyły do określenia liczby użytkowników wymienionych typów 
infrastruktury społecznej przedstawiliśmy na początku niniejszego rozdziału. 
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jako użytkownik wielu obiektów infrastruktury społecznej – o ile korzystał z różnych usług 

społecznych, realizowanych dzięki wsparciu z funduszy europejskich. 

Najwięcej użytkowników wspartych projektów odnotowano w województwach: małopolskim, 

mazowieckim i pomorskim (odpowiednio: 15,3 mln, 10,5 mln i 9,4 mln) – jest to więcej niż liczba 

mieszkańców tych regionów. Na przeciwnym biegunie znajdują się województwa najmniej ludne 

i z ograniczoną infrastrukturą społeczną, w których liczba użytkowników nie przekroczyła 1 mln, 

co jest liczbą znacznie niższą niż liczba ich mieszkańców. 

Wykres 5. Rozkład łącznej liczby użytkowników wspartej infrastruktury społecznej – na podstawie 
osiągniętych wskaźników rezultatu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

Ponadto, osobną i dość mało liczną kategorią użytkowników, wyróżnioną we wskaźnikach 

monitorowanych w KSI jest liczba użytkowników infrastruktury uzdrowiskowej, będąca rezultatem 

projektów wspieranych z RPO województw: kujawsko-pomorskiego (116 812 użytkowników 

z obszaru tego regionu), mazowieckiego (100 użytkowników) oraz warmińsko-mazurskiego (91 449 

użytkowników). 

Dość mało liczna jest także liczba użytkowników infrastruktury - opiekuńczo-wychowawczej.  

W 49 projektach monitorujących ten wskaźnik najwięcej użytkowników pochodzi z obszaru 

województwa śląskiego (7 685) i małopolskiego (5 259), zaś wyraźnie mniej z terenu województw 

lubelskiego (416) i podkarpackiego (45). Wsparcie w tych projektach pochodziło z RPO tych 

województw. Nie zidentyfikowano użytkowników tego typu infrastruktury w pozostałych regionach 

Polski. 
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Liczną grupę (blisko 3,8 mln osób) stanowią użytkownicy typu infrastruktury bliżej nie sprecyzowanej 

we wskaźniku rezultatu. Tego typu projekty były realizowane wyłącznie w ramach RPO, przy czym 

największa liczba tego rodzaju użytkowników była w 2 województwach: małopolskim (1 662 701 

użytkowników) i pomorskim (1 234 093). W kolejnych 9 regionach (lubelskie, mazowieckie, 

podkarpackie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie) liczba użytkowników wyniosła łącznie 867 303, zaś w projektach  

w 5 pozostałych regionach Polski wskaźnik liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury 

społecznej nie jest realizowany. 

 Wyniki badań ilościowych 2.3.2

Jeżeli chodzi o efekty zrealizowanych projektów, to w tej sferze dysponujemy opiniami 

projektodawców (wyniki badania CAWI), a także wynikami badania reprezentatywnej próby ludności 

3 badanych przez nas województw (dolnośląskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego) – jedne 

i drugie omawiamy w niniejszym rozdziale. Dodatkowo cennym źródłem informacji są wyniki badań 

jakościowych, które omawiamy w podrozdziale 2.3.3. 

Zdaniem projektodawców (Wykres 6), realizowane przez nich projekty, dotyczące różnych typów 

infrastruktury społecznej, skutkują przede wszystkim rozwojem / udoskonaleniem oferty usługowej, 

przejawiającym się głównie w poprawie warunków korzystania z usług oraz rozszerzeniu ich 

zakresu. Z punktu widzenia użytkowników infrastruktury są to na pewno zmiany kluczowe, 

co prezentujemy na oddzielnych wykresach.  

Ponadto, jak się okazuje, dość istotne znaczenie mają efekty przedsięwzięć wywoływane w sferze 

poziomu zatrudnienia u beneficjenta projektu (głównie), co w pewnym stopniu wpływa również 

pozytywnie na zmiany, dotyczące warunków korzystania z oferty danej instytucji. Znaczenie innych 

zmian, prezentowanych na Wykresie 8, jest mniejsze, lub też w ogóle one nie występują. W tym 

kontekście na uwagę zasługują dwie sprawy. Po pierwsze, generalnie słabo oceniane, efekty w sferze 

możliwości generowania przychodów przez beneficjenta projektu, co oczywiście może być 

podyktowane specyfiką projektu i jego działalności - tym niemniej, okazuje się, że efekty w tej sferze 

nie są charakterystyczną cechą rozwijanych przedsięwzięć lub też (czego nie można wykluczyć) od 

momentu zakończenia projektu upłynęło zbyt mało czasu, aby się mogły pojawić. Fakt ten z kolei 

zwraca uwagę na problem długookresowej trwałości rezultatów projektów47. Po drugie, okazuje się, 

iż na bazie zrealizowanych projektów rzadko dochodzi do poszerzenia współpracy 

międzyinstytucjonalnej, co w jakimś sensie mogłoby stanowić określoną, istotną wartość dodaną 

poszczególnych przedsięwzięć. 

  

                                                           
47 W momencie badania większość analizowanych projektów wciąż znajdowała się w okresie trwałości (77%). 

Podobnie, w przypadku większości (71%) projektów podatek VAT był uwzględniany jako kwalifikowany. Oznacza to, 
że w tych sytuacjach formalnie nie było możliwe generowanie dochodów z wykorzystania powstałej w ramach 
projektu infrastruktury. 
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Wykres 6. Rodzaje zmian w instytucji projektodawcy wywołane realizacją projektu 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=757. 

Należy przyjąć, iż realizacja poszczególnych projektów powinna prowadzić do pewnych zmian w ich 

otoczeniu. Po pierwsze, chodzi tu o opinie w sprawie wywoływanych przez projekty zmian, 

reprezentowane przez projektodawców, niezależnie od typu rozwijanej infrastruktury. W związku 

z tym, przedstawiciele badanych projektodawców poproszeni zostali o ocenę ewentualnych zmian, 

których podłożem mógł być zrealizowany projekt (chodzi tu o zmiany obserwowane w tzw. 

najbliższym otoczeniu projektu - wspólne dla wszystkich projektów, a więc wywoływane przez 

interwencję niezależnie od rodzaju wspieranej infrastruktury społecznej). Pozyskane w badaniu 

opinie projektodawców na ten temat przedstawia poniższy wykres48.  

                                                           
48 Naturalnie, opinie te odzwierciedlają subiektywne poglądy projektodawców. Sądzimy, że są one wystarczająco 
miarodajne, jednak należy zauważyć, że projektodawcy rzadko kiedy (niestety) podejmują próby pozyskiwania 
informacji o efektach realizowanych projektów w oparciu o bardziej zobiektywizowane badanie wywoływanych przez 
nie skutków. Jak wynika z odpowiedzi na inne pytanie badawcze, ponad 70% projektodawców nie prowadzi badań na 

ten temat wśród użytkowników projektów (duża grupa respondentów, tj.  20%, nie była w stanie stwierdzić, czy 
badania takie są / były prowadzone). Oczywiście w takiej sytuacji jest to obszar wymagający doskonalenia, szczególnie 
w kontekście projektowania dalszych działań wspierających związanych z rozwojem infrastruktury społecznej, czy jej 
użytkowaniem.  
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Wykres 7. Czy od czasu realizacji projektu w mieście / gminie, w której został zrealizowany projekt, 
zaszły następujące zmiany? 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=757. 

W przypadku większości ewentualnych zmian w bezpośrednim otoczeniu projektu, znaczna część 

respondentów nie była w stanie wyrazić bardziej zdecydowanego stanowiska, czy wskazana zmiana 

zaszła oraz czy zrealizowany projekt miał na nią wpływ. Wskazuje na to bardzo duży udział 

odpowiedzi "trudno powiedzieć". Znaczący udział zdecydowanych opinii, dotyczy (w zasadzie) tylko 

jednej zmiany, polegającej na podniesieniu estetyki przestrzeni miasta / gminy oraz jej lepszego 

zagospodarowania. Stosunkowo wysoki udział wskazujących na silne oddziaływanie projektu na daną 

zmianę, dotyczy również faktu pojawienia się większej liczby turystów (przy czym, stosunkowo liczne 

wskazania na ten efekt wynikają ze stosunkowo dużego udziału w badaniu projektów dotyczących 

infrastruktury turystycznej).  

Na kolejnych 6 wykresach prezentowane są opinie respondentów, dotyczące występowania zmian 

wywołanych realizacją projektu, w ramach poszczególnych dziedzin infrastruktury społecznej, których 

dotyczyło dane przedsięwzięcie. Jak pokazują prezentowane dane, praktycznie w przypadku 

projektów każdego typu infrastruktury społecznej, projektodawcy zauważają liczne pozytywne 

zmiany, ich zdaniem związane (między innymi) z realizowanymi projektami.  
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Wykres 8. Zmiany - dziedzina: PRZEDSZKOLA I SZKOŁY (Czy od czasu realizacji projektu w mieście / 
gminie, w której został zrealizowany projekt, zaszły następujące zmiany?) 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=148 (20 - przedszkola, 124 - szkoły). 

Wykres 9. Zmiany - dziedzina: UCZELNIE I PLACÓWKI KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH (Czy od czasu 
realizacji projektu w mieście / gminie, w której został zrealizowany projekt, zaszły następujące 
zmiany?) 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=79 (65- uczelnie, 14 - placówki kształcenia dorosłych). 
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Wykres 10. Zmiany - dziedzina: KULTURA (Czy od czasu realizacji projektu w mieście / gminie, 
w której został zrealizowany projekt, zaszły następujące zmiany?) 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=110. 

Wykres 11. Zmiany - dziedzina: ZDROWIE (Czy od czasu realizacji projektu w mieście / gminie, 
w której został zrealizowany projekt, zaszły następujące zmiany?) 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=124. 

Wykres 12. Zmiany - dziedzina: TURYSTYKA I REKREACJA (Czy od czasu realizacji projektu w mieście / 
gminie, w której został zrealizowany projekt, zaszły następujące zmiany?) 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=264. 
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Wykres 13. Zmiany - dziedzina: POMOC SPOŁECZNA (Czy od czasu realizacji projektu w mieście / 
gminie, w której został zrealizowany projekt, zaszły następujące zmiany?) 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=148 (20 - przedszkola, 124 - szkoły). 

Zmiany wywoływane realizacją wspieranych projektów w poszczególnych dziedzinach infrastruktury 

społecznej są pochodną całego procesu przygotowawczego, poprzedzającego wnioskowanie, 

następnie realizację projektu i ostatecznie jego bieżące funkcjonowanie (po zrealizowaniu / oddaniu 

do użytkowania). Jakość efektów projektu wynika więc, w jakiejś mierze, z zawartości i przebiegu 

procesu konfigurowania projektów. Kwestie te zostały uwzględnione w badaniu. 

Jak pokazują dane na kolejnym wykresie (Wykres 14), w procesie generowania projektów 

realizowany był cały szereg aktywności, sprzyjających ich konfigurowaniu w sposób odpowiadający 

rzeczywistym potrzebom. Starano się korzystać z różnych źródeł wiedzy. W efekcie, rosło 

prawdopodobieństwo podejmowania projektów użytecznych. Jednak, jak podkreślają sami 

projektodawcy, przydatność określonych aktywności dla dobrego opracowania projektu, była 

w praktyce bardzo zróżnicowana.  

Wykres 14. Konfigurowanie projektów infrastruktury społecznej (podejmowane działania w procesie 
przygotowania projektu) 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=757. 
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Najczęściej projektodawcy za najważniejsze i najbardziej efektywne uznają odwoływanie się do 

wyników analiz poprzedzających projekt, umożliwiających zidentyfikowanie potrzeb przyszłych 

użytkowników projektów (42% wskazań), a w drugiej kolejności, odwołanie się do własnych 

doświadczeń, wynikających z wcześniejszego funkcjonowania projektodawcy i wyciąganych z niego 

wniosków (18% wskazań). Pozostałe działania w procesie konfigurowania projektów wskazywane są 

już zdecydowanie rzadziej. Na uwagę zasługuje jednak to, że bardzo rzadko projektodawcy wskazują 

na pozytywne efekty (przydatność) w procesie tworzenia projektów różnego rodzaju działań, 

mających na celu skonsultowanie zamierzonego projektu z jego przyszłymi użytkownikami (tylko 5% 

wskazań). Naturalnie, tego rodzaju działania, choć zapewne bardzo pożądane, są zwykle najbardziej 

skomplikowane logistycznie, a w związku z tym także kosztowne oraz wymagają czasu. Poza tym, 

efekty tego typu konsultacji mogą okazywać się niejednoznaczne, co oczywiście nie przyczynia się do 

usprawnienia procesu tworzenia projektu. Tym niemniej, jest to zapewne sfera w procesie 

konfigurowania projektów (zarówno w infrastrukturze społecznej, jak i w innych dziedzinach), która 

powinna być w przyszłości doskonalona. 

Badanie ilościowe objęło również mieszkańców (użytkowników) wspieranej infrastruktury społecznej. 

Podobnie, jak w przypadku projektodawców, badaniem (CATI) objęto ludność analogicznych 

(jaku projektodawców) 3 województw - dolnośląskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.  

Badanie ludności posłużyło przede wszystkim do przeanalizowania, czy i w jakim stopniu mieszkańcy 

odczuwają zmiany w zakresie dostępu do obiektów poszczególnych typów infrastruktury społecznej 

oraz, w przypadku których typów infrastruktury zmiany te są mniej lub bardziej zauważalne.  

Zidentyfikowane opinie mieszkańców można zestawić z opiniami projektodawców, którzy również 

wypowiadali się na ten temat, ale z punktu widzenia realizowanych przez siebie projektów. Z uwagi 

na to samo odniesienie terytorialne oraz typy infrastruktury (tworzonej - projektodawcy lub 

wykorzystywanej - użytkownicy / ludność) porównania tego rodzaju są zasadne i mogą być 

interesujące. 

Wykres 15 przedstawia opinie ludności badanych województw na temat dokonanych (w okresie 8 lat 

poprzedzających badanie) w mieście / gminie zamieszkania respondenta inwestycji w zakresie 

różnych typów infrastruktury społecznej. Opinie te dotyczą tego, czy w istniejących obiektach 

infrastruktury przeprowadzono remont, rozbudowę, czy też pojawiły się zupełnie nowe obiekty lub 

też, czy (ogólnie) poprawił się stan tych obiektów albo wyposażenie.  

Jak pokazują uzyskane wyniki, respondenci w znacznej większości informują, że w badanym okresie 

w miejscu ich zamieszkania wystąpiły pozytywne zmiany - nastąpił rozwój obiektów / wyposażenia 

infrastruktury społecznej. Udział stanowisk wskazujących na pozytywne zmiany jest największy 

w dziedzinie infrastruktury turystyki i rekreacji (sportu) oraz, w podobnym zakresie, w dziedzinie 

infrastruktury kultury (jak pamiętamy, w obu tych sferach wysoki był również udział wskazań 

projektodawców, którzy licznie reprezentowali stanowiska, że realizowane przez nich projekty 

wpływały na te zmiany - por. wykres nr 12 oraz nr 10).  

Przeciętnie nieco gorzej skala zachodzących zmian w infrastrukturze jest oceniana w przypadku 

pozostałych jej typów, tj. infrastruktury ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a także edukacji / 

kształcenia oraz opieki nad dziećmi - przy czym także i w tych przypadkach przeważają opinie 
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pozytywne. Wyjątek stanowią dwa szczegółowe rodzaje obiektów: żłobki i placówki kształcenia 

dorosłych. W obu tych przypadkach większość respondentów twierdzi jednak, że zmiany 

"przyrostowe" tego rodzaju nie nastąpiły (w świetle niniejszego badania respondenci ich nie 

zauważają). Warto tu odnotować, że stanowisko to jest całkowicie zbieżne z odpowiednimi opiniami 

projektodawców. Mianowicie, w przypadku placówek kształcenia dorosłych, najrzadsze okazały się 

opinie projektodawców, wskazujące na to, że realizowane przez nich projekty powodowały rozwój 

tego typu infrastruktury (por. wykres nr 9 - odnotowano stosunkowo wysoki udział wskazań 

płynących od projektodawców, że realizowane przez nich projekty nie wpływały na zmiany 

w dziedzinie tego rodzaju obiektów / ich wyposażenia oraz bardzo wysoki udział odpowiedzi 

wskazujących na brak wiedzy na ten temat). 
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Wykres 15. Czy w ciągu ostatnich ośmiu lat, czyli od 2008 roku, w Pana/i mieście/gminie 
przeprowadzono inwestycje, to znaczy zostały zbudowane nowe obiekty, albo w istniejących 
obiektach przeprowadzono remont, rozbudowę, poprawił się ich stan albo wyposażenie? 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CATI mieszkańców. 
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Jeśli chodzi o identyfikowane źródła finansowania zmian zachodzących w poszczególnych typach 

infrastruktury społecznej, to pośród badanej ludności przeważają opinie, że ich podstawą jest 

wsparcie pochodzące ze środków unijnych. Są to zatem efekty rozmaitych projektów wspieranych 

finansowo w ramach programów operacyjnych. 

Wykres 16. Czy Pana/i zdaniem te inwestycje zostały zrealizowane z funduszy unijnych? 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CATI mieszkańców. 

W kilku przypadkach (jednak nielicznych), opinie są bardziej zrównoważone - stosunkowo więcej 

respondentów nie wiąże zachodzących zmian, jako wyniku inwestowania środków unijnych lub też 

nie jest w stanie wypowiedzieć się na ten temat (odpowiedzi "trudno powiedzieć"). Przypadki takie są 

wyraźnie widoczne w dwóch typach infrastruktury społecznej: w ochronie zdrowia i sferze pomocy 

społecznej. 
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Z kolei Wykres 17 przedstawia zestawienie opinii ludności na temat obserwowanych zmian, będących 

wynikiem rozwoju różnych typów infrastruktury społecznej w oparciu o wsparcie pochodzące ze 

środków unijnych. 

Największy udział respondentów wskazujących na pozytywne zmiany w zakresie infrastruktury 

społecznej, tworzonej / rozwijanej dzięki środkom unijnym, dotyczy infrastruktury turystyki,  rekreacji 

i sportu oraz w podobnej mierze - infrastruktury kultury. W przypadku tej infrastruktury, wskazania, 

iż "zaszły zmiany i przyczyniły się do nich inwestycje zrealizowane z funduszy unijnych" oscylują 

w granicach 47%  74% respondentów (i w zbliżonym przedziale, jeśli chodzi o infrastrukturę 

kultury). 

Z drugiej strony, w najmniejszym stopniu pozytywne zmiany wskazywane są w odniesieniu do 

infrastruktury ochrony zdrowia - jest to obszar, w którym najrzadziej stwierdza się wystąpienie 

wskazanych zmian (np. bardzo rzadko wskazywana jest pozytywna zmiana, polegająca na skróceniu 

oczekiwania na miejsce w szpitalu -  38% wskazań, że zmiana taka nie zaszła, dodatkowy bardzo 

wysoki odsetek odpowiedzi "trudno powiedzieć" – 42%). To zjawisko można wytłumaczyć tym, że 

istotna część zmian dotyczy kwestii „niewidocznych” dla użytkowników, takich jak np. lepsza 

diagnostyka chorób dzięki nowemu sprzętowi. Ponadto warto pamiętać, że korzystanie 

z infrastruktury ochrony zdrowia (szczególnie zaś na poziomie infrastruktury szpitalnej) jest znacznie 

bardziej ograniczone, niż w przypadku znacznej części pozostałych typów infrastruktury społecznej. 

Z podobną sytuacją mamy do czynienia również w przypadku większości elementów, dotyczących 

infrastruktury edukacji i opieki nad dziećmi, jednak z wyjątkiem pewnej grupy zmian, na które 

wskazuje się znacznie częściej, podkreślając jednocześnie ich silny związek z funduszami unijnymi 

(dotyczy to takich zmian jak: pojawienie się lepszej bazy dydaktycznej / wyposażenia, obserwowany 

wyższy poziom kształcenia dorosłych, lepsze przygotowywanie do zawodu osób dorosłych, a także 

wzrost liczby placówek kształcenia dorosłych - wskazania dotyczące tych trzech ostatnich zmian 

pochodzą jednak od ograniczonej liczby respondentów). 

Co interesujące, w zdecydowanej mniejszości są respondenci, którzy wskazują na pewne, pozytywne 

zmiany wywołane inwestowaniem w infrastrukturę edukacji i kształcenia na poziomie wyższym. 

Mianowicie, aż 30% badanych stwierdza, iż nie jest widoczna zmiana, polegająca na tym, że "szkoły 

lepiej przygotowują do życia zawodowego i radzenia sobie na rynku pracy" (wobec 29% stanowisk, 

stwierdzających, że jednak ze zmianą taką - dzięki środkom unijnym - mamy do czynienia). Podobnie 

jest (odsetki stwierdzające brak zmiany w wysokości 36%) w przypadku dwóch następujących zmian: 

nastąpił "wzrost poziomu nauczania na uczelniach" i "uczelnie lepiej przygotowują do życia 

zawodowego i radzenia sobie na rynku pracy" (wobec, odpowiednio: 24% i 25% stanowisk 

wskazujących na wystąpienie takich zmian). 

Podsumowując, postrzeganie zmian wywoływanych inwestowaniem w infrastrukturę społeczną jest - 

co naturalne - bardzo zróżnicowane. Widać jednak pewne typy infrastruktury, w przypadku których 

pozytywne efekty projektów unijnych, powodujące rozwój określonych typów infrastruktury 

społecznej, są ewidentne. Jak wynika z badania, dotyczy to infrastruktury turystyki, rekreacji i sportu 

oraz kultury. 
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Wykres 17. Czy w porównaniu do sytuacji z 2008 r. w Pana/i mieście/gminie zaszły następujące 
zmiany? 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CATI mieszkańców. 
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komfortowe (n=90)
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Żłobki oferują dzieciom lepszą opiekę lub możliwości rozwoju (n=50)
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Przedszkola oferują dzieciom lepszą opiekę lub możliwości rozwoju
(n=211)

Poziom nauczania w szkołach jest wyższy (n=264)
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Poziom nauczania na uczelniach jest wyższy (n=117)
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rynku pracy (n=117)

Uczelnie dysponują lepszą bazą dydaktyczną/lepszym wyposażeniem
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Tak - zaszły zmiany i przyczyniły sie do nich inwestycje zrealizowane z funduszy unijnych

Tak – zaszły zmiany, ale nie miały na to wpływu inwestycje zrealizowane z funduszy unijnych 

Nie – nie zaszły żadne zmiany 

Nie mam zdania, trudno powiedzieć

Inna odpowiedź
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 Wyniki badań jakościowych 2.3.3

Wyniki badań jakościowych raczej potwierdzają wyniki badań ilościowych; warto przy tym zaznaczyć, 

że w ramach badań jakościowych w ograniczonym stopniu rozmawialiśmy z użytkownikami obiektów 

(miało to miejsce jedynie w procesie przygotowania „dużych” studiów przypadku), stąd też 

przekazywane opinie mają charakter pośredni. 

Badania jakościowe potwierdzają generalnie dość korzystny obraz percepcji użytkowników, 

wynikający z badań ilościowych, przy czym rezultaty projektów mają bardzo zróżnicowany charakter, 

w zależności od danej sfery interwencji i charakterystyk poszczególnych projektów. 

W przypadku wszystkich inwestycji można wskazać dość oczywiste, ale bardzo ważne i łatwo 

dostrzegalne skutki, polegające na znacznie większym komforcie korzystania z usług instytucji 

mieszczących się w nowych lub wyremontowanych, estetycznych budynkach. Ponadto, przede 

wszystkim w przypadku budynków służących opiece zdrowotnej działania służyły też dostosowaniu 

ich do obecnych, przeważnie znacznie ostrzejszych niż kiedyś, norm. 

Dodatkowo, standardem w przypadku takich budynków było ich udostępnienie osobom 

niepełnosprawnym ruchowo, co oczywiście wynika z odpowiednich przepisów prawa budowlanego. 

W przypadku znacznej części instytucji kultury przygotowano także ułatwienia dla osób z innymi 

niepełnosprawnościami, na przykład poprzez zapewnianie dla osób z upośledzeniem słuchu tzw. pętli 

indukcyjnych w salach koncertowych czy w obiektach muzealnych i bibliotekach, a dla osób 

z dysfunkcjami wzroku, udostępniano tzw. tyflografiki, a także odpowiednio dostosowywano strony 

internetowe, zwiększając czcionkę i odpowiednio dostosowując kontrast. 

W przypadku opieki zdrowotnej badania jakościowe wskazują, że dzięki interwencji szereg jednostek 

mogło zasadniczo poprawić swoje wyposażenie i standard oferowanych usług, co powinno prowadzić 

do większej skuteczności leczenia, a także wcześniejszej i bardziej wiarygodnej diagnostyki wielu 

chorób. Dodatkowo, w wielu przypadkach wsparcie doprowadziło także do zwiększonych możliwości, 

jeżeli chodzi o liczbę przyjmowanych pacjentów, ułatwiając i przyśpieszając dostęp do opieki 

zdrowotnej. Ponadto, wyremontowane lub nowo wybudowane jednostki przeważnie spełniają 

najwyższe światowe normy i wymogi stawiane tego typu obiektom – przykładowo w salach 

operacyjnych szpitala, opisywanego w ramach jednego ze studiów przypadku, wytwarzane jest 

nieznaczne nadciśnienie, dzięki któremu w momencie otwarcia drzwi powietrze, potencjalnie 

zawierające bakterie i wirusy, nie dostaje się do miejsc, gdzie są prowadzone zabiegi operacyjne. 

Dzięki temu, w opisanym przypadku, liczba zakażeń wewnątrzszpitalnych w ostatnich latach 

utrzymuje się na stałym poziomie, co biorąc pod uwagę wzrost liczby wykonywanych zabiegów 

oznacza spadek częstości zachorowań. Z kolei inwestycje zrealizowane w ramach systemu 

ratownictwa medycznego (budowa nowych i modernizacja istniejących baz Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego) powinny prowadzić do skrócenia czasu dotarcia na miejsce ewentualnego wypadku 

(dzięki zmniejszeniu średniego dystansu lotu), a także zmniejszenia czasu niezbędnego do 

przygotowania śmigłowca do lotu, po powrocie z poprzedniej misji. 

Warto też mieć świadomość, że rezultaty zmian w sferze opieki zdrowotnej, o czym wspominaliśmy, 

będą mieć charakter długoterminowy, ponadto nie będzie łatwe wskazanie jasnego związku 
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przyczynowo-skutkowego pomiędzy daną inwestycją a wskaźnikami umieralności, czy 

zachorowalności.  

W przypadku inwestycji w sferze edukacji bezpośrednim efektem realizacji projektów były znacznie 

lepsze warunki do nauki. W przypadku infrastruktury dydaktycznej na wyższych uczelniach jej wyższa 

jakość, lepsze warunki lokalowe i na ogół nowoczesny sprzęt pozwalały na łączenie w dydaktyce 

teorii z praktyką badawczą, a w wielu przypadkach także na uczestnictwo studentów w projektach 

badawczych. 

Na wielu uczelniach inwestycje wpływały też na lepsze wyniki naukowe pracowników uczelni, którzy 

dzięki lepszym warunkom i dostępności odpowiedniego sprzętu i laboratoriów byli w stanie łatwiej 

i szybciej realizować odpowiednie badania, co przekładało się na ogół na liczbę publikacji, a także na 

szybsze zdobywanie kolejnych stopni naukowych i zakończone sukcesem przewody habilitacyjne 

i doktorskie. Dodatkowo, w wielu przypadkach dostępność sprzętu i poprawiające się dokonania 

naukowe danej uczelni zwiększały uczestnictwo jej pracowników w międzynarodowych projektach 

badawczych, a także niekiedy przyciągały zagraniczną kadrę naukową na okresowe staże. 

W niektórych przypadkach działania związane z modernizacją danej uczelni i zakupem nowego 

sprzętu szły też w parze z rosnącą współpracą z sektorem gospodarki, niekiedy w ramach projektów 

finansowanych ze środków PO KL. Ze względu na ograniczenia związane z przepisami dotyczącymi 

pomocy publicznej i kwalifikowalnością VAT tego typu współpraca była czasami realizowana w formie 

wspólnych projektów badawczych. 

W przypadku instytucji sektora kultury szczególne oddziaływanie, można zauważyć w przypadku 

nowych instytucji lub zasadniczo zmodernizowanych siedzib. Zdaniem badanych, nowoczesne, 

atrakcyjne architektonicznie i funkcjonalne obiekty, często w zmienionym otoczeniu i z 

uatrakcyjnioną i rozszerzoną ofertą stanowią dużą zachętę do zobaczenia danego budynku, ale także i 

do skorzystania z oferty kulturalnej. Warto także wspomnieć o organizowanych przez wsparte 

instytucje wydarzeniach i imprezach, które często aktywizują lokalną społeczność, co w wielu 

przypadkach było wartością dodaną zrealizowanych projektów. Widać też wyraźnie, że niekiedy 

funkcje integrujące i aktywizujące lokalnych mieszkańców mają zrewitalizowane i udostępniane 

tereny zielone wokół obiektów objętych projektami. 

Znaczny skok jakościowy dokonał się także w przypadku inwestycji w obszarze turystyki, chociaż 

w tej sferze kluczowe znaczenie mają inwestycje prywatne polegające na przykład na budowie 

nowych lub renowacji istniejących ośrodków noclegowych (hoteli i innych). Rolą władz publicznych 

powinna być pomoc w działaniach promocyjnych i pakietyzacji produktów turystycznych; 

doświadczenia w tej sferze są jednak dość zróżnicowane, można tu wskazać zarówno korzystne, 

jak i niekorzystne przykłady. Poważnym ograniczeniem pozostaje na pewno słaba świadomość 

(szczególnie na poziomie lokalnym) mechanizmów rządzących masową turystyką oraz wymagań 

dużych touroperatorów, jak na przykład tego, że aby przyciągnąć dużą liczbę turystów nie tylko 

indywidualnych, to w okolicy danego obiektu niezbędne jest zapewnienie odpowiednio dużego 

parkingu dla autobusów. Nadal też, jak wskazywał jeden z badanych reprezentujący organizację 

zrzeszającą podmioty działające w sektorze turystyki, działania promocyjne poszczególnych obiektów 

i władz lokalnych nie są dobrze koordynowane. 
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W przypadku wielu instytucji wsparcie ze środków europejskich pozwoliło na znaczne poszerzenie 

oferty świadczonych usług - dotyczyło to przede wszystkim instytucji z sektora kultury, edukacji 

i turystyki. Było to przeważnie związane z poprawą warunków oferowania usług (nowe lub większe 

pomieszczenia), z zakupem nowego wyposażenia, ale także z generalnym impulsem rozwojowym, 

jakim było dla wielu instytucji otwarcie nowej lub zmodernizowanej siedziby. 

W przypadku instytucji pomocy społecznej zasadniczym efektem wsparcia była poprawa warunków 

korzystania z usług danego typu instytucji oraz warunków pracy pracowników, a w przypadku domów 

pomocy społecznej niekiedy także poszerzenie zakresu oferowanych usług, dzięki zakupowi 

odpowiedniego sprzętu. 

 Pośrednie efekty interwencji 2.4

Ważną sferą były też pośrednie, niżej opisane, efekty interwencji w sferze infrastruktury społecznej. 

 Analiza osiągniętych wskaźników 2.4.1

Część pośrednich efektów zrealizowanych projektów w obszarze infrastruktury społecznej, zwłaszcza 

możliwych do skwantyfikowania, jest możliwa do określenia na podstawie monitorowanych w KSI 

wskaźników rezultatu (innego rodzaju efekty przedstawiamy w dalszej części raportu – na podstawie 

zrealizowanych badań jakościowych).  

Częstym efektem inwestycji był wzrost zatrudnienia we wspartych instytucjach. Jako wskaźnik 

rezultatu (miejsca pracy utworzone bezpośrednio w efekcie realizacji projektu, powstałe najpóźniej 

do 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową) zaplanowane 

zostało stworzenie 15,7 tys. bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC), z których większość 

(14,3 tys.) już powstała. Utworzono także 208 etatów badawczych. Warto także przypomnieć, że na 

etapie realizacji wspartych projektów powstało 881 miejsc pracy monitorowanych jako wskaźnik 

produktu (chodzi o miejsca pracy utworzone w trakcie realizacji projektu, których utworzenie zostało 

pokryte ze środków funduszy unijnych). 
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Wykres 18. Rozkład liczby bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – na podstawie 
osiągniętych wskaźników rezultatu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

Ważnym rezultatem badanych projektów są także oszczędności energii (m.in. jako efekt przebudowy 

obiektów i prowadzonych prac termomodernizacyjnych) oraz znaczna liczba projektów badawczych 

rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury - realizowanych 

w 11 spośród 16 regionów Polski, najwięcej – 94% - w Polsce Wschodniej (w projektach wspartych 

z PO RPW). 

Tabela 16. Monitorowane w KSI wskaźniki rezultatu w 4 918 projektach dotyczących rozwoju 
infrastruktury społecznej 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba 

projektów 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

% 
realizacji 

Ilość zaoszczędzonej energii – energetycznej (MWh/rok) 25 0 37 081 38 232 97% 

Ilość zaoszczędzonej energii – cieplnej (GJ/rok) 2 0 631 631 100% 

Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych 
realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury 

93 38 1 350 1 211 111% 

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych 
nowych etatów (EPC) 

3 533 54 14 318 15 663 91% 

Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (kat. 1-5, 7) 276 0 208 274 76% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, raport na dzień 
31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 

 Wyniki badań jakościowych 2.4.2

Wiele ze zrealizowanych inwestycji doprowadziło do pojawienia się także pośrednich rezultatów, 

zarówno w ramach samego obiektu, będącego przedmiotem interwencji, jak i poza nim.  
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Sam fakt realizacji w większości skomplikowanych i wymagających projektów doprowadził, zdaniem 

wielu badanych, do wzrostu kultury organizacyjnej i doświadczenia osób zarządzających daną 

instytucją, a także do umiejętności przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów, finansowanych 

ze środków publicznych, co może być przydatne także w przyszłości. Warto przy tym pamiętać, że 

skala tego typu efektów może być zróżnicowana, w wielu przypadkach zarządzaniem 

i sprawozdawczością zajmowały się bowiem specjalnie do tego celu zatrudnione firmy lub osoby; 

nawet jednak w takiej sytuacji przy dużych i skomplikowanych projektach znaczna część obowiązków 

i podejmowania decyzji pozostawała po stronie osób zarządzających danym obiektem. 

Pewien wpływ na jakość projektowania i wdrażania programów finansowanych ze środków 

publicznych mogą też mieć wymagane przez Komisję Europejską standardy, dotyczące 

monitorowania i ewaluacji realizowanych projektów, które – być może chociaż częściowo – uda się 

przenieść na projekty finansowane z krajowych środków publicznych, co powinno prowadzić do 

wyraźnego podniesienia ich jakości49. 

Wiele z nowo wybudowanych obiektów infrastruktury społecznej znakomicie podniosło jakość 

przestrzeni publicznej w miejscowościach, w których się znajdują. Warto też podkreślić, że znaczna 

liczba obiektów, wybudowanych ze środków europejskich, jest wybitnymi realizacjami 

architektonicznymi, nagradzanymi w polskich i międzynarodowych konkursach. Przykładowo, 

spośród 5 obiektów nagrodzonych nagrodą architektoniczną tygodnika Polityka w 2015 roku, aż 

3 zostały wybudowane ze środków europejskich: Międzynarodowe Centrum Kongresowe 

w Katowicach, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu oraz Narodowe Forum Muzyki 

we Wrocławiu. Dwa pierwsze obiekty zostały też wyróżnione nagrodami Stowarzyszenia Architektów 

Polskich za 2015 rok. 

Z kolei w przypadku wsparcia w sferze ochrony zdrowia realizowane inwestycje miały też swoje 

odzwierciedlenie w rankingach jakości leczenia – przykładowo opisywany w jednym ze studiów 

przypadku Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich zajął 

3 miejsce w rankingu "Bezpieczny Szpital 2015", współorganizowanym przez Centrum 

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Także wsparcie infrastruktury sportu i rekreacji miewało swoje nieoczekiwane skutki, nie tylko 

poprawiając warunki uprawiania sportu. Jak wskazał jeden z badanych, w ramach jednego 

z regionalnych programów operacyjnych była finansowana budowa boisk sportowych przy szkołach 

(kontynuacja programu tzw. „Orlików”). W jednym z dużych miast regionu, inwestycja ta była też 

realizowana przy szkole działającej w dzielnicy z dużym nasileniem problemów społecznych 

(przestępczość, bezrobocie, alkoholizm etc.). Nieoczekiwanie, po wybudowaniu boiska procent 

uczniów regularnie uczęszczających na lekcje, który poprzednio nieznacznie przekraczał 50%, wzrósł 

do prawie 90% - jak zakładamy warunkiem korzystania z boiska mogło być właśnie regularne 

uczęszczanie do szkoły. 

                                                           
49 Niestety, choć nie można wykluczyć takiego pośredniego efektu, jesteśmy dość sceptyczni co do jego skali, 
szczególnie na poziomie regionalnym. Z drugiej strony warto podkreślić, że szereg badań ewaluacyjnych było 
zlecanych (na przykład przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) 
także dla programów krajowych. 
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Z kolei inwestycje w sferze kultury, szczególnie w przypadku obiektów o dużej skali i o dużej 

aktywności, często miały znaczący wpływ na rozwój turystyki – przykładem tego może być opisana 

w jednym ze studiów przypadku i realizowana przez Operę i Filharmonię Podlaską, we współpracy 

z biurami turystycznymi oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych, akcja ‘’Wiza za bilety”, tworząca 

produkt turystyczno-kulturalny, przeznaczony dla zorganizowanych grup Białorusinów, obejmujący 

oprócz biletu i wizy także nocleg, wyżywienie i zwiedzanie Białegostoku. 

Nie do końca oczekiwane efekty miały też niektóre projekty w sferze edukacji artystycznej, dotyczące 

szkolnictwa muzycznego na poziomie średnim; dzięki nim w kilku miejscowościach w Polsce (np. 

w Radomiu, Bielsku-Białej, czy Elblągu) wybudowane profesjonalne sale koncertowe, służące nie 

tylko uczniom danej szkoły, ale także miejscowej ludności. 

Wsparcie (głównie inwestycyjne) w sferze kultury w wielu wypadkach prowadziło też do poprawy 

dostępu do kultury (dzięki tworzeniu nowej oferty) dla osób o dotąd nieco bardziej utrudnionym 

dostępie, takich jak osoby starsze, dzieci, a także na przykład osoby niepełnosprawne intelektualnie.  

Część zrealizowanych projektów miała też korzystny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, 

z których część została uwzględniona w ramach odpowiednich wskaźników rezultatu (przede 

wszystkim miejsca pracy utworzone w ramach instytucji, będącej projektodawcą), część natomiast 

mogła zostać utworzona w otoczeniu danej instytucji. Niestety, w zasadzie brak jest nawet 

przybliżonych szacunków, jak duża liczba miejsc pracy mogła zostać utworzona w otoczeniu 

wspartych instytucji infrastruktury społecznej. Tego typu szacunki są zresztą bardzo trudne 

z metodologicznego punktu widzenia. Przede wszystkim problemem jest przyczynowo-skutkowe 

powiązanie stworzonych miejsc pracy z daną inwestycją, w niektórych przypadkach jest to oczywiście 

możliwe (np. oddzielna firma, świadcząca wyłącznie lub głównie usługi dla takiego podmiotu), 

w innych zaś sytuacjach jest to już jednak bardzo trudne (np. hotel w dużym mieście, którego część 

klientów stanowią na przykład osoby przyjeżdżające na koncerty w miejscowej filharmonii). 

Tego typu wpływ jest zapewne najsilniejszy w przypadku dużych, o co najmniej krajowej renomie 

atrakcji turystycznych lub kulturalnych, takich jak duże, atrakcyjne instytucje muzealne (np. 

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku), czy też sale koncertowe i filharmonie z atrakcyjną 

ofertą koncertową (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, czy też 

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu).  

Badani wskazywali też, że celowe byłoby w okresie 2014-2020 utrzymanie równowagi pomiędzy 

dużymi „sztandarowymi” projektami w sferze infrastruktury społecznej, a projektami o niewielkiej 

skali, realizowanymi na poziomie lokalnym (takimi jak świetlice wiejskie czy mała infrastruktura 

turystyczna), które mają bardzo duże znaczenie z punktu widzenia odbioru wsparcia ze środków 

europejskich na poziomie lokalnym. 
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 Interwencja w sferze infrastruktury społecznej a kryteria wyboru projektów 2.5

W ramach analizy desk research analizowaliśmy także wpływ systemu oceny50 oraz kryteriów oceny 

projektów na wybór i realizację projektów w sferze infrastruktury społecznej. Warto przy tym 

wskazać, że w zasadzie prawie w ogóle nie były realizowane badania, dotyczące analizy kryteriów 

i systemu oceny projektów tylko w ramach działań, mających na celu wspieranie rozwoju 

infrastruktury społecznej, tego typu badania były przeważnie przeprowadzane dla całych programów 

operacyjnych lub wybranych priorytetów (osi priorytetowych). Jednocześnie zaś dostępność bazowej 

dokumentacji dotyczącej zarówno systemu oceny projektów, jak i kryteriów oceny jest w wielu 

przypadkach dość ograniczona, co poważnie utrudnia prowadzenie odpowiednich analiz51. 

Generalnie analizowane badania (i to zarówno realizowane dla programów krajowych, jak 

i regionalnych) nie wskazywały na istotne problemy z systemem oceny projektów, które byłyby 

specyficzne dla projektów w sferze infrastruktury społecznej, choć projekty z tej sfery były oczywiście 

przedmiotem analizowanych badań. Można natomiast przyjąć, że w przypadku tego typu projektów 

także pojawiały się problemy mające bardziej ogólny charakter, przede wszystkim takie jak: 

 Niezbyt jednoznaczne i precyzyjne sformułowania dokumentacji konkursowej np. instrukcji 

przygotowania wniosku, samych kryteriów oceny i ich uszczegółowień, czy też 

zamieszczanych na stronach www instytucji prowadzących konkursy, pytań i odpowiedzi 

(FAQ). Dodatkowo stosunkowo często dokumenty formalne były napisane w hermetycznym 

języku, słabo zrozumiałym dla osób nie zajmujących się wdrażaniem projektów europejskich 

na co dzień52. Kwestie te utrudniały przygotowanie wniosków projektowych; można przyjąć, 

że tego typu problemy w większym stopniu dotyczyły wnioskodawców o mniejszym 

doświadczeniu i potencjale. 

 Zbyt rozbudowany (w stosunku do projektów o niewielkiej złożoności) formularz wniosku 

projektowego oraz częste niedostosowanie jego kształtu do specyfiki danego typu projektu – 

przykładem podanym w jednym z analizowanych badań ewaluacyjnych mogą być projekty, 

dotyczące zakupu ambulansów w sektorze zdrowia, z definicji stosunkowo niezbyt 

skomplikowane, dla których formularz wniosku projektowego opierał się na dokumencie 

opracowanym przez Komisję Europejską dla projektów o znacznej wartości i poziomie 

skomplikowania53.  

                                                           
50  Przez system oceny rozumiemy na użytek niniejszego opracowania (zgodnie z SOZ jednego z przetargów 
ogłaszanych przez MR): wszelkie procedury związane z wyborem projektów poza przyjętymi kryteriami oceny 
formalnej i merytorycznej, a więc takie kwestie jak ogłoszenie naboru (dostępność informacji, czytelność 
i poprawność dokumentacji konkursowej, zakres wymaganych dokumentów od wnioskodawców), czas i sposób oceny 
(ocena ekspercka, panel ekspertów), analiza sprawności i efektywność procesu zatwierdzania wyników wyboru (listy 
rankingowe).  
51 Ze względu na długi czas, jaki upłynął od momentu realizacji konkursów dla wielu działań – przede wszystkim 
dotyczy to programów krajowych - nie są już dostępne dane dotyczące przebiegu poszczególnych konkursów, a także 
same kryteria oceny – wiąże się to także ze zmianami organizacyjnymi, jak na przykład przekazaniem wdrażania 
danego Działania, czy całego Priorytetu do innej instytucji (np. XIII Priorytetu PO IiŚ z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Stąd też cała analiza musi mieć częściowo wycinkowy charakter 
i opierać się przede wszystkim na wynikach badań ewaluacyjnych. 
52  Zob. „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych, 
współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013”, J. Górniak (red.), CEAPP, Kraków, 
2011. 

53 „Metaewaluacja badań dotyczących…”, CEAPP, Kraków, 2011. 
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 Długi czas oceny wniosków projektowych, co dotyczyło przede wszystkim konkursów, 

w ramach których była składana znaczna liczba wniosków. Oczywiście, kwestia ta miała 

mniejsze znaczenie w przypadku wnioskodawców nie będących przedsiębiorcami (dla których 

oczekiwany czas realizacji projektu wskutek dużej konkurencji rynkowej powinien być jak 

najkrótszy), ale w niektórych przypadkach mogła nieco zaburzać harmonogram realizacji 

projektu, ze względu na ograniczenia pogodowe (utrudnienia w prowadzeniu prac w sezonie 

zimowym) lub też konieczność odpowiedniego „wstrzelenia się” w możliwości pozyskania 

finansowania na dany rok ze środków publicznych (w szczególności mogło to dotyczyć 

jednostek działających w sferze ochrony zdrowia i podpisywania umów z Narodowym 

Funduszem Zdrowia). Długość oceny wniosków w poszczególnych konkursach w sferze 

infrastruktury społecznej była zróżnicowana: przykładowo, w I naborze konkursowym 

w ramach XI Priorytetu PO IiŚ „Kultura i dziedzictwo kulturowe” ostateczne listy rankingowe 

po zakończeniu procedury odwoławczej zostały ogłoszone po 7,5 miesiącach od zakończenia 

naboru, co należy – biorąc pod uwagę fakt, że niektóre składane projekty były bardzo złożone 

i znaczne wartościowo - uznać za całkiem przyzwoity czas (choć oczywiście trudno go uznać 

za krótki). 

Ważną kwestią (gdyż mającą wpływ na dostęp do finansowania poszczególnych typów projektów 

i wpływającą niekiedy na jakość ich przygotowania), związaną z oceną systemu wyboru projektów był 

też tryb wyboru projektów – w sferze infrastruktury społecznej stosowano zarówno konkursowy tryb 

wyboru, zakładający otwartą konkurencję pomiędzy składanymi projektami, jak i tryb indywidualny 

(a także zbliżone do niego tzw. projekty systemowe, realizowane przez jednostki administracji 

publicznej), w ramach którego projekty, co do zasady, nie konkurowały pomiędzy sobą, ale za to 

musiały oczywiście zostać ocenione za pomocą przyjętego zestawu kryteriów oceny i uzyskać co 

najmniej minimalną wymaganą liczbę punktów. W przypadku wielu działań związanych z 

infrastrukturą społeczną (na przykład w sferze kultury, czy też szkolnictwa wyższego) stosowane były 

oba tryby wyboru projektów. 

W przypadku niektórych programów (na przykład Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego) stosowano też systemowy tryb wyboru projektów. W tym przypadku 

został on zastosowany w ramach Działania 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” 

RPO WD. Jak wskazali autorzy Programu: „ze względu na większość negatywnych uwarunkowań 

w zakresie edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym oraz gimnazjalnym, skumulowanych 

na obszarach wiejskich i w małych miastach, w ramach priorytetu preferowane będą projekty 

realizowane na terenach wiejskich i małych miast”. Mechanizmem dodatkowo mającym służyć 

koncentracji wsparcia na terenach wsi i małych miast były zapisy RPO WD, zgodnie z którymi udział 

w budżecie Priorytetu 7 RPO WD, projektów dotowanych na obszarach wiejskich i w małych miastach 

wynosił będzie nie mnie niż 15%54. 

Podobny mechanizm zastosowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013, w jego ramach zastosowano rozwiązanie polegające na tym, że 

indykatywnie 40% środków miało być przeznaczone na wsparcie projektów zlokalizowanych na 

terenie gmin o liczbie ludności poniżej 50 tys. mieszkańców (w tym powiatów ziemskich), zaś 60 % - 

                                                           
54 „Przewodnik po kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”, Wrocław, 4 lipca 2014. 
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na wsparcie projektów zlokalizowanych na terenie gmin o liczbie ludności powyżej 50 tys. 55 

Jak wskazują wyniki badań ewaluacyjnych, to rozwiązanie (w połączeniu z kryteriami oceny 

projektów, preferującymi wybór projektów o wysokim wpływie na poprawę warunków i jakości 

nauczania) spełniło w znacznym stopniu zakładane cele, prowadząc do tego, że na przykład wsparcie 

dla przedszkoli skoncentrowało się w gminach o największych potrzebach w tym zakresie – wyjątkiem 

było wsparcie dla przedszkoli w aglomeracji katowickiej, częściowo jednak uzasadnione znacznie 

wyższą skłonnością rodziców do korzystania z przedszkoli na terenie dużych miast56.  

Z kolei dla wsparcia w obszarze turystyki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

zwracano uwagę na zalety zastosowania pozakonkursowego trybu wyboru projektów (lista projektów 

indywidualnych). Wskazywano, że indywidualny tryb wyboru projektów dla działania 6.4 PO IG był 

rozwiązaniem pozwalającym na dokonanie wyboru projektów odpowiadających celom tego działania, 

umożliwiającym wybór projektów o strategicznym znaczeniu dla osiągnięcia celów PO IG, w tym 

także projektów skomplikowanych i trudnych do realizacji. Zastosowanie trybu indywidualnego 

stworzyło warunki do realizacji w ramach PO IG przedsięwzięć o dużym poziomie komplikacji, 

wymagających złożonych procedur przygotowawczych, o istotnym znaczeniu dla turystyki krajowej57. 

Analizy dotyczące zasadności zastosowania wszystkich trybów wyboru projektów58 (konkursowego, 

indywidualnego i systemowego)  wskazują, że ich zastosowanie bywało przeważnie uzasadnione, 

przy czym niekiedy tryb indywidualny był stosowany w zbyt wielu przypadkach59. Dodatkowo, 

podobnie jak w poprzednim wskazywanym badaniu, zwracano uwagę na generalnie wyższą jakość i 

sprawniejszą realizację projektów wybieranych w drodze procedury konkursowej. Dlatego też 

rekomendowano ograniczenie roli projektów indywidualnych do faktycznie dużych przedsięwzięć o 

strategicznym charakterze, o silnym powiązaniu z odpowiednimi dokumentami strategicznymi60. 

Pozytywnie natomiast, co do zasady, oceniano realizację projektów systemowych, szczególnie 

wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwracając jednak uwagę, że na etapie 

przygotowawczym ich założenia powinny być oceniane przez niezależnego eksperta.  

Generalnie, analizowane badania nie pozwalają na jednoznaczną ocenę na ile stosowanie 

w przypadku infrastruktury społecznej niekonkurencyjnych trybów wyboru projektów miało więcej 

zalet, czy też wad, w stosunku do normalnego trybu konkursowego. Z całą pewnością natomiast 

można wskazać, że tryby niekonkurencyjne mają uzasadnienie dla wyboru projektów o kluczowym 

znaczeniu, z punktu widzenia polityki państwa i potrzeb społecznych. W tym kontekście ważną 

kwestią jest natomiast odpowiednia presja i kontrola, dotycząca jakości przygotowania i realizacji 

tego typu projektów. Ponieważ i tak musza one podlegać ocenie za pomocą odpowiedniego zestawu 

                                                           
55 Zob. ogłoszenie o naborze wniosków:  

http://rpo2007-2013.slaskie.pl/index.php?grupa=15&s1=1&stan=3&sort=3&id_m=118. 
56 „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”, Agrotec 
sp. z o.o., WISE, sierpień 2014. 
57 „Ocena efektów realizacji…”, Agrotec, Warszawa, 2015, op. cit. 
58 Zob. na przykład „Ocena stosowanych trybów wyboru projektów w ramach programów operacyjnych na lata 2007-
2013”, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Szczecin, 6 marca 2013. 
59 Analiza ta dotyczyła jednak wszelkiego rodzaju projektów, a nie tylko projektów w sferze infrastruktury społecznej. 
60 Co zresztą de facto nastąpiło w ramach okresu 2014-2020. 
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kryteriów oceny, nie ma zatem powodów, aby taka ocena nie była równie krytyczna i precyzyjna. jak 

w przypadku postępowania konkursowego. 

Kluczowym elementem służącym wyborowi projektów do dofinansowania były natomiast kryteria 

wyboru projektów.  

W ramach programów krajowych projekty dotyczące wspierania infrastruktury społecznej 

koncentrowały się w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Programie 

Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. 

W programach krajowych, podobnie jak i w wielu programach na poziomie regionalnym, stosowano 

kryteria promujące komplementarność projektów z innymi działaniami finansowanymi ze środków 

publicznych, w szczególności zaś wzajemne powiązania różnych projektów, skutkujące 

wzmacnianiem ich rezultatów. Znaczący był także udział komplementarności międzyprogramowej, 

zwłaszcza komplementarności funkcjonalnej z PO KL. Komplementarność była przeważnie 

promowana przez odpowiednio skonstruowane kryteria wyboru projektów, co należy ocenić 

zdecydowanie pozytywnie. Nie zawsze jednak tego typu kryteria zostały zaprojektowane. 

Przykładowo, jeżeli chodzi o PO IiŚ, to wskazywano, że - w początkowej fazie realizacji programu 

i w ramach pierwszych realizowanych konkursów - w wielu działaniach dotyczących infrastruktury 

społecznej (XI i XII Priorytet)61 nie pojawiały się jakiekolwiek kryteria dotyczące komplementarności 

ocenianych projektów, co zdaniem ewaluatorów powinno było bezwzględnie ulec zmianie62. W tym 

samym badaniu zwracano też uwagę na fakt, że nie do końca zostały zachowane związki pomiędzy 

celami PO IiŚ, a listą kryteriów i ich sformułowaniem; przykładowo, żadne kryterium nie oceniało 

przyczyniania się danego kryterium do wzrostu znaczenia kultury w kreowaniu miejsc pracy 

i produktu krajowego brutto. Z drugiej strony można wskazać, że operacjonalizacja takiego kryterium 

byłaby stosunkowo trudna, przede wszystkim ze względu na brak możliwości oszacowania wpływu 

konkretnego projektu na wzrost PKB, a także fakt, że silne premiowanie tworzenia miejsc pracy 

mogłoby preferować konkretne typy projektów, jak na przykład tworzenie nowych instytucji, ze 

szkodą dla projektów polegających na przykład na rewaloryzacji danego cennego zabytku, jednak 

o niewielkim potencjale kreowania miejsc pracy (jak na przykład odnowienie zabytkowego kościoła). 

Kwestia braku kryterium, dotyczącego komplementarności była korygowana w trakcie realizacji 

Programu, tego typu kryterium pojawiło się na przykład w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ i projektów z 

dziedziny szkolnictwa wyższego – w ramach 2-go konkursu dodano kryterium komplementarności z 

innymi projektami realizowanymi przez beneficjenta w ramach krajowych i regionalnych programów 

operacyjnych nakierowanych na wsparcie szkolnictwa wyższego63. 

Z kolei w przypadku sektora kultury poważnym problemem była jego znaczna różnorodność, co 

utrudniało konstrukcję odpowiednich kryteriów, nie dyskryminujących określonych dziedzin. 

                                                           
61 W momencie realizacji badania nie były jeszcze zapewne opracowane kryteria dla XIII Priorytetu. 
62 „Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, PSDB na zlecenie MRR, 
Warszawa, 2008. 
63 „Badanie podsumowujące realizację Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko”, EGO – Evaluation for Government Organizations s.c., Bartosz Ledzion (red.), Warszawa, 
9.10.2013. 
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Przykładowo, w ramach XI Priorytetu PO IiŚ jedno z kryteriów wyboru, dotyczących przedsięwzięć 

digitalizacyjnych, wskazywało wyraźnie na preferowanie projektów dotyczących konserwacji 

i rewitalizacji obiektów nieruchomych lub ich zespołów, podczas gdy projekty z zakresu digitalizacji 

lub konserwacji archiwów oraz zasobów bibliotecznych zabytkowych i filmowych otrzymywały 

mniejszą liczbę punktów; z kolei całkowicie wykluczano przyznawanie punktów za cyfryzację 

materiałów audio (takich jak słuchowiska, reportaże, czy materiały foniczne z zakresu etnologii 

i antropologii)64. Ten przykład to jedna z dość rzadkich zidentyfikowanych sytuacji (choć z całą 

pewnością było ich więcej), w których sformułowanie kryteriów może prowadzić do dyskryminacji 

projektów danego typu. 

Kwestia ta wiąże się pośrednio z niewystarczającym dostosowaniem kryteriów oceny do projektów 

o specyficznym, niszowym charakterze, na przykład wspomnianych projektów, dotyczących 

digitalizacji dóbr kultury, w tym przypadku sformułowania poszczególnych kryteriów nie zawsze były 

wystarczająco „pojemne” lub też nie uwzględniały szczególnych cech danego typu projektów65. 

W tym kontekście zwracano uwagę na przykład na zasadność stosowania odmiennych zestawów 

kryteriów oceny do oceny projektów różnego typu lub o różnej skali. 

Z kolei w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ i generalnie w ramach wsparcia ze środków europejskich dla 

szkolnictwa wyższego, zapewniono koncentrację wsparcia na kierunkach priorytetowych 

w najlepszych ośrodkach akademickich. Należy jednak zauważyć, że o ile w procesie wyboru tego 

typu projektów brano wprawdzie pod uwagę potencjał beneficjenta, to jednak wagę oceny jakości 

projektów uznano w analizowanych ewaluacjach za niewystarczającą66. Wnioski z analizowanej 

ewaluacji wskazywały także na to, że kryteria merytoryczne I i II stopnia w bardzo małym stopniu 

odnosiły się do jakości projektu. Koncentrowały się one na samym beneficjencie, jego potencjale 

i gotowości operacyjnej beneficjenta do uruchomienia danego przedsięwzięcia. Z drugiej strony 

z taką opinią można dyskutować – finansowane projekty miały charakter inwestycyjny 

i z perspektywy długoterminowej kluczowa nie była, naszym zdaniem, sama jakość projektu 

(rozumianego wąsko jako zadanie inwestycyjne), ale jego wpływ na jakość kształcenia. 

Przeprowadzone analizy wskazały też na częsty brak kryteriów, premiujących współpracę pomiędzy 

różnymi podmiotami, czy też realizację projektów w formule partnerskiej, choć tego typu kryteria, 

pośrednio premiujące realizację takich projektów, występowały w wybranych programach 

operacyjnych67. 

W przypadku Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jedyne przeglądowe badanie 

ewaluacyjne, dotyczące systemu i kryteriów oceny, generalnie bardzo korzystnie ocenia 

                                                           
64 Analiza i ocena działań w zakresie digitalizacji oraz tworzenia wirtualnych instytucji kultury w kontekście projektów 
zrealizowanych w ramach XI Priorytetu PO IiŚ, EGO na zlecenie MKiDN, Warszawa, 2014. 
65 „Analiza i ocena działań w zakresie digitalizacji…”, op. cit. EGO na zlecenie MKiDN, Warszawa, 2014. 
66 Ledzion B. et al., „Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako 
odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków 
priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 
2011. 
67 Zob. na przykład „Ocena efektów realizacji projektów turystycznych w ramach PO IG”, Agrotec na zlecenie 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2015. 
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zaprojektowane rozwiązania, nie są w nim jednak analizowane zbyt kompleksowo poszczególne sfery 

interwencji68. 

Analizując zasady wsparcia infrastruktury społecznej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych, jeżeli chodzi o kryteria wyboru projektów, wskazywano na następujące ważne, niżej 

opisane kwestie. 

Podobnie, jak w przypadku projektów spoza sfery infrastruktury społecznej wskazywano na to, że 

szereg kryteriów ma charakter uznaniowy i brak jest zobiektywizowanych wskazań, co do sposobu 

dokonywania oceny za ich pomocą. I tak, przykładowo, oceniając kryteria dla Działania 3.3 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, dotyczącego wspierania 

instytucji kultury wskazywano, że wybrane kryteria oceny, na przykład dotyczące „skali rozwiązań 

przyjętych w projekcie” oraz „analizy zapotrzebowania na usługi kulturalne” mają bardzo 

nieprecyzyjny charakter, a dodatkowo nie było jasne, w jakiej formie przygotowana miała zostać 

wspomniana analiza zapotrzebowania 69. Ostatecznie, tak sformułowane kryteria prowadziły do 

zmniejszonej obiektywizacji procesu oceny, poprzez prawdopodobnie duże zróżnicowanie zasad 

oceny za pomocą tego kryterium przez poszczególnych ekspertów. 

Kryteria wyboru projektów odgrywały także – w badanych sferach interwencji – zróżnicowaną, 

przeważnie korzystną, rolę w zapewnianiu koncentracji przestrzennej i tematycznej wsparcia,, W 

szeregu przypadków kryteria oceny projektów ze sfery infrastruktury społecznej odwoływały się 

bezpośrednio do występowania niezaspokojonych potrzeb  w wybranych sferach. Przykładem może 

być województwo śląskie – w tym przypadku, w ramach RPO, dla Działania 9.3 „Lokalna 

infrastruktura sportowa” za 40% ogólnej liczby punktów w ocenie merytorycznej odpowiadało 

kryterium dotyczące zapotrzebowania na terenie dzielnicy/gminy/powiatu na obiekty sportowe 

danego typu (mierzone niewystępowaniem obiektu danego typu w najbliższej okolicy)70.  Naturalnie, 

odmienną kwestią może być jego operacjonalizacja i faktyczny sposób oceny. 

W wielu regionalnych programach operacyjnych stosowano kryteria oceny premiujące zgodność 

ocenianych projektów z celami danego programu, ale także innymi dokumentami strategicznymi (np. 

strategia rozwoju danego regionu lub strategie branżowe). Pod tym względem najbardziej 

radykalnym, choć zdecydowanie korzystnym, przykładem może być Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego, w którym na przykład w ramach Działania 6.3 „Regionalne dziedzictwo 

kulturowe o potencjale turystycznym” aż 62% ogólnej liczby punktów w ocenie merytorycznej można 

było uzyskać za zgodność danego projektu z celami RPO WP, celami danej Osi Priorytetowej lub z 

                                                           
68 „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 
2007-2013”, PSDB, Warszawa, 2008. 
69 „Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, Ecorys sp.  z o.o., Warszawa , grudzień 2008. 
70 Załącznik nr 6, „Kryteria wyboru projektów. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”, Katowice, marzec 2016 r. 
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branżowymi strategiami Województwa Pomorskiego, czy też gminnym programem opieki nad 

zabytkami.71 

Wybrane badania ewaluacyjne wskazywały także na niewystarczający związek kryteriów oceny 

projektów ze wskaźnikami na poziomie danego Działania lub Priorytetu. W wielu przypadkach 

kryteria nie premiowały projektów w znacznym stopniu przyczyniających się do wzrostu wartości 

danego wskaźnika – przykładem może być Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013 w ramach którego najniższy stopień korelacji występował, zdaniem 

autorów ewaluacji, w przypadku działań w sferze infrastruktury ochrony zdrowia oraz infrastruktury 

edukacyjnej 72 . Z drugiej strony można też zauważyć, że zapewne kwestia ta jest bardziej 

skomplikowana – problem może leżeć bowiem także po stronie dyskusyjnego doboru wskaźników i 

sposobu ich zdefiniowania, a także określenia ich docelowych wartości. 

W programach regionalnych mogły też występować, choć relatywnie rzadko, sytuacje 

dyskryminowania określonych rodzajów projektów lub wnioskodawców wskutek sformułowania 

określonych kryteriów. Przykładowo, w Działaniu 6.2 „Rozwój infrastruktury z zakresu opieki 

zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2007-2013 jedno z kryteriów dotyczyło „zgodności projektów z wdrażaniem dyrektyw Unii 

Europejskiej”. Jak wskazywali autorzy ewaluacji73, było ono niekorzystne dla wybranych projektów 

w zakresie służby zdrowia, które akurat nie były objęte prawodawstwem wspólnotowym. 

Z kolei w badaniu, dotyczącym kryteriów stosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2007-201374 zwracano uwagę na niezbyt precyzyjne sformułowania 

kryteriów - przykładowo dla projektów w sferze kultury premiowano wpływ projektu na zwiększenie 

dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych, co stawiało w niekorzystnej sytuacji obiekty, 

które były już dostępne dla takich osób. Ponadto tego typu kryterium nie powinno mieć 

zastosowania do wszystkich typów projektów (nie można go na przykład zastosować do remontu 

zabytkowej polichromii w kościele), co też wskazuje na konieczność dostosowywania rodzaju 

kryteriów do typów projektów. Badanie wskazywało też na bardzo ogólne brzmienie ważnego 

kryterium „Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami lub innymi podmiotami, 

realizującymi projekt” oraz brak szczegółowych wytycznych, co do sposobu oceny za pomocą tego 

kryterium. Jeżeli chodzi natomiast o wsparcie w sferze infrastruktury opieki zdrowotnej (działanie 9.1 

i 9.2), to w badaniu zwracano uwagę na brak powiązania kryteriów oceny z faktycznymi potrzebami 

w sferze opieki zdrowotnej, a także z możliwościami finansowania usług wykonywanych przez dany 

rodzaj zakupywanego sprzętu (np. mammografy) przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

                                                           
71 Uszczegółowienie Regionalnego Programu  Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na Lata 2007-2013 (z dnia 
25 sierpnia 2016 r.) – załącznik 5.5 „Kryteria wyboru projektów”. 
72  „Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego”, PSDB, 
Warszawa 2010. 
73 „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007-2013”, CASE Doradcy, 2008. 
74 Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013, PAG Uniconsult,  2009. 
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Podsumowując, można stwierdzić, że podstawowe wskazania dotyczące systemu i kryteriów oceny 

projektów ze sfery infrastruktury społecznej mają częściowo charakter specyficzny, jednakże w 

znacznym stopniu są one zbieżne ze wskazaniami, dotyczącymi także projektów realizowanych w 

innych sferach interwencji: 

 Generalnie system oceny i kryteria wyboru projektów miał pozytywny wpływ na rozwój 

infrastruktury społecznej, pozwalając – co do zasady – na wybór projektów o największym 

znaczeniu dla poszczególnych grup społecznych i z punktu widzenia polityki państwa. W 

miarę wdrażania programów operacyjnych wprowadzano odpowiednie modyfikacje, 

doskonalące funkcjonowanie systemu i kryteriów oceny. Zidentyfikowane przypadki 

dyskryminacji danego typu projektów i podmiotów były stosunkowo rzadkie. W tym 

kontekście warto natomiast wspomnieć (co oczywiście jest pewnym problemem od strony 

wdrożeniowej) o zasadności tworzenia zróżnicowanych zestawów kryteriów oceny dla 

projektów o różnym charakterze, choć dotyczącym tej samej sfery interwencji publicznej (np. 

sfery kultury). Alternatywą jest zaprojektowanie identycznych, stosunkowo ogólnych 

kryteriów, ale jednocześnie zaproponowanie bardzo precyzyjnych i szczegółowych 

wytycznych, co do sposób oceny różnego rodzaju projektów. 

 W niektórych analizowanych programach pewnym problemem bywał niski poziom 

operacjonalizacji kryteriów i związany z tym wysoki poziom subiektywizmu oceny. Biorąc 

jednak pod uwagę to, że znaczna część konkursów w sferze infrastruktury społecznej była 

realizowana dość dawno (np. w latach 2008-2010), to od tego czasu jakość systemu realizacji 

projektów europejskich uległa znaczącej poprawie. 

 Jako szczególnie korzystne należy ocenić te rozwiązania w ramach których (za pomocą 

odpowiednich rozwiązań w systemie oceny lub za pomocą odpowiednio sformułowanych 

kryteriów oceny) premiowano wybór projektów odpowiadających na zdefiniowane potrzeby i 

braki w infrastrukturze społecznej, a także strategiczne cele rozwojowe danego regionu lub 

branży. Naturalnie, w tym wymiarze trudną kwestią pozostaje operacjonalizacja kryteriów 

potrzeb i braków infrastrukturze społecznej. Z kolei jednak delikatną i ważną kwestią 

pozostają związki kryteriów oceny z systemem wskaźników dla danego programu lub 

priorytetu – w idealnym scenariuszu prace nad nimi powinny być prowadzone równolegle i 

być ściśle skoordynowane, realnie jednak nie zawsze jest to możliwe. 

 Jako bardzo ważną kwestią należy wskazać uwzględnianie w kryteriach oceny (i jego 

odpowiednie zdefiniowanie) pojęcia komplementarności realizowanego projektu w stosunku 

do innych przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych. W tym przypadku jednak, 

ze względu na niejednoznaczność tego pojęcia oraz różne wymiary komplementarności, 

niezbędne byłoby opracowanie szczegółowych zasad i wytycznych, co do sposobu oceny w 

ramach tego kryterium, w celu obiektywizacji procesu oceny. Analogicznie, jako istotną 

kwestią można też wspomnieć premiowanie – w uzasadnionych przypadkach – realizacji 

projektów w formule partnerskiej. 
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 Logika interwencji w obszarze infrastruktury społecznej 2.6

Opisując wpływ interwencji realizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013 w obszarze 

infrastruktury społecznej, widać wyraźny wpływ tej interwencji na realizację celów Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013
75

. 

Schemat 1. Architektura celów NSRO uwzględniających wspieranie rozwoju infrastruktury 
społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: na podstawie NSRO 2007-2013. 

Wszystkie badane projekty dotyczące wsparcia infrastruktury społecznej realizowały przede 

wszystkim Cel 3 NSRO – zbudowanych lub przebudowanych zostało 4 714 obiektów tego typu 

infrastruktury, a doposażono 1 133 instytucji, głównie edukacji i ochrony zdrowia76. Łączna wartość 

wsparcia wyniosła blisko 45 mld zł, przy czym w tej kwocie wkład 16 RPO wyniósł 70%, PO IiŚ – 22%, 

zaś PO RPW – 8%. Znaczny wpływ interwencji widać także na realizację Celu 5 – poprzez wsparcie 

przedsięwzięć, często o bardzo znacznej wartości jednostkowej (służących rozwojowi największych 

aglomeracji), rozwijających obszar Polski Wschodniej (projekty realizowane na terenie 5 województw 

Polski Wschodniej stanowiły 29% pod względem liczby wszystkich inwestycji i 31% - biorąc pod 

uwagę ich wartość (por. tabela nr 2). Z kolei, wartość projektów zrealizowanych przy wsparciu 

                                                           
75 Polska - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie - 
Narodowa Strategia Spójności, MRR, Warszawa, maj 2007. 
76  Doposażenie obiektów odnotowano w 301 projektach dot. infrastruktury szkolnej i edukacyjnej, systemy 
zabezpieczenia zbiorów zamontowano w 68 projektach infrastruktury kultury, doposażenie instytucji odnotowano 
w 703 projektach dot. infrastruktury ochrony zdrowia, w 50 projektach dot. turystyki, sportu i rekreacji odnotowano 
zakup środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, w 11 projektach dot. rozwoju infrastruktury społecznej 
odnotowano zakup środków trwałych (na podstawie osiągniętych wartości wskaźnika produktu). 

Cel strategiczny NSRO: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej, 
opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu 
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

(Cel 3) Budowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.  

 Wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej. 

(Cel 5) Wzrost konkurencyjności polskich regionów 
i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. 

(Cel 6) Wyrównywanie szans rozwojowych 
i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 
wiejskich. 

 Pełniejsze wykorzystanie potencjału endogenicznego 
największych ośrodków miejskich. 

 Przyśpieszenie rozwoju województw Polski Wschodniej. 

 Wspomaganie rozwoju współpracy terytorialnej. 

 Przeciwdziałanie marginalizacji i peryferyzacji obszarów 
problemowych. 

 Wyrównywanie szans rozwojowych na obszarach 
wiejskich.  

 Wspomaganie zmian strukturalnych. 

CELE HORYZONTALNE NSRO, obejmujące 

wspieranie infrastruktury społecznej 

KIERUNKI INTERWENCJI, obejmujące wspieranie rozwoju 
infrastruktury społecznej 
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z PO RPW to 41% wartości projektów wspartych z RPO pięciu regionów Polski Wschodniej. 

Poszczególne przedsięwzięcia były także zgodne z kierunkiem interwencji wspomagania rozwoju 

współpracy terytorialnej (przykładem mogą być projekty partnerskie realizowane w obszarze 

turystyki) oraz przeciwdziałania marginalizacji i peryferyzacji obszarów problemowych. O wpływie 

badanych projektów można mówić w przypadku realizacji Celu 6 NSRO, gdyż 1 686 projektów 

o wartości 5,7 mld zł było realizowanych na obszarach wiejskich, w tym 97% ich wartości pochodziło 

z RPO, zaś 3% - z PO RPW. 

Wspieranie infrastruktury społecznej dotyczy rozmaitych dziedzin, z których każda jest na swój 

sposób szczególna. W rezultacie mamy do czynienia z wielką różnorodnością projektów oraz 

rozmaitością źródeł finansowania interwencji. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

ukierunkowywane mogą być na różnorodne cele, głównie związane z dążeniem do zapewnienia 

spójności społecznej, przy czym będą one także - pośrednio lub bezpośrednio - wpływać na 

konkurencyjność gospodarczą. Ten kontekst, jaki tworzy zróżnicowanie analizowanej tu materii czyni 

niezwykle skomplikowanym wszelkie próby budowy uniwersalnego modelu wspierania infrastruktury 

społecznej poprzez inwestycje, którego stosowanie gwarantowałoby optymalizację nakładów i 

efektów. Można natomiast podjąć próbę ustalenia pewnych uniwersalnych cech interwencji 

publicznej, które sprzyjać będą odpowiedniemu ukierunkowaniu inwestycji i ich efektów.  

Generalnie procesy projektowania i realizacji interwencji powinny być tak skonstruowane logicznie, 

aby maksymalizowały one prawdopodobieństwo skutecznej eliminacji przedsięwzięć wycinkowych, 

skoncentrowanych na bazie materialnej i nie prowadzących do realizacji działań kompleksowych. 

Mają one natomiast prowadzić do wspierania projektów skutkujących wymiernymi rezultatami, 

w postaci rosnącej jakości usług i być realizowane w oparciu o zupełnie nowe podejścia i metodyki, 

z ich odpowiednio silnym oddziaływaniem na sferę gospodarczą.  

Przegląd przedmiotowych badań i literatury, uzupełniony wynikami niniejszej ewaluacji, pozwala na 

sformułowanie kilku kluczowych cech: 

 

Logika 
interwencji 

(teoria zmiany) 

Kompleksowość 
interwencji 

Integracja - 
komplemen-

tarność 

Partnerstwo 

Koncentracja 
wsparcia 
(obszary, 

grupy i skala 
środków) 

Trwałość 
interwencji 

Adekwatność 
kryteriów 

wyboru i ich 
skuteczność 
selekcyjna 
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 Po pierwsze, logika interwencji w okresie 2007-2013 (teoria zmiany), wynikająca 

z realizowanych działań wspierających rozwój infrastruktury społecznej (wsparcie ze środków 

publicznych), słusznie akcentowała tworzenie bazy materialnej tylko i wyłącznie jako środka 

prowadzącego ostatecznie do oczekiwanej skali zmian jakościowych, czyli tworzenia zupełnie 

nowych modeli / metodyk świadczenia usług. W tym kontekście produkty mają zatem 

znaczenie drugorzędne, a cała istota interwencji tkwi w rezultatach i oddziaływaniu, 

wynikających z bardziej efektywnego wykorzystania zarówno istniejących, 

jak i uzupełnionych (w wyniku inwestycji) zasobów. 

 Po drugie, inwestycje w infrastrukturę nie powinny być traktowane jako wyizolowana 

działalność, dotycząca określonej dziedziny / sektora, ale jako przedsięwzięcia kompleksowe. 

Wszędzie, gdzie jest to możliwe, powinny być one planowane z uwzględnieniem wpływu 

inwestycji na konkurencyjność gospodarczą. Chodzi tu o traktowanie tego rodzaju wsparcia, 

jako inwestycji oddziaływujących ostatecznie także na gospodarkę. Inwestycje 

w infrastrukturę powinny mieć charakter integrujący różne obszary dziedzinowe. Nie chodzi 

więc tylko o wyizolowane projekty sektorowe, ale projekty, których przedmiot "przecina" 

(łączy) horyzontalnie różne obszary życia społecznego i gospodarczego. Przykładowo, 

w przypadku interwencji publicznej, w mniejszym zakresie chodzić powinno o wspieranie 

skoncentrowanych w danym sektorze projektów, ale o wspieranie przedsięwzięć, w których 

na czoło wysuwana będzie ich funkcja, dalece (im bardziej tym lepiej) wykraczająca poza 

wyizolowany sektor (np. inwestycja w określoną infrastrukturę kultury, gwarantująca 

możliwość rozwijania w oparciu o nią szeregu innych funkcji np. kulturalnych, sportowych, 

edukacyjnych, dotyczących zdrowia, czy wreszcie gospodarczych). Jest tu więc mowa 

o podejściu łączącym (integrującym), w ramach jednego działania, dywersyfikację 

gospodarczą, wspieranie kreatywności, innowacyjności, konkurencyjności i zrównoważonego 

rozwoju społecznego. 

 Po trzecie, inwestycje powinny być realizowane (preferowane) przy oparciu ich, w możliwie 

szerokim zakresie, na układach partnerskich, co automatycznie sprzyjać będzie możliwie 

szerokiemu zadośćuczynieniu wskazanemu powyżej podejściu integracyjnemu, czy też - 

inaczej - komplementarności, zarówno funkcjonalnej, jak i terytorialnej. Planowanie, 

a następnie funkcjonowanie partnerstw niezbędne jest już na etapie planowania inwestycji 

i przygotowania projektu. Jednocześnie nie można zapominać o partnerstwie w fazie 

realizacji oraz – w szczególności – na etapie funkcjonowania danego obiektu. 

 Po czwarte, koncentracja wsparcia, na obszarach i w grupach znajdujących się w gorszym 

położeniu, wobec których zasadne jest podejmowanie działań interwencyjnych, które 

najszybciej i w największym stopniu przekładać się będą na osiągnięcie większej spójności 

społecznej. Oznacza to położenie nacisku na konieczną w takiej sytuacji, profesjonalną 

identyfikację dziedzin / obszarów i podmiotów interwencji (odbiorców ostatecznych). 

Koncentracja wsparcia dotyczy także aspektu skali, bowiem, aby interwencja mogła 

skutecznie spełniać opisane tu cechy, jej skala musi być również odpowiednia (odpowiednio 

dopasowana co do rozmiarów - w ten sposób przeciwdziałając nadmiernemu rozproszeniu 

środków). 

 Po piąte, trwałość efektów interwencji, odzwierciedlona podejmowaniem jedynie takich 

inwestycji, co do których oszacowania dotyczące ich trwałości wskazują na możliwość 

długookresowego funkcjonowania. Chodzi tu więc o trwałość w szerokim słowa tego 

rozumieniu, tj. nie tylko istnienia realistycznych założeń, co do zdolności utrzymania efektów 

rzeczowych inwestycji, ale także istnienia (wypracowania) precyzyjnej wizji funkcjonowania 

przedsięwzięcia, w związku z przewidywanymi rezultatami i oczekiwanym oddziaływaniem. 
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 Wreszcie, po szóste, adekwatność kryteriów wyboru przedsięwzięć, na które skierowana jest 

interwencja publiczna i ich skuteczność selekcyjna. Kryteria te muszą być tak konstruowane, 

aby zapewniały skuteczną selekcję przedsięwzięć charakteryzujących się ww. cechami. Ich 

postać uzasadnia przywiązywanie dużej wagi do posiadanego przez projektodawców 

doświadczenia, zdolności organizacyjnych na etapie realizacji inwestycji, a następnie jej 

funkcjonowania. Zdolności te powinny być charakterystyczne po stronie wszystkich 

partnerów, odpowiednio do dziedzin ich specjalizacji.  
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3 Analizy ekonometryczne 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 nie definiowały wskaźników obrazujących stan 

wyjściowy i docelowy efektów inwestycji w infrastrukturę społeczną - wszystkie wskaźniki NSRO 

przypisane do badanych celów (por. rozdz. 2.5) nie pozwalają na jednoznaczną („twardą”) ocenę 

zmian w tym obszarze. Dlatego posłużono się analizami ekonometrycznymi dla określenia efektów 

interwencji w obszarze infrastruktury społecznej (zmiany dostępności tej infrastruktury oraz 

użyteczności, skuteczności i efektywności interwencji). 

Analizy ekonometryczne przeprowadzone były na podstawie danych wtórnych, dostępnych 

w publicznych zbiorach danych (głównie www.stat.gov.pl) oraz danych dotyczących wartości 

projektów (dane Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13). Pierwszym etapem analiz 

ekonometrycznych było skonstruowanie miar syntetycznych w podziale na 5 obszarów infrastruktury 

społecznej: 

1. syntetyczny miernik77 dostępu do infrastruktury edukacji i kształcenia (SMDIEK) – por. p. 3.1; 

2. syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury kultury (SMDIK) – por. p. 3.2. 

3. syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury turystyki, rekreacji, sportu (SMDITRS) – por. p. 

3.3. 

4. syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia (SMDIOZ) – por. p 3.4; 

5. syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury pomocy i integracji społecznej (SMDIPIS) – por. 

p. 3.5. 

Do obliczenia miar syntetycznych posłużyła Metoda Unitaryzacji Zerowanej, w której w pierwszym 

kroku wskaźniki cząstkowe (które wymieniane są na początku każdego z podrozdziałów) były 

normalizowane za pomocą formuły: 
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  dla destymulant. 

W drugim kroku obliczano miarę syntetyczną dla danego obszaru za pomocą formuły: 

    

 

gdzie mj oznacza wagi nadawane poszczególnym zmiennym diagnostycznym (wskaźnikom 

wymienionym na początku kolejnych podrozdziałów), które przyjęto na takim samym poziomie dla 

wszystkich zmiennych78. 

                                                           
77 Aby uniknąć wielokrotnych powtórzeń i niezręczności językowych syntetyczne mierniki infrastruktury nazywane są 
również syntetycznymi miarami infrastruktury – zawsze chodzi o tę samą zmienną.  

∑
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Miary syntetyczne zostały następnie wykorzystane do badania użyteczności, skuteczności 

i efektywności interwencji oraz do pomiaru dysproporcji pomiędzy podregionami pod względem 

dostępu do danego rodzaju infrastruktury społecznej.  

Kryterium użyteczności ma za zadanie stwierdzić, czy i w jakim stopniu wsparcie było użyteczne, tzn. 

czy i w jakim stopniu interwencja poprawiała sytuację na obszarach o najwyższych potrzebach 

(deficytowych) pod względem analizowanego kryterium. Potrzeby (a tym samym obszary deficytowe) 

definiowano za pomocą syntetycznej miary infrastruktury danego obszaru w roku 2008 i przyjęto, że 

im niższa była miara syntetyczna – tym większe potrzeby w zakresie danego typu infrastruktury 

społecznej79. Miarą poprawy sytuacji była zmiana miernika syntetycznego w latach 2008-2015. Aby 

wykazać użyteczność interwencji należało pokazać, że im niższa była w podregionach miara 

syntetyczna – tym większa poprawa nastąpiła – czego statystycznym dowodem powinna być 

ujemna korelacja pomiędzy tymi zmiennymi.  

Kryterium skuteczności ma za zadanie stwierdzić, w jakim stopniu cele interwencji zostały osiągnięte. 

Aby statystycznie zweryfikować to kryterium, definiowano cel interwencji jako poprawę w zakresie 

danego rodzaju infrastruktury, mierzoną zmianą odpowiedniej syntetycznej miary infrastruktury 

w latach 2008-201580. Pierwszym etapem mierzenia skuteczności było zatem stwierdzenie, czy 

w ogóle nastąpiła poprawa w tym zakresie (efekt brutto), drugim etapem, czy zmiana ta jest 

wynikiem realizowanej interwencji (efekt netto). Jeśli tak, to współczynnik korelacji pomiędzy zmianą 

miernika syntetycznego a nakładami na poprawę infrastruktury powinien być dodatni i istotny 

statystycznie81.  

W przypadku pozytywnie zweryfikowanej skuteczności interwencji można było obliczyć jej efekt 

netto, który rozumiany jest jako ta część zmiany miary syntetycznej, która wywołana została 

ewaluowaną interwencją. Im wyższy efekt netto interwencji tym wyższa jej efektywność.  

W celu stwierdzenia poziomu i zmian w dysproporcjach (nierównościach) w dostępie do 

infrastruktury społecznej wykorzystano współczynnik zmienności (udział odchylenia standardowego 

danej miary syntetycznej w jej średniej dla 72 podregionów). O ile sam pomiar nierówności pozwala 

na stwierdzenie, czy dostęp do infrastruktury jest równomierny (im niższy współczynnik zmienności 

tym bardziej równomierny dostęp), to obserwacja zmian w czasie tych współczynników (za pomocą 

                                                                                                                                                                                     
78 W ogromnej większości prac empirycznych, w których konstruowana jest zmienna syntetyczna, przyjmuje się 
założenie o jednakowych wagach wybranych zmiennych diagnostycznych. Wówczas mj=1/k (tzn. dla dwóch zmiennych 
diagnostycznych mj=0,5, dla trzech mj=0,33, dla czterech mj=0,25 itd.). Przyjmowanie takich samych wag wynika 
najczęściej z braku informacji o okolicznościach mających wpływ na zróżnicowanie znaczenia i roli cech 
diagnostycznych. Wartościowanie wpływu poszczególnych cech na ocenę badanego zjawiska budzi zawsze wiele 
kontrowersji i dyskusji, dlatego w niniejszym badaniu przyjęto identyczne wagi dla wszystkich wskaźników 
cząstkowych. 
79 W zakończeniu do tego rozdziału piszemy o naszych wątpliwościach, co do tak zdefiniowanej użyteczności.  
80 Rok 2008 był okresem, w którym nie mogły się jeszcze odzwierciedlić żadne efekty realizowanych programów. Rok 
2015 jest ostatnim, dla którego były dostępne dane ze statystyk publicznych.  
81 W przypadku badania wśród 72 podregionów współczynnik korelacji jest istotny statystycznie, jeżeli jego wartość 
przekracza co najmniej wartość r=0,20 (dla poziomu istotności 10%). Jeżeli współczynnik korelacji jest większy od 
r=0,24, wówczas jest istotny dla poziomu istotności p=0,05, jeśli zaś współczynnik korelacji jest większy od r=0,30, 
wówczas jest istotny dla poziomu istotności p=0,01. 
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modelu trendu) pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, czy istniejące (przed realizacją interwencji) 

dysproporcje zmniejszyły się, czy zwiększyły. 

Ostatecznie syntetyczne mierniki dostępu oraz analizy wykonane na ich podstawie posłużyły do: 

 zdiagnozowania deficytów w zakresie infrastruktury społecznej (pytanie ewaluacyjne nr 3 – 

por. tabela 1) na podstawie wskazania podregionów o najniższych wartościach miary 

syntetycznej (por. tabele w podrozdziałach 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1); 

 analizy zmian infrastruktury społecznej, które porównają stan infrastruktury w dwóch 

okresach i pośrednio zmiany w jakości życia mieszkańców, przynajmniej w tym rozumieniu 

jakości, w jakim tworzona jest ona poprzez lepszy dostęp do infrastruktury (pytanie 

ewaluacyjne nr 4) – na podstawie zmian w syntetycznych miernikach dostępu do 

infrastruktury (por. mapy 1-5 oraz dane w załączniku nr 8); 

 oceny efektów interwencji w zakresie nierówności w dostępie do infrastruktury i jakości życia 

mieszkańców (pytanie nr 4) – rozdziały 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4, 3.5.4; 

 oceny wpływu brutto i netto interwencji (pytanie nr 3) – por. rozdziały 3.1.5, 3.2.5, 3.3.5, 

3.4.5, 3.5.5; 

 sformułowania wskaźników monitorowania celu 3 NSRO (pytanie nr 5 – por. podrozdział 3.6). 

Na koniec uwaga dotycząca zakresu czasowego analiz ekonometrycznych, który różni się nieco od 

innych analiz przeprowadzonych w raporcie. W momencie tworzenia niniejszego raportu można było 

jedynie stworzyć miary syntetyczne do roku 2015. Powoduje to, że analizy nie obejmują całości 

realizowanej interwencji, a jedynie tę jej część, która mogła się uwidocznić w danych 

statystycznych za rok 2015. Przyjęto, że są to projekty zakończone najpóźniej 30.06.2015 r., a więc 

tylko 78% wartości wszystkich zrealizowanych projektów z zakresu badanej infrastruktury społecznej. 

 Infrastruktura edukacji i kształcenia 3.1

 Syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury edukacji i kształcenia - SMDIEK 3.1.1

Syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury edukacji i kształcenia składa się z następujących 

wskaźników cząstkowych: 

1. liczba miejsc w przedszkolach przypadająca na liczbę dzieci w wieku 3-5 lat, 

2. liczba komputerów na 1000 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach82, 

3. liczba szkół (podstawowych i gimnazjalnych) na 100 000 mieszkańców, 

4. liczba szkół ponadgimnazjalnych (bez policealnych) na 100 000 mieszkańców83, 

5. liczba szkół wyższych na 100 000 mieszkańców, 

6. liczba nauczycieli akademickich na 100 000 mieszkańców84. 

                                                           
82 Wartość wskaźnika obliczono jako sumę liczby komputerów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (bez 
specjalnych) przez sumę liczby uczniów tych szkół. Ponieważ GUS monitorował tę zmienną tylko do roku 2012, dane 
o liczbie komputerów za lata 2013-2015 uzyskano metodą ekstrapolacji trendu z lat 2008-2012, który we wszystkich 
podregionach był bardzo wyraźny.  
83 Dane o liczbie szkół ponadgimnazjalnych dostępne były za lata 2010-2014. Dane za lata 2008-2009 i za 2015 r. 
uzupełniono dynamiką liczby uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
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Wartości miary syntetycznej w poszczególnych podregionach znajdują się w załączniku nr 8, zaś na 

poniższym wykresie znajduje się przebieg miary syntetycznej dla Polski85.  

Wykres 19. Syntetyczna Miara Dostępu do Infrastruktury Edukacji i Kształcenia dla Polski w latach 
2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższy wykres pokazuje, że w latach 2008-2015 nastąpił wzrost miary syntetycznej (który można 

utożsamiać z poprawą dostępności do infrastruktury edukacji i kształcenia) o 7,4% (choć należy 

zauważyć, że jest to wartość bardzo uśredniona - z 72 podregionów – pośród których znajdowały się 

takie, gdzie poprawa infrastruktury była 53%, jak i takie, gdzie zmiana ta wynosiła -10%). Tabela 

poniżej pokazuje 5 podregionów o najwyższej i 5 podregionów o najniższej wartości SMDIEK w roku 

2015.  

Tabela 17. Podregiony o najwyższej i najniższej wartości SMDIEK w roku 2015 wraz z wartością 
początkową i przyrostem SMDIEK oraz wartością inwestycji 

Ranga SMIEK 
w 2015 r. 

Podregion 
SMDIEK w 

2008 r. 
SMDIEK w 

2015 
Przyrost SMDEK 

2008-2015 

Wartość umów 
inwestycji per 

capita
86

 

1 opolski 0,40 0,45 13% 223 

2 m. Poznań  0,43 0,45 4% 1067 

3 m. Kraków 0,38 0,43 12% 577 

4 lubelski 0,39 0,43 10% 1097 

5 rzeszowski 0,37 0,42 14% 1285 

68 poznański 0,21 0,25 21% 39 

69 bytomski 0,27 0,25 -10% 43 

                                                                                                                                                                                     
84 Liczba nauczycieli akademickich jest monitorowana jedynie na wojewódzkim poziomie agregacji danych – wartość 
wskaźnika w podregionach została zdezagregowana liczbą studentów.  
85 Miernik dla Polski jest średnią ważoną (udziałami ludności) obliczoną dla 72 podregionów Polski. 
86 Kiedy mowa o wartości inwestycji w rozdziale 4 mamy na myśli wartości projektów ogółem zrealizowanych do 
połowy 2015 r. (tylko takie inwestycje mogły oddziaływać na wskaźnik syntetyczny). 
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Ranga SMIEK 
w 2015 r. 

Podregion 
SMDIEK w 

2008 r. 
SMDIEK w 

2015 
Przyrost SMDEK 

2008-2015 

Wartość umów 
inwestycji per 

capita
86

 

70 łódzki 0,23 0,23 1% 70 

71 tyski 0,23 0,22 -4% 131 

72 gdański 0,14 0,22 53% 132 

Źródło: opracowanie własne. 

Z powyższej tabeli wynika, że najmniejsze wartości SMDIEK zanotowano w podregionie gdańskim 

(SMDIEK2015=0,22), w którym jednocześnie zanotowano największy (53%) wzrost wartości miernika 

syntetycznego (ale efekt małej bazy nie pozwolił istotnie poprawić pozycji podregionu). Najwyższa 

wartość SMDIEK wystąpiła w podregionie opolskim (0,45 w 2015), w którym jednocześnie 

zanotowano 13% poprawę tej wartości na przestrzeni lat 2008-2015. Największe zmiany pozycji 

w rankingu 72 podregionów pod względem infrastruktury edukacji i kształcenia zanotowały 

podregiony: ciechanowski (który był na 43 miejscu w roku 2008 i na 21 w roku 2015) i kielecki (51 vs 

27). Generalnie można zauważyć, że do podregionów o najwyższych wartościach SMDIEK skierowano 

przeciętnie wyższe kwoty wsparcia. Na koniec prezentujemy mapy z wartościami SMDIEK 

w województwach.  

Mapa 1. Wartość SMDIEK w roku 2015 i procentowa zmiana SMDIEK na przestrzeni lat 2008-2015 

2015 Zmiana 2008-2015 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Jak widać z mapy 1 w skali województw nie zaszły duże zmiany – wahają się one od 1% 

w województwie łódzkim, do maksymalnie 19% w województwie świętokrzyskim. Analizując te 

zmiany w kontekście poszczególnych wskaźników cząstkowych to stosunkowo korzystne zmiany 

zaszły pod względem dostępności miejsc w przedszkolu (liczba dzieci przypadająca na 1 miejsce 

w przedszkolu), która w łódzkim zwiększyła się o 39%, zaś w świętokrzyskim aż o 91% (jest to 

maksymalna pod tym względem poprawa). Wzrost liczby komputerów przypadających na 1000 

uczniów był w łódzkim tylko nieznacznie niższy niż w świętokrzyskim, umiarkowanie także, w obu 

lokalizacjach, spadła liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych przypadających na 100 tys. 
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mieszkańców, natomiast w świętokrzyskim (oraz kujawsko-pomorskim) zanotowano najmniejszy 

spadek szkół ponadgimnazjalnych, w przeciwieństwie do łódzkiego, w którym spadek ten był 

największy (wraz z województwem pomorskim). Jeśli chodzi o liczbę szkół wyższych, to na przestrzeni 

lat 2008-2015 spadła ona w całej Polsce i jest to wynik, na który złożyły się wszystkie, oprócz 

dolnośląskiego i opolskiego województwa. W świętokrzyskim liczba szkół wyższych uległa 

zmniejszeniu o jedną, tymczasem w łódzkim w roku 2015 było 5 szkół wyższych mniej niż w 2008 r. 

Likwidacja szkół wyższych przekłada się z kolei na następny wskaźnik – liczbę nauczycieli 

akademickich, których w skali kraju ubyło ponad 4 tys., na co złożyły się spadki we wszystkich oprócz 

mazowieckiego i małopolskiego województwa. Największe spadki liczby nauczycieli akademickich 

dotyczą województwa lubuskiego, a zaraz potem łódzkiego. Świętokrzyskie na tym tle wypada 

stosunkowo dobrze, z zaledwie 3% spadkiem tej zmiennej. Generalnie stosunkowo niewielkie zmiany, 

które nastąpiły w województwach pod względem edukacji i kształcenia są wynikiem stosunkowo 

dużej poprawy pod względem dwóch pierwszych wskaźników cząstkowych wymienionych na 

początku niniejszego podrozdziału, przy jednoczesnym pogorszeniu się wartości pozostałych.  

 Badanie użyteczności interwencji  3.1.2

Kryterium użyteczności wymaga zdefiniowania potrzeb, czy deficytów w zakresie badanego rodzaju 

infrastruktury. W niniejszym badaniu potrzeby zdefiniowano za pomocą Syntetycznej Miary Dostępu 

do Infrastruktury Edukacji i Kształcenia w roku 2008 i przyjęto, że im niższa była miara syntetyczna – 

tym większe potrzeby w zakresie infrastruktury edukacji kształcenia. Miarą poprawy sytuacji jest 

zmiana miary syntetycznej na przestrzeni lat 2008-2015. Aby wykazać użyteczność interwencji należy 

pokazać, że im niższa była w podregionach miara syntetyczna – tym wyższa nastąpiła w nich 

poprawa– czego statystycznym dowodem powinna być ujemna korelacja pomiędzy tymi zmiennymi.  

Poniższy wykres pozwala na „wzrokową” weryfikację kryterium użyteczności. Widać na nim, że im 

niższa była miara syntetyczna w podregionach (tzn. im gorsza była sytuacja pod względem edukacji 

i kształcenia – zobrazowana na osi poziomej) tym większa poprawa nastąpiła w zakresie 

infrastruktury edukacji i kształcenia87. Potwierdza to współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi 

ukazanymi na tym wykresie, który wynosi -0,51 - jest ujemny i istotny statystycznie na poziomie 

istotności 0,01, co pozwala potwierdzić użyteczność interwencji w zakresie infrastruktury edukacji 

i kształcenia.  

  

                                                           
87 W szczególności dotyczy to podregionu gdańskiego, w którym początkowy poziom infrastruktury był najniższy 
i w którym zanotowano najwyższy jej wzrost – co obrazuje punkt w lewym górnym roku wykresu.  
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Wykres 20. Zależność pomiędzy potrzebami podregionów w zakresie infrastruktury edukacji 
i kształcenia (oś pozioma) a wartością zrealizowanej interwencji w tym obszarze (oś pionowa) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 Badanie skuteczności interwencji  3.1.3

Kryterium skuteczności ma za zadanie zbadać, w jakim stopniu cele interwencji zostały osiągnięte. 

Aby statystycznie zweryfikować to kryterium, zdefiniowano cel interwencji jako poprawę w zakresie 

infrastruktury edukacji i kształcenia, mierzoną Syntetyczną Miarą Dostępu do Infrastruktury Edukacji 

i Kształcenia. Pierwszym etapem mierzenia skuteczności jest zatem stwierdzenie, czy w ogóle 

nastąpiła poprawa w tym zakresie (efekt brutto), drugim etapem, czy zmiana ta jest wynikiem 

realizowanej interwencji (efekt netto liczony w p. 3.1.5). Poniższy wykres pokazuje zmiany, jakie 

dokonały się w obszarze infrastruktury edukacji i kształcenia w latach 2008-2015. W przeważającej 

większości podregionów (59 na 72) można było zanotować pozytywne zmiany – co jest pierwszą 

przesłanką za skutecznością interwencji.  
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Wykres 21. Zmiany w Syntetycznym Mierniku Dostępu do Infrastruktury Edukacji i Kształcenia 
w latach 2008-2015 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Drugim etapem mierzenia skuteczności jest stwierdzenie, czy zaobserwowane zmiany 

w infrastrukturze edukacji i kształcenia są pozytywnie powiązane z realizowaną interwencją. 

Syntetycznym tego wyrazem jest współczynnik korelacji pomiędzy kwotami wydatków (per capita) 

ukierunkowanych na poprawę w zakresie infrastruktury edukacji i kształcenia i zmianą SMDIEK, zaś 

graficznym odzwierciedleniem tej zależności jest poniższy wykres. 

Wykres 22. Zależności pomiędzy zmianą w podregionach w zakresie infrastruktury edukacji 
i kształcenia (oś pozioma) a wartością zrealizowanej interwencji w tym obszarze 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zgodnie z nachyleniem linii widocznej na powyższym wykresie zależność pomiędzy zmianami 

w SMDIEK i wartością interwencji jest dodatnia lecz dość słaba (współczynnik korelacji wynosi 

r=0,092, lecz jest nieistotny statystycznie na standardowo przyjmowanym poziomie istotności). 

Oznacza to, że o ile kierunek zależności świadczący o skuteczności interwencji jest poprawny (tzn. 

im wyższa była w podregionach wartość interwencji, tym wyższa była poprawa w zakresie 

infrastruktury edukacji i kształcenia) to zależność ta jest stosunkowo słaba.  

 Badanie dysproporcji w dostępności do infrastruktury edukacji i kształcenia  3.1.4

Do pomiaru poziomu w dysproporcjach (nierównościach) w dostępie do infrastruktury edukacji 

i kształcenia wykorzystano współczynnik zmienności (udział odchylenia standardowego zmiennej 

w jej średniej), który zilustrowano na wykresie poniżej. 

Wykres 23. Nierówności w dostępie do infrastruktury edukacji kształcenia w latach 2008-2015 wśród 
72 podregionów Polski 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Widoczne na powyższym wykresie wartości pokazują poziom nierówności wśród podregionów 

w zakresie infrastruktury edukacji i kształcenia. Wartość dla roku 2015 wynosząca 15,8% mówi o tym, 

że w poszczególnych podregionach syntetyczna miara infrastruktury społecznej odchyla się od 

średniej wartości o średnio 15,8%. Taka pojedyncza interpretacja niewiele mówi, ponieważ jednak 

podobny wskaźnik dla innych obszarów infrastruktury społecznej jest zdecydowanie większy, należy 

uznać, że dysproporcje w zakresie dostępności do infrastruktury edukacji i kształcenia są niewielkie 

(najmniejsze z wszystkich 5 analizowanych obszarów). 

O ile sam pomiar nierówności pozwala na stwierdzenie, czy dostęp do infrastruktury jest 

równomierny, to obserwacja zmian w czasie tych współczynników (za pomocą modelu trendu) 

pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, czy istniejące (przed realizacją interwencji) dysproporcje 

zmniejszyły się, czy zwiększyły. W przypadku infrastruktury edukacji i kształcenia dodana do 

powyższego wykresu linia trendu pokazuje spadek nierówności, co oznacza, że istniejące w 2008 r. 
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dysproporcje pomiędzy podregionami w zakresie infrastruktury edukacji i kształcenia zmniejszyły 

się na przestrzeni lat 2008-201588.  

 Efektywność interwencji 3.1.5

W rozdziale tym, podjęto próbę przedstawienia wpływu netto realizowanej interwencji. Wpływ ten, 

jest rozumiany jako ta część zmian zaobserwowanych w infrastrukturze edukacji i kształcenia, którą 

można powiązać z jej nakładami. Efekt ten można wyliczyć w kilku etapach według metody, którą 

zaprezentowano w raporcie metodologicznym. W poniższej tabeli pokazano wpływ netto interwencji 

dla podregionów o najwyższych i najniższych wartościach miary syntetycznej w roku 201589, gdzie 

kontrfaktyczna zmiana oznacza taką zmianę syntetycznego miernika, która zrealizowałaby się 

w przypadku nie ponoszenia wydatków na projekty z zakresu edukacji i kształcenia.  

Tabela 18. Efekt wpływu interwencji na infrastrukturę edukacji i kształcenia 

Ranga SMIEK 
w 2015 r. 

Podregion 
Faktyczna Zmiana 

SMDEIK (w %) 

Kontrfaktyczna 
zmiana SMDEIK 

(w %) 

Wpływ funduszy 
(w pkt proc.) 

1 opolski 13,0% 12,5% 0,5 

2 m. Poznań 3,9% 1,8% 2,1 

3 m. Kraków 11,7% 10,5% 1,3 

4 lubelski 10,1% 7,6% 2,4 

5 rzeszowski 13,9% 10,9% 3,0 

68 poznański 21,0% 20,8% 0,2 

69 bytomski -10,2% -10,4% 0,2 

70 łódzki 0,6% 0,3% 0,3 

71 tyski -3,6% -4,1% 0,5 

72 gdański 53,4% 52,6% 0,8 

Źródło: obliczenia własne. 

W powyższej tabeli pokazano, o ile mniejsza byłaby zmiana Syntetycznej Miary Dostępu do 

Infrastruktury Edukacji i Kształcenia, gdyby nie realizacja projektów z tego zakresu. I tak 

w podregionie opolskim, w którym całkowita poprawa SMDEIK wyniosła 13%, w przypadku 

nierealizowania projektów wyniosłaby ona 12,5% (wpływ interwencji na zmianę w obszarze edukacji 

i kształcenia w tym podregionie wynosi 0,5 pp.). W podregionie bytomskim, w którym zanotowano 

pogorszenie się SMDEIK o 10,2%, należałoby się spodziewać jeszcze większego pogorszenia (o 10,4%), 

w przypadku nierealizowania projektów – zatem nawet w tym przypadku efekt netto jest dodatni, 

choć bardzo niewielki i wynosi 0,2 punktu procentowego. Biorąc pod uwagę podregiony wymienione 

w powyższej tabeli (cały ich zestaw znajduje się w załączniku nr 8) największy efekt netto występuje 

w podregionie rzeszowskim – wynosi on 3 punkty procentowe (co oznacza, że zmiana jaka się 

dokonała w tym podregionie pod względem infrastruktury i kształcenia byłaby o 3 punkty 

procentowe niższa, gdyby nie interwencje unijne.  

                                                           
88 Badanie istotności parametru trendu pozwala stwierdzić, że jest to zmiana istotna statystycznie.  
89 Pełna lista efektu netto znajduje się w załączniku 8. 
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W przypadku obszaru edukacji i kształcenia mamy do czynienia z umiarkowanym powiązaniem 

dostępu do tej infrastruktury z jej wykorzystaniem. W latach 2008-2011 współczynnik korelacji 

pokazujący siłę zależności pomiędzy zmiennymi wykorzystania i dostępu do infrastruktury wynosił 

0,45-0,50. W tych latach poprawa dostępu do infrastruktury edukacji i kształcenia przekładała się na 

jej wykorzystanie. W późniejszych latach przełożenie to było słabsze, bowiem od roku 2012 

współczynniki korelacji pokazujące powiązanie mierników dostępu i wykorzystania maleją aż do 

wartości 0,27 w roku 2015.  

 Infrastruktura kultury 3.2

 Syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury kultury - SMDIK 3.2.1

Syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury kultury składa się z następujących wskaźników 

cząstkowych90: 

1. liczba imprez (w domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach) kulturalno-oświatowych 

na 100 000 ludności91, 

2. liczba miejsc w kinach (teatrach) na 1000 ludności92, 

3. muzea wraz z oddziałami na 100 000 ludności. 

Wartości miary syntetycznej dla poszczególnych 72 podregionów znajduje się w załączniku nr 8, zaś 

na poniższym wykresie znajduje się przebieg miary syntetycznej dla Polski93.  

Wykres 24. Syntetyczna Miara Dostępu do Infrastruktury Kultury w latach 2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
90 Pierwotnie w skład miernika syntetycznego wchodził również księgozbiór bibliotek.  
91 Dane zbierane co dwa lata w okresie 2007-2011, następnie co rok. Dane za rok 2008 i 2010 wyliczono jako średnią 
arytmetyczną z lat odpowiednio 2007 i 2009 oraz 2009 i 2011. 
92 Dane za rok 2015 uzyskano metodą ekstrapolacji trendu. 
93  Wartość wskaźnika dla Polski jest średnią ważoną (udziałem liczby ludności) wartości wskaźników w 72 
podregionach Polski. 
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Powyższy wykres pokazuje, że poziom infrastruktury w roku 2015 był o 6,9% wyższy niż w roku 2008, 

lecz należy zauważyć, że jest to wartość bardzo uśredniona - z 72 podregionów, w których poprawa 

infrastruktury kultury wystąpiła w 47 podregionach, zaś w 25 nastąpiło pogorszenie pod tym 

względem. Za pogorszenie się dostępu do infrastruktury kultury odpowiada głównie spadek liczby 

imprez w centrach, domach, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach94.  

W poniższej tabeli ukazano podregiony o najniższych i najwyższych wartościach SMDIK. Najmniejsze 

wartości SMDIK zanotowano w podregionie włocławskim (SMDIK2015=0,12), w którym jednocześnie 

zanotowano bardzo wysoki wzrost wskaźnika, ale efekt małej bazy nie pozwolił na istotną zmianę 

pozycji tego podregionu. Najwyższe wartości SMDIK zanotowały duże miasta: przede wszystkim 

Kraków95, Poznań, Warszawa oraz podregion słupski oraz oświęcimski. Wszystkie wymienione 

lokalizacje zanotowały wzrost dostępności do infrastruktury kultury, najwyższy był on w podregionie 

słupskim – o 62% (w którym rekordowo, o ok. 100%, wzrosła liczba organizowanych imprez). 

Tabela 19. Podregiony o najwyższej i najniższej wartości SMDIK w roku 2015 wraz z wartością 
początkową i przyrostem SMIK oraz wartością inwestycji 

Ranga SMDIK 
w 2015 r. 

Podregion 
SMDIK  

w 2008 r. 
SMDIK  

w 2015 r 

Przyrost 
SMDIK 2008-

2015 

Wartość inwestycji 
per capita 

1 m. Kraków 0,71 0,77 9% 551 

2 m. Poznań 0,52 0,57 11% 418 

3 m.st. Warszawa 0,38 0,41 10% 401 

4 słupski 0,24 0,40 62% 108 

5 oświęcimski 0,36 0,39 9% 202 

68 bytomski 0,12 0,15 23% 181 

69 krakowski 0,21 0,14 -30% 115 

70 ciechanowski 0,19 0,14 -26% 123 

71 łódzki 0,13 0,13 -1% 5 

72 włocławski 0,07 0,12 74% 221 

Źródło: opracowanie własne. 

Na koniec pokazujemy rozkład miary syntetycznej w województwach – por. mapa poniżej. 

  

                                                           
94 Jak już wcześniej pisano, pierwotny dobór wskaźników obejmował również księgozbiór bibliotek, którego zasób 
zmniejszył się w niektórych podregionach bardzo istotnie, co powodowało spadki miary syntetycznej.  
95 Również w innym badaniu dotyczącym infrastruktury kultury (por. Podsumowanie efektów…[PAG, 2015, tabela 17]), 
pomimo innego zestawu wskaźników cząstkowych, Kraków był liderem atrakcyjności kulturalnej.  
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Mapa 2. Wartość SMDIK w roku 2015 i procentowa zmiana SMDIK na przestrzeni lat 2008-2015 

2015 Zmiana 2008-2015 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Jak wspomniano na początku tego podrozdziału w całej Polsce sytuacja pod względem infrastruktury 

kultury poprawiła się na przestrzeni lat 2008-2015 (choć, jak pokazuje wykres 26 nie był to wzrost 

równomierny). Na wzrosty pod względem infrastruktury kultury w skali Polski złożyła się poprawa we 

wszystkich, poza czterema, województwami (choć należy zauważyć, że ujemne wartości zmiany miary 

syntetycznej dla tych 4 województw są bardzo niewielkie). Poniżej skupimy się zatem na przyczynach 

tego (nieznacznego) pogorszenia się sytuacji pod względem kultury w województwie 

zachodniopomorskim (-3%), warmińsko-mazurskim (-3%), podlaskim (-2%), opolskim (-4%). 

W województwie podlaskim przyczynami spadku miary syntetycznej są: spadki w liczbie miejsc 

w kinach, bardzo umiarkowany (najmniejszy w skali Polski) wzrost liczby muzeów (liczba ta wzrosła 

we wszystkich województwach Polski) oraz brak wzrostów w liczbie organizowanych imprez. 

W województwie opolskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim nastąpił co prawda wzrost 

(choć w opolskim bardzo niewielki) w liczbie miejsc w kinach i liczby muzeów, lecz nastąpił z kolei 

bardzo duży spadek w liczbie organizowanych imprez. Te przeciwne tendencje spowodowały, że 

w wymienionych województwach zanotowano spadki w syntetycznym mierniku dostępu do 

infrastruktury kultury.  

 Badanie użyteczności interwencji  3.2.2

Jak pisano we wstępie do niniejszego rozdziału weryfikacja kryterium użyteczności wymaga 

zdefiniowania potrzeb i obszarów deficytowych pod względem analizowanego kryterium, czyli 

infrastruktury kultury. W niniejszym badaniu potrzeby zdefiniowano za pomocą Syntetycznej Miary 

Infrastruktury Kultury w roku 2008 i przyjęto, że im niższa była miara syntetyczna – tym większe 

potrzeby w zakresie tej infrastruktury. Aby wykazać użyteczność interwencji należy pokazać, że im 

niższa była w podregionach miara syntetyczna – tym wyższa nastąpiła w nich poprawa – czego 

statystycznym dowodem powinna być ujemna korelacja pomiędzy tymi zmiennymi. Wykres 25 

poniżej pokazuje, że im niższa była miara syntetyczna w podregionach (tzn. im gorsza była sytuacja 
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pod względem kultury) tym wyższą poprawę zanotowano pod tym względem. Potwierdza to 

współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi ukazanymi na tym wykresie, który wynosi -0,39 - jest 

ujemny i istotny statystycznie na poziomie istotności 0,01, co pozwala potwierdzić użyteczność 

interwencji w zakresie infrastruktury kultury. 

Wykres 25. Zależność pomiędzy potrzebami podregionów w zakresie infrastruktury kultury (oś 
pozioma) a wartością zrealizowanej interwencji w tym obszarze (oś pionowa) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 Badanie skuteczności interwencji  3.2.3

Kryterium skuteczności ma za zadanie zbadać, w jakim stopniu cele interwencji zostały osiągnięte. 

Aby statystycznie zweryfikować to kryterium zdefiniowano cel interwencji jako poprawę w zakresie 

infrastruktury kultury, mierzoną bezwzględną zmianą Syntetycznej Miary Dostępu do Infrastruktury 

Kultury. Pierwszym etapem mierzenia skuteczności jest zatem stwierdzenie, czy w ogóle nastąpiła 

poprawa w tym zakresie (efekt brutto). Zmiany te pokazano na poniższym wykresie.  
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Wykres 26. Zmiany w Syntetycznej Mierze Infrastruktury Kultury w latach 2008-2014 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Drugim etapem mierzenia skuteczności jest stwierdzenie, czy zaobserwowane zmiany 

w infrastrukturze kultury są pozytywnie powiązane z realizowaną interwencją. Syntetycznym tego 

wyrazem jest współczynnik korelacji pomiędzy kwotami wydatków (per capita) ukierunkowanych na 

poprawę w zakresie infrastruktury kultury i zmianą SMDIK, zaś graficznym odzwierciedleniem tej 

zależności jest kolejny wykres. 

Wykres 27. Zależności pomiędzy zmianą w podregionach w zakresie infrastruktury kultury (oś 
pozioma) a wartością zrealizowanej interwencji w tym obszarze 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zgodnie z nachyleniem linii widocznej na powyższym wykresie zależność pomiędzy zmianami 

w SMDIK i wartością interwencji jest dodatnia, lecz dość słaba (współczynnik korelacji wynosi r=0,183 

i jest istotny statystycznie na nieco wyższym niż standardowo przyjmowany poziom istotności, który 

dla obszaru kultury wynosi p-value=0,13). Oznacza to, że można stwierdzić umiarkowanie istotną 

skuteczność interwencji w zakresie kultury (tzn. im wyższa była w podregionach wartość interwencji 

tym wyższa była poprawa w zakresie infrastruktury kultury).  

 Badanie dysproporcji w dostępności do infrastruktury kultury  3.2.4

Do pomiaru poziomu w dysproporcjach (nierównościach) w dostępie do infrastruktury kultury 

wykorzystano współczynnik zmienności (udział odchylenia standardowego zmiennej w jej średniej), 

który zilustrowano na poniższym wykresie. 

Wykres 28. Nierówności w dostępie do infrastruktury kultury w latach 2008-2015 wśród 
72  podregionów Polski 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Widoczne powyżej wartości pokazują poziom nierówności wśród podregionów w zakresie 

infrastruktury kultury. Wartość dla roku 2015 wynosząca prawie 40% mówi o tym, że 

w poszczególnych podregionach syntetyczna miara infrastruktury społecznej odchyla się od średniej 

wartości o średnio 40%. Jest to zmienność większa niż dla edukacji i kształcenia, lecz nieznacznie 

mniejsza niż dla pozostałych badanych obszarów; dlatego należy uznać, że dysproporcje w zakresie 

dostępności do infrastruktury kultury są na umiarkowanym poziomie.  

O ile sam pomiar nierówności pozwala na stwierdzenie, czy dostęp do infrastruktury jest 

równomierny, to obserwacja zmian w czasie tych współczynników pozwala odpowiedzieć na pytanie, 

czy istniejące (przed realizacją interwencji) dysproporcje zmniejszyły się, czy zwiększyły. W przypadku 

infrastruktury kultury widać, że dysproporcje w roku 2015 są mniejsze niż w 2008 r., lecz jest to 

spadek nieistotny statystycznie co oznacza, że w istniejące w 2008 r. dysproporcje pomiędzy 

podregionami w zakresie infrastruktury kultury pozostały na stosunkowo niezmiennym poziomie.  
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 Efektywność interwencji 3.2.5

W rozdziale tym, podjęto próbę przedstawienia wpływu netto realizowanej interwencji. Wpływ ten, 

jest rozumiany jako ta część zmian zaobserwowanych w infrastrukturze kultury, którą można 

powiązać z jej nakładami. Efekt ten można wyliczyć w kilku etapach według metody, którą 

zaprezentowano w raporcie metodologicznym. W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ netto 

interwencji, gdzie kontrfaktyczna zmiana oznacza taką zmianę syntetycznego miernika, która 

zrealizowałaby się w przypadku nie ponoszenia wydatków na projekty z zakresu kultury. W tabeli 

uwzględniono podregiony wymienione w tabeli z rozdziału 3.2.1 (o największych i najmniejszych 

wartościach SMDIK w roku 2015 r.), zaś pełna lista podregionów wraz z efektem netto znajduje się 

w załączniku nr 8. 

Tabela 20. Efekt wpływu interwencji na infrastrukturę kultury 

Ranga SMIEK 
w 2014 r. 

Podregion 
Faktyczna Zmiana 

SMIK (w %) 

Kontrfaktyczna 
zmiana SMIK 

(w %) 

Wpływ funduszy 
(w pkt proc.) 

1 m. Kraków 8,5% 4,3% 4,2 

2 m. Poznań 10,7% 6,4% 4,4 

3 m.st. Warszawa 9,5% 3,7% 5,8 

4 Słupski 61,6% 59,2% 2,4 

5 oświęcimski 9,5% 6,4% 3,1 

68 bytomski 23,1% 14,8% 8,3 

69 krakowski -30,2% -33,3% 3,1 

70 ciechanowski -25,8% -29,4% 3,6 

71 łódzki -0,7% -0,9% 0,2 

72 włocławski 73,7% 57,1% 16,6 

Źródło: opracowanie własne. 

W powyższej tabeli pokazano, o ile mniejsza byłaby zmiana Syntetycznej Miary Dostępu do 

Infrastruktury Kultury, gdyby nie realizacja projektów z tego zakresu. I tak w podregionie miasta 

Kraków, w którym całkowita poprawa SMDIK wyniosła 8,5%, w przypadku nierealizowania projektów 

wyniosłaby ona 4,3% (wpływ interwencji na zmianę w obszarze edukacji i kształcenia w tym 

podregionie wynosi 4,2 pp). W podregionie krakowskim, w którym zanotowano pogorszenie się 

SMDIK o 30,2%, należałoby się spodziewać jeszcze większego pogorszenia (o 33,3%), w przypadku 

nierealizowania projektów – zatem nawet w tym przypadku efekt netto jest dodatni i wynosi 3,1 

punktu procentowego. Biorąc pod uwagę podregiony wymienione w powyższej tabeli (cały ich 

zestaw znajduje się w załączniku nr 8), największy efekt netto występuje w podregionie włocławskim 

- wynosi on 16,6 punktu procentowego (co oznacza, że zmiana jaka się dokonała w tym podregionie 

pod względem infrastruktury i kształcenia byłaby o 16,6 punktu niższa, gdyby nie interwencje unijne).  
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 Infrastruktura turystyki, sportu i rekreacji 3.3

 Syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury turystyki, sportu, rekreacji - 3.3.1

SMDITSR 

Syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury turystyki, sportu i rekreacji składa się z następujących 

mierników cząstkowych: 

1. tereny zieleni na 1 km2, 

2. liczba miejsc noclegowych na 100 000 ludności, 

3. liczba klubów sportowych na 100 000 ludności96. 

Wartości miary syntetycznej dla poszczególnych 72 podregionów znajdują się w załączniku nr 8, zaś 

na poniższym wykresie znajduje się przebieg miary syntetycznej dla Polski97.  

Wykres 29. Syntetyczna Miara Dostępu do Infrastruktury Turystyki, Sportu i Rekreacji 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres powyżej pokazuje, że poziom SMDITSR w roku 2015 był o 8,4% wyższy niż w roku 2008. 

Wskaźnik ten intensywnie rósł w latach 2010-2012, a następnie nieznacznie spadł, głównie za sprawą 

spadku liczby klubów sportowych. Rosnące wartości poszczególnych wskaźników cząstkowych są 

typowe dla większości podregionów; w szczególności należy zauważyć, że w większości podregionów 

(66/72) wzrósł udział terenów zieleni, w 58 na 72 podregionów wzrosła liczba miejsc noclegowych 

oraz w 41 na 72 podregionów wzrosła liczba klubów sportowych.  

Tabela 21 pokazano kształtowanie się SMDITSR w podregionach o najmniejszych i największych 

wartościach tej miary. Najmniejsze wartości SMDITSR zanotowano w podregionie warszawskim 

zachodnim (SMDITSR2015=0,08), w którym jednocześnie nie zanotowano zmian wartości miernika 

syntetycznego. Warto zauważyć, że wśród podregionów o najniższych wartościach miary syntetycznej 

                                                           
96 Dane o klubach sportowych są zbierane co dwa lata: 2008, 2010, 2012, 2014. 
97  Wartość wskaźnika dla Polski jest średnią ważoną (udziałem liczby ludności) wartości wskaźników w 72 
podregionach Polski. 
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aż trzy należą do województwa mazowieckiego, zaś sama Warszawa (podregion m. Warszawa) 

plasuje się na 12 pozycji pod względem turystyki, sportu, rekreacji98.  

Najwyższe wartości SMDITSR zanotowano przede wszystkim w podregionie koszalińskim, którego 

odległość od pozostałych liderów jest dość znaczna.  

Tabela 21. Podregiony o najwyższej i najniższej wartości SMDITSR w roku 2015 wraz z wartością 
początkową i przyrostem SMDITSR oraz wartością inwestycji 

Ranga 
SMDITSR 
w 2015 r. 

Podregion  
SMDITSR 
w 2008 r. 

SMDITSR 
w 2015 

Przyrost SMDITSR 
2008-2015 

Wartość inwestycji 
per capita 

1 koszaliński 0,44 0,51 0,07 474 

2 nowotarski 0,39 0,43 0,05 541 

3 katowicki 0,38 0,38 0,00 617 

4 szczeciński 0,36 0,38 0,02 259 

5 krośnieński 0,37 0,36 -0,01 206 

68 sandomiersko-jęd. 0,13 0,11 -0,03 529 

69 sosnowiecki 0,08 0,11 0,02 142 

70 radomski 0,12 0,10 -0,02 187 

71 starogardzki 0,15 0,08 -0,07 306 

72 warszawski zach. 0,08 0,08 0,00 87 

Źródło: opracowanie własne. 

Mapa 3. Wartość SMDITSR w roku 2015 i procentowa zmiana SMDITSR na przestrzeni lat 2008-2015 

Wartość w 2015 Zmiana 2008-2015 

  
Źródło: opracowanie własne. 

Zmiany w infrastrukturze turystyki, sportu i rekreacji są zróżnicowane: od - 17% w województwie 

mazowieckim99, do +114% w województwie opolskim, w którym wynik ten jest spowodowany 

                                                           
98 W całym województwie zaś zanotowano spadek wartości miary syntetycznej.  
99 W badaniu pt. Ocena wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury 
społecznej na realizację celów rozwojowych regionów [PAG, 2009, s. 44], województwo mazowieckie 
charakteryzowało się jednymi z najniższych wskaźników dostępu do infrastruktury sportu i rekreacji (pomimo innego 
zestawu wskaźników cząstkowych).  
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rekordowym wzrostem liczby klubów sportowych (co pociągnęło za sobą również rekordowy wzrost 

liczby ćwiczących). W pięciu województwach, w których zanotowano spadek miary syntetycznej: 

lubelskie (-26%), pomorskie (-17%), mazowieckie (-10%), świętokrzyskie (-14%) i warmińsko-

mazurskie spadki te wynikają z różnych przyczyn. W lubelskim, świętokrzyskim i warmińsko-

mazurskim spadek miary syntetycznej w zakresie turystyki, sportu i rekreacji był wynikiem spadku 

udziału terenów zielonych, bardzo umiarkowanego wzrostu liczby miejsc noclegowych (zmienna ta 

wzrosła we wszystkich, poza lubuskim, województwach) oraz spadku liczby klubów sportowych. 

Tymczasem w mazowieckim i pomorskim udział terenów zieleni co prawda wzrósł, lecz spadła liczba 

klubów sportowych.  

 Badanie użyteczności interwencji  3.3.2

Kryterium użyteczności wymaga zdefiniowania miary potrzeb i deficytów pod względem 

infrastruktury turystyki, sportu, rekreacji, których wyrazem jest Syntetyczna Miara Dostępu do 

Infrastruktury Turystyki, Sportu i Rekreacji w roku 2008 (przyjęto, że im niższa była miara syntetyczna 

– tym większe potrzeby w zakresie tej infrastruktury). Na poniższym wykresie widać, że im niższa była 

miara syntetyczna w podregionach (tzn. im gorsza była sytuacja pod względem analizowanego 

kryterium) tym wyższa była zmiana miary syntetycznej (większa poprawa w zakresie badanej 

infrastruktury). Potwierdza to współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi ukazanymi na poniższym 

wykresie, który wynosi -0,35 - jest ujemny i istotny statystycznie na poziomie istotności 0,01, 

co pozwala potwierdzić użyteczność interwencji w zakresie infrastruktury turystyki, sportu 

i rekreacji. 

Wykres 30. Zależność pomiędzy potrzebami podregionów w zakresie infrastruktury turystyki, sportu 
i rekreacji (oś pozioma) a zmianą w tym obszarze (oś pionowa) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 Badanie skuteczności interwencji  3.3.3

Kryterium skuteczności ma za zadanie zbadać, w jakim stopniu cele interwencji zostały osiągnięte. 

Aby statystycznie zweryfikować to kryterium, zdefiniowano cel interwencji jako poprawę w zakresie 

infrastruktury kultury mierzoną zmianą Syntetycznej Miary Dostępu do Infrastruktury Turystyki, 
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Sportu i Rekreacji. Pierwszym etapem mierzenia skuteczności jest zatem stwierdzenie, czy w ogóle 

nastąpiła poprawa w tym zakresie (efekt brutto), drugim etapem, czy zmiana ta jest wynikiem 

realizowanej interwencji (efekt netto). Wykres poniżej pokazuje zmiany, jakie dokonały się w sferze 

infrastruktury turystyki, sportu i rekreacji.  

Wykres 31. Zmiany w Syntetycznym Mierniku Dostępu do Infrastruktury Turystyki, Sportu i Rekreacji 
w latach 2008-2015 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Z wykresu wynika, że niektóre podregiony zanotowały znaczne pozytywne zmiany. Należą do nich 

przede wszystkim podregiony województwa opolskiego: nyski i opolski, w którym zmiany wynosiły 

odpowiednio 114 i 113%. Również wiele podregionów województwa dolnośląskiego zanotowało 

pozytywne zmiany: legnicko-głogowski (+102%), wałbrzyski (+79%), wrocławski (+68%), Wrocław 

(+36%). Jednak nie wszystkie podregiony zanotowały pozytywną zmianę pod względem SMDITSR. 

W szczególności należą do nich wszystkie podregiony województwa lubelskiego: bialski (-41%), 

puławski (-23%), chełmsko-zamojski (-23%), oraz puławski (-26%). Z pozostałych podregionów, które 

zanotowały duże spadki wartości miary syntetycznej należy wymienić powiat starogardzki (-44%). 

Generalnie, jak pokazuje Mapa 3 stosunkowo duże, negatywne zmiany pod względem turystyki, 

sportu i rekreacji zanotowały podregiony w województwach: mazowieckim, świętokrzyskim 

i lubelskim. 

W badaniu skuteczności interwencji najważniejsze jest jednak stwierdzenie, czy zaobserwowane 

zmiany w badanej infrastrukturze są pozytywnie powiązane z realizowaną interwencją. Syntetycznym 

tego wyrazem jest współczynnik korelacji pomiędzy kwotami wydatków ukierunkowanych na 

poprawę w zakresie infrastruktury turystyki, sportu i rekreacji i zmianą SMDITSR, zaś graficznym 

odzwierciedleniem tej zależności jest poniższy wykres. 
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Wykres 32. Zależności pomiędzy zmianą w podregionach w zakresie infrastruktury turystyki, sportu 
i rekreacji (oś pozioma) a wartością zrealizowanej interwencji w tym obszarze 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Już sama obserwacja powyższego wykresu pokazuje, że nie ma powiązania pomiędzy zmianami 

w Syntetycznym Mierniku Turystyki, Sportu i Rekreacji a projektami UE z tego zakresu. Potwierdza to 

współczynnik korelacji obliczony dla zmiennych z powyższego wykresu, który jest ujemny, lecz bardzo 

niski (r=-0,06) i nieistotny statystycznie. Nie można zatem statystycznie potwierdzić skuteczności 

interwencji w infrastrukturę sportu, rekreacji i turystyki (przynajmniej na poziomie statystycznych 

analiz prowadzonych w niniejszym rozdziale). 

 Badanie dysproporcji w dostępności do infrastruktury  3.3.4

Do pomiaru poziomu w dysproporcjach (nierównościach) w dostępie do infrastruktury turystyki, 

sportu i rekreacji wykorzystano współczynnik zmienności obliczony dla syntetycznych mierników 

w kolejnych latach, co zilustrowano na poniższym wykresie. 
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Wykres 33. Nierówności w dostępie do infrastruktury turystyki, sportu i rekreacji w latach 2008-2015 
wśród 72 podregionów Polski 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Widoczne na powyższym wykresie wartości pokazują, że poziom nierówności wśród podregionów 

w zakresie infrastruktury turystyki, sportu i rekreacji zmniejszył się na przestrzeni lat 2008-2013 

(w 2008 poziom nierówności wynosił 40,5%, zaś w 2013 już tylko 38,5%), następnie zaczął się 

nieznacznie powiększać. Należy przy tym zauważyć, że poziom nierówności należy do stosunkowo 

wysokich (jest wyższy niż w obszarze edukacji, czy kultury), co oznacza większe dysproporcje 

w dostępie do infrastruktury turystyki, sportu i rekreacji niż w innych obszarach infrastruktury 

społecznej.  

 Efektywność inwestycji 3.3.5

Wobec wniosku o braku skuteczności środków na poprawę dostępu do infrastruktury kultury, nie 

można wyliczyć jej efektywności. Spróbowano zatem zbadać jej związki ze wskaźnikami 

wykorzystania. Korelacja pomiędzy syntetycznymi miernikami dostępu i wykorzystania infrastruktury 

wynosi od 0,8 w roku 2008 do 0,85 w roku 2015 – jest więc wysoka.  

Oznacza to, że próba policzenia skuteczności dla zmiennych obrazujących wykorzystanie, zamiast 

dostępu do infrastruktury, również przynosi podobny wynik – tzn. wydatki ponoszone na 

infrastrukturę kultury nie są powiązane pozytywnie ze zmianami, które pod tym względem 

nastąpiły w latach 2008-2015.  

 Infrastruktura ochrony zdrowia 3.4

 Syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia - SMDIOZ 3.4.1

Syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia składa się z następujących 

wskaźników cząstkowych: 

1. liczba aptek na 100 000 ludności, 
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2. liczba lekarzy (wg głównego miejsca pracy) na 100 000 ludności100, 

3. liczba ZOZ-ów (przychodni, podmiotów ambulatoryjnych) na 100 000 ludności, 

4. liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 100 000 ludności.  

Wartości miary syntetycznej dla 72 podregionów znajdują się w załączniku nr 8, zaś na poniższym 

wykresie znajduje się przebieg miary syntetycznej dla Polski101.  

Wykres 34. Syntetyczna Miara Dostępu do Infrastruktury Ochrony Zdrowia w latach 2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres pokazuje, że poziom infrastruktury ochrony zdrowia wzrósł (o 39%) na przestrzeni lat 2008-

2015, co jest konsekwencją faktu, że wszystkie 72 podregiony poprawiły swoją sytuację w tym 

zakresie. Pokazuje to również Tabela 22, gdzie w przedostatniej kolumnie widać, że wszystkie zmiany 

SMDIOZ są dodatnie, podobnie do zmian w województwach ukazanych na Mapie 4. 

Tabela 22. Podregiony o najwyższej i najniższej wartości SMDIOZ w roku 2015 wraz z wartością 
początkową i przyrostem SMDIOZ oraz wartością inwestycji 

Ranga 
SMDIOZ w 

2015 r. 
Podregion  

SMDIOZ w 
2008 r. 

SMDIOZ w 
2015 r. 

Przyrost SMDIOZ 
2008-2015 

Wartość inwestycji 
per capita 

1 m. Poznań 0,68 0,90 31,9% 255 

2 m. Łódź 0,65 0,88 35,1% 216 

3 m. Kraków 0,60 0,79 31,1% 480 

4 m. Wrocław 0,59 0,74 26,4% 237 

5 m. Szczecin 0,58 0,72 24,2% 890 

68 starogardzki 0,15 0,20 37,5% 55 

69 wrocławski 0,15 0,19 30,4% 154 

70 inowrocławski 0,11 0,16 41,8% 65 

71 świecki 0,08 0,16 92,0% 196 

72 gdański 0,09 0,16 79,8% 64 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
100 Brak danych dla roku 2012 uzupełniono średnią ze skrajnych lat, zaś dane za 2015 r – ekstrapolacją trendu.  
101  Wartość wskaźnika dla Polski jest średnią ważoną (udziałem liczby ludności) wartości wskaźników w 66 
podregionach Polski. 
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Mapa 4. Wartość SMDIOZ w roku 2015 i procentowa zmiana SMDIOZ na przestrzeni lat 2008-2015 

Wartość w 2015 Zmiana 2008-2015 

  
Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe mapy pokazują, że we wszystkich województwach Polski nastąpiła poprawa pod względem 

dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia, największa w województwie mazowieckim (+70%), 

najmniejsza w województwie lubelskim (+17%). Na bardzo dobry wynik mazowieckiego składa się 

najwyższy wzrost w liczbie aptek, liczby przychodni, jeden z największych wzrostów liczby lekarzy, jak 

i łóżek w szpitalach. Tymczasem stosunkowo niewielki wzrost dostępu do infrastruktury ochrony 

zdrowia w lubelskim wynika z jednego z najmniejszych wskaźników wzrostu liczby aptek i liczby 

lekarzy oraz niewielkiego spadku (który nastąpił jeszcze tylko w czterech innych województwach) 

liczby łóżek w szpitalach. 

 Badanie użyteczności interwencji  3.4.2

Tak jak we wszystkich poprzednich podrozdziałach badających użyteczność interwencji (3.1.2, 3.2.2, 

3.3.2) najpierw zdefiniowano potrzeby (deficyty) za pomocą Syntetycznej Miary Dostępu do 

Infrastruktury Ochrony Zdrowia w roku 2008, którą zestawiono ze zmianą, jaka się dokonała w tym 

zakresie w latach 2008-2015 – por. poniższy wykres. 
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Wykres 35. Zależność pomiędzy potrzebami podregionów w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia 
(oś pozioma) a zmianą w tym obszarze (oś pionowa) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Powyższy wykres pokazuje, że im niższa była miara syntetyczna w podregionach (tzn. im gorsza była 

sytuacja pod względem ochrony zdrowia) tym wyższą poprawę zanotowano pod tym względem. 

Potwierdza to współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi ukazanymi na wykresie, który wynosi 

0,45102 - jest ujemny i istotny statystycznie na poziomie istotności 0,01, co pozwala potwierdzić 

użyteczność interwencji w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia. 

 Badanie skuteczności interwencji  3.4.3

Kryterium skuteczności ma za zadanie zbadać, w jakim stopniu cele interwencji zostały osiągnięte. 

Aby statystycznie zweryfikować to kryterium, zdefiniowano cel interwencji jako poprawę w zakresie 

infrastruktury ochrony zdrowia mierzoną bezwzględną zmianą Syntetycznej Miary Dostępu do 

Infrastruktury Ochrony Zdrowia. Pierwszym etapem mierzenia skuteczności jest zatem stwierdzenie, 

czy w ogóle nastąpiła poprawa w tym zakresie (efekt brutto). Jak już wspominano wcześniej, 

pozytywne zmiany zanotowały wszystkie podregiony Polski, choć w różnym natężeniu, co pokazuje 

poniższy wykres. 

  

                                                           
102 Jest to najwyższy (co do wartości bezwzględnej) współczynnik korelacji ze wszystkich badanych obszarów. 
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Wykres 36. Zmiany w Syntetycznej Mierze Dostępu do Infrastruktury Ochrony Zdrowia w latach 
2008-2015 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Drugim etapem mierzenia skuteczności jest stwierdzenie, czy zaobserwowane zmiany 

w infrastrukturze ochrony zdrowia są pozytywnie powiązane z realizowaną interwencją. 

Syntetycznym tego wyrazem jest współczynnik korelacji pomiędzy kwotami wydatków (per capita) 

ukierunkowanych na poprawę w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia i zmianą SMDIOZ, zaś 

graficznym odzwierciedleniem tej zależności poniższy wykres. 

Wykres 37. Zależności pomiędzy zmianą w podregionach w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia 
(oś pozioma) a wartością zrealizowanej interwencji w tym obszarze 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zgodnie z nachyleniem linii widocznej na wykresie, zależność pomiędzy zmianami w SMDIOZ 

i wartością interwencji jest dodatnia (r=+0,31) i istotna statystycznie (p=0,01). Oznacza to, że 

zdecydowanie można potwierdzić istotną skuteczność interwencji w infrastrukturę ochrony 

zdrowia.  

 Badanie dysproporcji w dostępności do infrastruktury ochrony zdrowia 3.4.4

Do pomiaru poziomu w dysproporcjach (nierównościach) w dostępie do infrastruktury ochrony 

zdrowia wykorzystano współczynnik zmienności (udział odchylenia standardowego zmiennej w jej 

średniej), który zilustrowano na poniższym wykresie. 

Wykres 38. Nierówności w dostępie do infrastruktury ochrony zdrowia w latach 2008-2015 wśród 72 
podregionów Polski 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Widoczne na wykresie wartości pokazują, że poziom nierówności wśród podregionów w zakresie 

infrastruktury ochrony zdrowia zmniejszył się istotnie103 na przestrzeni lat 2008-2015 (w 2008 r. 

poziom nierówności wynosił 48,0%, zaś w 2015 r. już tylko 43,5%). Należy przy tym zauważyć, że 

poziom nierówności należy do stosunkowo wysokich (jest wyższy niż w obszarze edukacji, czy 

kultury), co oznacza większe dysproporcje w dostępie do infrastruktury ochrony zdrowia niż 

w innych obszarach infrastruktury społecznej.  

 Efektywność interwencji 3.4.5

Wpływ netto interwencji jest rozumiany jako ta część zmian zaobserwowanych w infrastrukturze 

ochrony zdrowia, którą można powiązać z jej nakładami. Efekt ten można wyliczyć w kilku etapach 

według metody, którą zaprezentowano w raporcie metodologicznym. W poniższej tabeli 

zaprezentowano wpływ netto interwencji, gdzie kontrfaktyczna zmiana oznacza taką zmianę 

                                                           
103 Wskazuje na to badanie istotności statystycznej parametru modelu trendu dla nierówności.  



Raport końcowy z badania ewaluacyjnego 
„Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej” 

 

 

 

96 

 

syntetycznego miernika, która zrealizowałaby się w przypadku nie ponoszenia wydatków na projekty 

z zakresu ochrony zdrowia. W tabeli uwzględniono podregiony wymienione w tabeli z rozdziału 3.4.1 

(czyli te, które charakteryzowała najwyższa, lub najniższa wartość miernika syntetycznego w roku 

2015), zaś pełna lista podregionów wraz z efektem netto znajduje się w załączniku nr 8.  

Tabela 23. Efekt wpływu interwencji na infrastrukturę ochrony zdrowia 

Ranga 
SMDIOZ w 

2015 r. 
Podregion 

Faktyczna Zmiana 
SMDIOZ (w %) 

Kontrfaktyczna 
zmiana SMDIOZ 

(w %) 

Wpływ funduszy 
(w pkt proc.) 

1 m. Poznań 31,9% 27,8% 4,1 

2 m. Łódź 35,1% 31,4% 3,7 

3 m. Kraków 31,1% 22,2% 8,9 

4 m. Wrocław 26,4% 21,9% 4,5 

5 m. Szczecin 24,2% 7,2% 17,0 

68 starogardzki 37,5% 33,4% 4,2 

69 wrocławski 30,4% 18,7% 11,6 

70 inowrocławski 41,8% 35,5% 6,4 

71 świecki 92,0% 65,6% 26,4 

72 gdański 79,8% 71,7% 8,1 

Źródło: obliczenia własne. 

W powyższej tabeli pokazano, o ile mniejsza byłaby zmiana Syntetycznej Miary Dostępu do 

Infrastruktury Ochrony Zdrowia, gdyby nie realizacja projektów z tego zakresu. I tak w podregionie 

miasta Kraków, w którym całkowita poprawa SMDIOZ wyniosła 31,1%, w przypadku nierealizowania 

projektów wyniosłaby ona 22,2% (wpływ interwencji na tę zmianę w tym podregionie wynosi 8,9 

pp.). W podregionie gdańskim, który jest na ostatniej pozycji pod względem SMDIOZ zanotowano 

wpływ netto rzędu 8,1 pp. Biorąc pod uwagę podregiony wymienione w powyższej tabeli (cały ich 

zestaw znajduje się w załączniku nr 8) największy efekt netto występuje w podregionie miasta 

Szczecin – wynosi on 17 punków procentowych (co oznacza, że zmiana jaka się dokonała w tym 

podregionie pod względem infrastruktury ochrony zdrowia byłaby o 17 punktów niższa, gdyby nie 

interwencje unijne).  

 Infrastruktura pomocy i integracji społecznej  3.5

 Syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury pomocy i integracji społecznej - 3.5.1

SMDIPIS 

Syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury pomocy i integracji społecznej składa się 

z następujących wskaźników cząstkowych: 

1. placówki pomocy społecznej na 1000 ludności, 

2. miejsca w żłobkach na 1000 ludności104. 

                                                           
104 Dane o miejscach w żłobkach i klubach dziecięcych były dostępne dla lat 2012-2015, dla lat wcześniejszych 
uzupełniono je dynamiką miejsc w żłobkach podległych samorządowi terytorialnemu.  
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Wartości wskaźników dla 72 podregionów w latach 2008-2015 znajdują się w załączniku nr 8, zaś na 

poniższym wykresie znajduje się przebieg miary syntetycznej dla Polski105.  

Wykres 39. Syntetyczna Miara Dostępu do Infrastruktury Pomocy i Integracji Społecznej dla Polski 
w latach 2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 39 pokazuje, że w latach 2008-2015 nastąpiła poprawa infrastruktury pomocy i integracji 

społecznej o 87%106. Jest to głównie wynikiem bardzo dużego wzrostu dostępu do infrastruktury 

żłobkowej – w niektórych podregionach sytuacja pod tym względem poprawiła się dwukrotnie. 

W poniższej tabeli pokazano 5 podregionów o najwyższej i najniższej wartości SMDIPIS w roku 2015.  

Tabela 24. Podregiony o najwyższej i najniższej wartości SMDIPIS w roku 2014 wraz z wartością 
początkową i przyrostem SMDIPIS oraz wartością inwestycji 

Ranga SMDIPIS 
w 2015 r. 

Podregion  
SMDIPIS 
w 2008 r. 

SMDIPIS 
w 2015 r. 

Przyrost SMDIPIS 
2008-2015 

Wartość inwestycji 
per capita 

1 m. Wrocław 0,21 0,58 0,37 0 

2 m. Kraków 0,26 0,54 0,28 25 

3 m. Poznań 0,29 0,51 0,22 7 

4 warszawski zach. 0,24 0,50 0,26 62 

5 koszaliński 0,32 0,49 0,17 0 

68 koniński 0,07 0,12 0,05 20 

69 krośnieński 0,08 0,11 0,03 38 

70 bialski 0,05 0,09 0,05 25 

71 grudziądzki 0,15 0,09 -0,07 24 

72 puławski 0,03 0,06 0,03 3 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
105  Wartość wskaźnika dla Polski jest średnią ważoną (udziałem liczby ludności) wartości wskaźników w 72 
podregionach Polski. 
106 Co ciekawe w badaniu Ocena stopnia realizacji…[MIR, 2015, s. 55] obszar integracji społecznej, pomimo innego 
zestawu wskaźników cząstkowych, również był tym, dla którego poprawa sytuacji była duża (największa z 5 
analizowanych tam obszarów).  
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Najmniejsze wartości SMDIPIS zanotowano w 2015 r. w podregionie puławskim, najwyższą wartość 

notują miasta: Wrocław, Kraków i Poznań.  

Mapa 5. Wartość SMDIPIS w roku 2015 i procentowa zmiana SMDIPIS na przestrzeni lat 2008-2015 

Wartość w 2015 r. Zmiana 2008-2015 

  

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku infrastruktury integracji i pomocy społecznej, podobnie do obszaru ochrony zdrowia, 

nastąpiła wyraźna poprawa we wszystkich województwach. Największa w województwie 

mazowieckim i dolnośląskim, najmniejsza w kujawsko-pomorskim. W województwach o dużym 

wzroście miary syntetycznej, wynika to ze wzrostów placówek stacjonarnej pomocy społecznej  

(o 31-41%) oraz miejsca w żłobkach (czasami ponad dwukrotnej), tymczasem niewielki wzrost 

w kujawsko-pomorskim wynika z faktu, że województwo to, jako jedyne, zanotowało spadki 

w pierwszym z wymienionych wskaźników (placówki stacjonarnej pomocy społecznej). 

 Badanie użyteczności interwencji  3.5.2

Potrzeby, lub deficyty pod względem infrastruktury pomocy i integracji społecznej zdefiniowano za 

pomocą Syntetycznego Miernika Dostępu do Infrastruktury Pomocy i Integracji Społecznej w roku 

2008, zaś miarą poprawy sytuacji jest procentowa zmiana tego miernika w latach 2008-2015.  

Wykres poniżej pozwala na statystyczną weryfikację kryterium użyteczności. Widać na nim, że im 

niższa była miara syntetyczna w podregionach (tzn. im gorsza była sytuacja pod względem pomocy 

i integracji społecznej – zobrazowana na osi poziomej), tym większa poprawa nastąpiła w tym 

zakresie. Potwierdza to współczynnik korelacji pomiędzy zmiennymi ukazanymi na Wykresie 40, który 

wynosi -0,52 - jest ujemny i istotny statystycznie na poziomie istotności 0,01, co pozwala potwierdzić 

użyteczność interwencji w zakresie infrastruktury pomocy i integracji społecznej.  
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Wykres 40. Zależność pomiędzy potrzebami podregionów w zakresie infrastruktury pomocy 
i integracji społecznej (oś pozioma) a wartością zrealizowanej interwencji w tym obszarze (oś 
pionowa) 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 Badanie skuteczności interwencji  3.5.3

Kryterium skuteczności ma za zadanie zbadać, w jakim stopniu cele interwencji zostały osiągnięte. 

Aby statystycznie zweryfikować to kryterium zdefiniowano cel interwencji jako poprawę w zakresie 

infrastruktury pomocy i integracji społecznej mierzoną Syntetyczną Miarą Dostępu do Infrastruktury 

Pomocy i Integracji Społecznej. Pierwszym etapem mierzenia skuteczności jest zatem stwierdzenie, 

czy w ogóle nastąpiła poprawa w tym zakresie (efekt brutto), drugim etapem, czy zmiana ta jest 

wynikiem realizowanej interwencji (efekt netto). Wykres poniżej pokazuje zmiany, jakie dokonały się 

w obszarze pomocy społecznej w latach 2008-2015. W przeważającej większości podregionów  

(62 na 72) można było zanotować pozytywne zmiany – co jest pierwszą przesłanką za skutecznością 

interwencji.  
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Wykres 41. Zmiany w Syntetycznym Mierniku Dostępu do Infrastruktury Pomocy i Integracji 
Społecznej w latach 2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Drugim etapem mierzenia skuteczności jest stwierdzenie, czy zaobserwowane zmiany 

w infrastrukturze pomocy i integracji społecznej są pozytywnie powiązane z realizowaną interwencją. 

Syntetycznym tego wyrazem jest współczynnik korelacji pomiędzy kwotami wydatków (per capita) 

ukierunkowanych na poprawę w zakresie infrastruktury edukacji i kształcenia i zmianą SMDIEK, 

zaś graficznym odzwierciedleniem tej zależności jest poniższy wykres. 

Wykres 42. Zależności pomiędzy zmianą w podregionach w zakresie infrastruktury pomocy 
i integracji społecznej (oś pozioma) a wartością zrealizowanej interwencji w tym obszarze 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Obserwacja powyższego wykresu prowadzi do spostrzeżenia, że zmiany jakie zaszły 

w infrastrukturze pomocy i integracji społecznej nie są (statystycznie) związane z nakładami na ten 

cel. Statystycznym potwierdzeniem tego faktu jest niska i nieistotna statystycznie korelacja pomiędzy 

zmiennymi ukazanymi na wykresie. Oznacza to, że nie można potwierdzić skuteczności interwencji 

w zakresie infrastruktury pomocy i integracji społecznej. Jest to wynik do pewnego stopnia 

oczekiwany, głównie ze względu na bardzo niewielką ilość środków przeznaczonych na ten cel – 

wydatki na poprawę infrastruktury pomocy i integracji społecznej stanowiły zaledwie nieco ponad 1% 

wszystkich analizowanych projektów, a więc trudno oczekiwać, że tak ograniczone wsparcie 

publiczne będzie miało istotne odzwierciedlenie we wskaźnikach statystyki publicznej.  

 Badanie dysproporcji w dostępności do infrastruktury pomocy i integracji 3.5.4

społecznej 

Do pomiaru poziomu w dysproporcjach (nierównościach) w dostępie do infrastruktury pomocy 

i integracji społecznej wykorzystano współczynnik zmienności (udział odchylenia standardowego 

zmiennej w jej średniej), który został policzony dla 72 podregionów w kolejnych latach analizy 

i zilustrowany na poniższym wykresie. 

Wykres 43. Nierówności w dostępie do infrastruktury pomocy i integracji społecznej w latach  
2008-2015 wśród 72 podregionów Polski 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Widoczne na powyższym wykresie wartości pokazują poziom nierówności wśród podregionów 

w zakresie infrastruktury pomocy i integracji społecznej. Wartość dla roku 2015 wynosząca 43,6% 

mówi o tym, że w poszczególnych podregionach syntetyczna miara infrastruktury społecznej odchyla 

się od średniej wartości o średnio 43,6%107.  

                                                           
107 Jest to poziom dysproporcji podobny do obszaru ochrony zdrowia, nieco wyższy od turystyki i kultury i znacznie 
wyższy niż w obszarze edukacji i kształcenia. 
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O ile sam pomiar nierówności pozwala na stwierdzenie, czy dostęp do infrastruktury jest 

równomierny, to obserwacja zmian w czasie tych współczynników (za pomocą modelu trendu 

widocznego na wykresie) pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, czy istniejące (przed realizacją 

interwencji) dysproporcje zmniejszyły się, czy zwiększyły. W przypadku infrastruktury pomocy 

i integracji społecznej należy stwierdzić istotne obniżanie się wskaźnika zmienności, co oznacza, że 

w istniejące w 2008 r. dysproporcje pomiędzy podregionami w zakresie infrastruktury pomocy 

i integracji społecznej uległy istotnemu obniżeniu.  

 Efektywność inwestycji 3.5.5

Wobec wniosków o braku skuteczności środków na poprawę dostępu do infrastruktury integracji 

społecznej nie można wyliczyć jej efektywności. Spróbowano zatem zbadać jej związki ze 

wskaźnikami wykorzystania. Korelacja pomiędzy syntetycznymi miernikami dostępu i wykorzystania 

infrastruktury wynosi od 0,55 w roku 2008 do 0,67 w roku 2015 – jest więc umiarkowanie wysoka.  

Oznacza to, że próba policzenia skuteczności dla zmiennych obrazujących wykorzystanie, zamiast 

dostępu, infrastruktury również przynosi podobny wynik – tzn. wydatki ponoszone na infrastrukturę 

kultury nie są (statystycznie) powiązanie pozytywnie ze zmianami, które pod tym względem 

nastąpiły w latach 2008-2015.  

 Podsumowanie  3.6

 Syntetyczna Miara Dostępu do Infrastruktury Społecznej (SMDIS) a realizacja celów 3.6.1

NSRO 

Na podstawie wszystkich wcześniej oszacowanych miar syntetycznych można stworzyć Syntetyczny 

Miernik Dostępu do Infrastruktury Społecznej (SMDIS), który zawiera w sobie wszystkie wcześniej 

analizowane obszary, a którego wizualizacja dla Polski znajduje się na poniższym wykresie.  

Wykres 44. Syntetyczny miernik dostępu do infrastruktury społecznej w latach 2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Powyższy wykres pokazuje, że poziom infrastruktury społecznej w roku 2015 był o 25% wyższy niż 

w roku 2008. Powstaje pytanie czy inwestycje w zakresie poszczególnych komponentów 

infrastruktury społecznej – do której dostęp zwiększył się o wspomniane 25% - przyczyniły się do 

realizacji celów NSRO (5 pytanie ewaluacyjne). 

Jednym z planowanych efektów wsparcia w zakresie tego celu miało być zapewnienie bardziej 

równomiernego dostępu do infrastruktury społecznej. Jak stwierdzono w podrozdziale 3.6.4 

we wszystkich obszarach infrastruktury społecznej zanotowano niższy poziom nierówności w roku 

2015 niż w 2008, choć siła tych spadków jest różna (najsilniej nierówności spadały w obszarze 

zdrowia, następnie integracji społecznej, potem w obszarze edukacji i kształcenia).  

W ramach Celu 5 NSRO – „Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 

marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej” inwestycje w infrastrukturę społeczną 

(np. w infrastrukturę uczelni, bibliotek, pracowni, itp.) miały stanowić ważny czynnik warunkujący 

funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. W ramach tego celu NSRO 

monitoruje się wskaźniki, które ukazują różnice pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami 

Polski. Zgodnie z propozycjami z raportu metodologicznego, uznajemy, że realizacja projektów 

z zakresu infrastruktury społecznej przyczyniła się do realizacji celu 5 NSRO jeśli: 

1. Średni wskaźnik dostępu do infrastruktury społecznej w trzech podregionach o najniższych 

jego wartościach – wzrośnie, 

2. Dynamika wzrostu wskaźnika dostępu do infrastruktury społecznej w regionach Polski 

Wschodniej będzie nie mniejsza niż średnio dla kraju, 

3. Średnie wojewódzkie zróżnicowanie wskaźnika dostępu do infrastruktury społecznej będzie 

dodatnio skorelowane ze średnim wojewódzkim zróżnicowaniem poziomu PKB na 

mieszkańca. 

Ad 1) Trzy podregiony o najniższym wskaźniku dostępu do infrastruktury społecznej to: 

1. Podregion radomski (woj. mazowieckie): SMDIS2008=0,14, wzrost SMDIS2008-2015=35%, 

2. Podregion warszawski wschodni (woj. mazowieckie): SMDIS2008=0,15, wzrost SMDIS2008-

2015=60%, 

3. Podregion gdański: SMDIS2008=0,15, wzrost SMDIS2008-2015=57%. 

Wszystkie te podregiony zanotowały wzrost dostępu do infrastruktury społecznej na poziomie nawet 

wyższym niż średnio dla Polski, uznajemy zatem, że pod względem tego kryterium rozwój 

infrastruktury społecznej przyczynia się do realizacji celu 5 NSRO. 

Ad 2) Dynamika wzrostu (zmiana rok do roku) wskaźnika dostępu do infrastruktury społecznej 

w podregionach Polski Wschodniej i średnio dla kraju jest prezentowana na poniższym wykresie. 

Wynika z niego, że tylko w jednym roku: 2012 dynamika wzrostu dostępu do infrastruktury 

społecznej dla Polski Wschodniej była wyższa (minimalnie) niż średnio dla Polski. A zatem nie można 

stwierdzić, że dynamika wzrostu wskaźnika dostępu do infrastruktury społecznej była generalnie 

wyższa dla Polski Wschodniej.  
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Wykres 45. Dynamika wzrostu wskaźnika dostępu do infrastruktury społecznej (SMDIS) w Polsce oraz 
Polsce Wschodniej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Należy jednocześnie zauważyć, że dynamika oryginalnego wskaźnika monitorowania celu 5 NSRO - 

PKB na 1 mieszkańca Polski Wschodniej – również nie jest generalnie większa niż średnia dla kraju – 

por. wykres poniżej108.  

Wykres 46. Dynamika wzrostu PKB na 1 mieszkańca (w cenach bieżących) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

                                                           
108 Choć można mieć inne wrażenie, jeśli się spojrzy na wskaźniki monitorowania celu 5 NSRO publikowane na 
strateg.gov.pl. Należy jednak zauważyć, że podane tam dynamiki dla Polski dotyczą PKB w cenach stałych, zaś dla 
Polski Wschodniej w cenach bieżących. 
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Ad 3) Zróżnicowanie wojewódzkiego PKB na mieszkańca oraz SMDIS (dla podregionów109) mierzone 

współczynnikiem zmienności (udziałem odchylenia standardowego w średniej) pokazuje poniższy 

wykres. Obliczony dla danych widocznych na wykresie współczynnik korelacji wynosi r=0,45, jest 

dodatni, lecz niezbyt wysoki. A zatem średnie zróżnicowanie wskaźnika dostępu do infrastruktury 

społecznej jest dodatnio (lecz słabo) skorelowane ze średnim zróżnicowaniem poziomu PKB na 

mieszkańca. Jest to pośredni dowód na to, że realizacja projektów z zakresu infrastruktury społecznej 

mogła przyczynić się do realizacji celu 5 NSRO.  

Wykres 47. Zróżnicowanie PKB na 1 mieszkańca i Syntetycznej Miary Dostępu do Infrastruktury 
Społecznej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Badanie użyteczności interwencji  3.6.2

Trzecie pytanie ewaluacyjne dotyczy użyteczności interwencji. Kryterium użyteczności ma za zadanie 

stwierdzić, czy i w jakim stopniu wsparcie było użyteczne, tzn. czy i w jakim stopniu interwencja 

poprawiała sytuację na obszarach o najwyższych potrzebach (deficytowych) pod względem 

analizowanego kryterium. Jak pisaliśmy we wstępie do rozdziału 4, potrzeby (a tym samym obszary 

deficytowe) definiowano za pomocą syntetycznej miary infrastruktury danego obszaru w roku 2008 

i przyjęto, że im niższa była miara syntetyczna – tym większe potrzeby w zakresie danego typu 

infrastruktury społecznej (wartości tych mierników we wszystkich latach badania, dla wszystkich 

podregionów oraz rodzajów infrastruktury zawiera załącznik nr 8). Miarą poprawy sytuacji była 

zmiana miernika syntetycznego w latach 2008-2015. Aby wykazać użyteczność interwencji należało 

pokazać, że im niższa była w podregionach miara syntetyczna – tym większa poprawa nastąpiła – 

czego statystycznym dowodem powinna być ujemna korelacja pomiędzy tymi zmiennymi.  

Tak zdefiniowaną użyteczność można było wykazać dla wszystkich rodzajów infrastruktury 

społecznej - najsilniejszy związek występował w obszarze infrastruktury edukacji i kształcenia oraz 

                                                           
109 Pokazujemy zróżnicowanie dla podregionów, bowiem dla takich jednostek statystycznych był liczony SMDIS.  
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pomocy i integracji społecznej (współczynnik korelacji pomiędzy początkowymi potrzebami 

a zaistniałymi zmianami wynosił r=-0,51/0,52), następnie w obszarze ochrony zdrowia (r=-0,45), 

kultury (r=-0,39), turystyki, sportu i rekreacji (r=-0,35). 

Ostatecznie, badania użyteczności przeprowadzone w rozdziałach 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2) 

pozwoliły pozytywnie odpowiedzieć na pytanie ewaluacyjne nr 3, tzn. czy i w jakim stopniu wsparcie 

to było użyteczne. Otóż można stwierdzić, że tym wyższa była poprawa sytuacji pod względem 

danego rodzaju infrastruktury społecznej im wyższe były deficyty w danym zakresie.  

 Badanie skuteczności interwencji  3.6.3

Kryterium skuteczności ma za zadanie stwierdzić, w jakim stopniu cele interwencji zostały osiągnięte. 

Aby statystycznie zweryfikować to kryterium definiowano cel interwencji jako poprawę w zakresie 

danego rodzaju infrastruktury mierzoną zmianą odpowiedniej syntetycznej miary infrastruktury 

w latach 2008-2015. Pierwszym etapem mierzenia skuteczności było zatem stwierdzenie, czy w ogóle 

nastąpiła poprawa w tym zakresie (efekt brutto). 

Wyniki badania tak zdefiniowanego efektu brutto dały zróżnicowane rezultaty w zależności od 

rodzaju infrastruktury społecznej. We wszystkich obszarach, w skali Polski, nie zanotowano 

pogorszenia się sytuacji, choć należy zauważyć, że wynik dla Polski jest wypadkową bardzo 

zróżnicowanej sytuacji w podregionach. I tak w obszarze: 

 ochrony zdrowia poprawa nastąpiła we wszystkich 72 podregionach, 

 pomocy i integracji społecznej poprawa nastąpiła w 69 na 72 podregiony, 

 edukacji i kształcenia poprawę sytuacji zanotowało 59 na 72 podregiony,  

 turystyki, sportu i rekreacji poprawa w 42 podregionach, 

 kultury poprawa w 47 na 72 podregionów. 

Jak widać, w zdecydowanej większości podregionów zanotowano poprawę dostępu do infrastruktury 

społecznej. Z pewnością pewna część tych zmian jest efektem realizowanej interwencji. Aby się o tym 

przekonać, tzn. stwierdzić czy obserwowana zmiana jest wynikiem realizowanej interwencji, należało 

pokazać, że współczynnik korelacji pomiędzy zmianą miernika syntetycznego a nakładami na 

poprawę infrastruktury powinien być dodatni i istotny statystycznie.  

Bez żadnych wątpliwości można to było stwierdzić w przypadku infrastruktury ochrony zdrowia 

(współczynnik korelacji był dodatni i istotny statystycznie), natomiast w przypadku infrastruktury 

edukacji i kultury kierunek zależności był zgodny z oczekiwaniami (świadczący o skuteczności 

interwencji), natomiast jego siła była niewielka. W przypadku dwóch pozostałych obszarów: 

infrastruktury turystyki, sportu i rekreacji oraz integracji i pomocy społecznej kierunek zależności był 

odwrotny do oczekiwanego, lecz w obu przypadkach nieistotny statystycznie (co świadczy o braku 

statystycznych dowodów na powiązanie kwot interwencji z poprawą w danym zakresie). 

Ostatecznie efekt netto można było obliczyć dla trzech obszarów: ochrony zdrowia, kultury, edukacji 

i kształcenia, a wartość tego efektu dla poszczególnych podregionów pokazano w tabelach 

w załączniku nr 8.  
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 Badanie dysproporcji w dostępności do infrastruktury społecznej  3.6.4

Zamawiający w czwartym pytaniu ewaluacyjnym chciał wiedzieć, jakie są pośrednie efekty 

interwencji m.in. w zakresie zmniejszenia nierówności społecznych. Zapewnienie bardziej 

równomiernego dostępu do infrastruktury społecznej było również planowanym efektem wsparcia 

w zakresie realizacji celów NSRO (pytanie ewaluacyjne nr 5 – por. tabela 1). 

Pomocne w tym kontekście jest badanie dysproporcji w dostępności do infrastruktury społecznej, 

które przeprowadzono w rozdziałach 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4, 3.5.4. 

W poniższej tabeli znajduje się wartość współczynnika zmienności (udział odchylenia standardowego 

danej miary syntetycznej w jej średniej dla 72 podregionów), który pozwala na: 

 pomiar nierówności w dostępie do danego typu infrastruktury (inaczej mówiąc pozwala na 

stwierdzenie, czy dostęp do infrastruktury jest równomierny - im niższy współczynnik 

zmienności tym bardziej równomierny dostęp),  

 stwierdzenie, czy istniejące (przed realizacją interwencji) dysproporcje zmniejszyły się, czy 

zwiększyły. 

Tabela 25. Wartość współczynnika zmienności dla 5 rodzajów infrastruktury społecznej mierzącego 
poziom i tendencje w nierównościach dostępu do infrastruktury społecznej 

Rodzaj infrastruktury/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Edukacja i kształcenie 17,7% 16,6% 16,7% 16,4% 16,1% 16,5% 15,9% 15,8% 

Kultura 40,9% 40,8% 41,7% 42,2% 38,9% 37,4% 38,1% 39,8% 

Turystyka, rekreacja, sport 40,8% 40,6% 41,0% 38,8% 39,1% 38,8% 39,3% 39,4% 

Ochrona zdrowia 48,0% 46,9% 46,3% 44,1% 44,2% 43,6% 43,3% 43,5% 

Pomoc i integracja społeczna 50,4% 47,2% 48,4% 46,0% 44,5% 44,2% 45,0% 43,6% 

Źródło: opracowanie własne. 

Z powyższej tabeli wynika po pierwsze, że stosunkowo najmniejsze dysproporcje występują 

w dostępie do infrastruktury edukacji i kształcenia (V2015=15,8%), dla pozostałych obszarów 

dysproporcje są większe i wynoszą od 39,4% do 43,6% w roku 2015.  

Z tabeli można odczytać również, że najsilniej nierówności spadają w obszarze ochrony zdrowia, 

pomocy i integracji społecznej oraz edukacji i kształcenia, zaś w obszarze kultury oraz turystyki, 

sportu i rekreacji zaobserwowane zmiany są nieistotne statystycznie.   
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4 Sprawność realizacji projektów oraz efektywność zrealizowanych 
przedsięwzięć 

W niniejszym rozdziale opisujemy najważniejsze elementy/czynniki mające wpływ na sprawność 

realizacji projektów i związane z wdrażaniem bariery oraz problemy.  

W większości przypadków realizacja dofinansowanych projektów w dziedzinie infrastruktury 

społecznej nie wiązała się z występowaniem szczególnych problemów. Natomiast, stosunkowo często 

pojawiała się, z różnych powodów, konieczność wprowadzania zmian w projekcie w trakcie jego 

realizacji - na kwestię tą zwraca uwagę nieco ponad 1/4 projektodawców. W układzie poszczególnych 

typów infrastruktury społecznej, najczęściej problem ten występował w projektach realizowanych 

w sferze: 

 uczelni (37%),  

 następnie w projektach dotyczących turystyki, sportu i rekreacji (31%), 

 oraz w projektach dotyczących przedszkoli (30%). 

Wykres 48. Czy w związku z realizacją projektu nastąpiły następujące zjawiska? 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=757. 

W związku z realizacją projektów, podkreślenia wymagają bardzo dobre opinie projektodawców, 

dotyczące współpracy w procesach wdrażania poszczególnych przedsięwzięć, zarówno odnoszące się 

do struktur samego projektodawcy (współpraca w zespole projektowym), jak i podmiotów / 

jednostek zewnętrznych. W sumie jednoznaczne, pozytywne opinie na ten temat zdecydowanie 

dominują, osiągając udział rzędu 90% i więcej (stosunkowo najgorzej wypada współpraca w realizacji 

projektów na rzecz jednostek umiejscowionych w ramach struktur samorządu terytorialnego). 
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Wykres 49. Ocena współpracy w związku z realizowanym projektem 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=757. 

Poważnym problemem w ramach realizacji projektów bywała natomiast współpraca pomiędzy 

różnymi interesariuszami110, związanymi z realizowanym projektem i jego skutkami. Przejawiała się 

ona w różnych wymiarach. 

Przede wszystkim problem współpracy na etapie tworzenia projektu bywał związany z uzgodnieniem 

zróżnicowanych interesów i oczekiwań. Niestety, często okazywało się to niemożliwe, wskutek czego 

zdarzały się sytuacje, gdy w nieodległych gminach powstawały obiekty, które (w sytuacji 

wcześniejszych uzgodnień) mogłyby bardzo dobrze służyć mieszkańcom ich obu, zaś koszty ich 

utrzymania mogły być dzielone pomiędzy obie jednostki (lub też ich większą liczbę). Tego typu 

sytuacje były niestety niekiedy wzmacniane przez presję mediów i społeczności lokalnej. W wielu 

przypadkach uznawali oni, że jednym z kluczowych wymiarów oceny władz lokalnych, powinna być 

wartość pozyskanych środków europejskich, natomiast kwestia utrzymania infrastruktury, jako 

bardziej odległa i znacznie bardziej skomplikowana nie bywała już przedmiotem takiego 

zainteresowania (naturalnie aż do momentu, gdy okazywało się, że powoduje ona bardzo poważne 

problemy finansowe111).  

Z kolei realizacja projektów partnerskich (choć partnerstwa mogą w dłuższej perspektywie przynosić 

bardzo pozytywne skutki) wymagała bardzo dużo energii, koordynacji i znacznie lepszego 

zarządzania, niż w przypadku projektów, realizowanych przez jedną instytucję; przykładem może być 

                                                           
110 Np. projektodawcą, władzami lokalnymi lub regionalnymi, mieszkańcami danego terenu, czy organizacjami 
pozarządowymi. 
111 Tak jak na przykład w znanym w całej Polsce przykładzie gminy Rewal, która zainwestowała znaczne środki 
w rewaloryzację kolei wąskotorowej, doprowadziło to jednak do tego (razem z innymi działaniami), że gmina znajduje 
się na granicy bankructwa - zapewne w początkowym okresie działania te były wspierane przez społeczność lokalną 
do momentu, gdy okazało się, jakie mogą być ich skutki - zob., na przykład:  

http://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/?type=article&action=view&id=6499 lub http://natemat.pl/159837,wszystko-
mialo-byc-na-bogato-czyli-jak-gmina-rewal-popadla-w-gigantyczne-dlugi-drugiej-takiej-w-polsce-nie-znajdziecie.  
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nawet składanie sprawozdań w okresie trwałości, gdy albo wszelkie dane są zbierane i dalej 

sprawozdawane przez lidera projektu (co jest oczywiście rozwiązaniem optymalnym, ale 

wymagającym od niego dużego zaangażowania) albo też dane przekazują (właściwej IZ lub IP) 

poszczególni partnerzy, co z kolei jest poważnym problemem z punktu odpowiedniej instytucji 

zarządzającej lub pośredniczącej. 

W tym kontekście można jednak wskazać szereg udanych projektów partnerskich, jak na przykład 

kompleksowy projekt rewaloryzacji toruńskiej Starówki, zakładający współpracę wielu podmiotów, 

w tym szeregu parafii. 

Z kolei efektywność zrealizowanych przedsięwzięć, rozumiana jako stosunek poniesionych nakładów 

do osiągniętych efektów, nie jest łatwa do oceny z szeregu powodów. Przede wszystkim niniejszy 

raport dotyczy bardzo wielu i w dodatku bardzo różnych sfer infrastruktury społecznej, w przypadku 

których zakładane efekty mogą być bardzo rozmaite: od lepszej jakości opieki zdrowotnej, poprzez 

większe uczestnictwo w kulturze do lepszej jakości wykształcenia.  

W przypadku zróżnicowanych sfer interwencji (w ramach całego obszaru infrastruktury społecznej) 

stosunkowo trudno jest ocenić ich efektywność. Dodatkowo, w pewnych obszarach interwencji 

efekty mogą mieć charakter długofalowy i stąd ich porównanie do poniesionych nakładów możliwe 

będzie dopiero po dłuższym czasie. Tego typu sytuacja może mieć w szczególności miejsce w sektorze 

ochrony zdrowia i w edukacji, gdy co prawda efekty dotyczące lepszych warunków nauczania lub 

opieki zdrowotnej pojawiają się w zasadzie niezwłocznie po realizacji projektów, to jednak efekty 

długofalowe (zwiększone kompetencje, czy też zmniejszony poziom zachorowalności na wybrane 

choroby) będą widoczne dopiero po wielu latach. Niezależnie od tego problemu, w wybranych 

sferach pojawiają się też znaczne opóźnienia w dostępie do odpowiednich, wiarygodnych danych.112 

  

                                                           
112 Przykładowo, zgodnie z danymi uzyskanymi w trakcie wywiadu w Ministerstwie Zdrowia, w momencie wywiadu 
najnowsze szczegółowe dane dotyczące zachorowalności i umieralności na określone typy chorób w odpowiednim 
podziale terytorialnym były dostępne za 2010 rok (sic!). 
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5 Trwałość zrealizowanych przedsięwzięć  

Trwałość udzielonego wsparcia, czyli zdolność do utrzymania jego rezultatów, a – bardziej 

kolokwialnie – do utrzymania odpowiedniego poziomu aktywności danej instytucji i zapewnienia 

usług, które były oferowane jako jeden z efektów projektu, jest jednym z kluczowych wyzwań 

w przypadku wszelkich projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków publicznych, w tym 

dotyczących sfery infrastruktury społecznej. 

Poniżej przedstawiamy kluczowe wyniki badań ilościowych i jakościowych, dotyczących kwestii 

związanych z utrzymaniem trwałości projektu. 

 Wyniki badań ilościowych 5.1

Kwestia utrzymania (trwałości) projektów infrastruktury społecznej jest w pewien sposób powiązana 

z kwestią opracowywania i wyboru projektów - proces ten bowiem od samego początku powinien 

uwzględniać kwestię długookresowego funkcjonowania projektu i jego finansowania. 

Jeśli chodzi o projekty, których formalny okres trwałości już upłynął (23% ogólnej liczby badanych 

projektów), to - zgodnie z deklaracjami badanych - w znakomitej większości projekty kontynuowane 

są w sposób analogiczny jak w okresie trwałości formalnej. Udział projektów, które zostały 

zmodyfikowane w tym czasie wynosi tylko 8%. 

Wykres 50. Sposoby wykorzystania infrastruktury społecznej (obiektów, wyposażenia itp.) po upływie 
okresu obowiązkowej trwałości projektu113 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=175. 

W tej nieznacznej liczbie 8% projektów wprowadzano zmiany, umożliwiające generowanie 

przychodów na bazie powstałej w ramach wspartych projektów infrastruktury. Respondenci wskazali 

na trzy formy tego rodzaju zmian: (1) wprowadzenie (podniesienie) opłat, (2) uruchomienie 

dodatkowej (nowej) działalności komercyjnej przez inne podmioty na terenie obiektu oraz (3) 

wynajem powierzchni (na cele biurowe). Dwie pierwsze formy zmian pojawiły się w projektach, 

dotyczących turystyki, sportu i rekreacji, opieki zdrowotnej, kultury oraz szkolnictwa (po od 1 do 3 

projektów w każdej z tych dziedzin).  

                                                           
113 Żaden z badanych nie wskazywał jakichkolwiek problemów z utrzymaniem rezultatów projektu po okresie 
trwałości (np. zmniejszenie skali oferty), mimo, że miał do wyboru taką odpowiedź. 
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Wykres 51. Zmiany wprowadzone po upływie formalnej trwałości projektu 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=175. 

Generalnie, projektodawcy nie wskazywali na częste występowanie istotnych problemów 

z utrzymaniem projektów w okresie tzw. formalnej (obowiązkowej) trwałości. Opinie, że problemy 

takie nie występują, prezentowało prawie 90% projektodawców (suma wskazań, że problem taki 

„zdecydowanie nie" lub „raczej nie" występował)114. Ponadto, nie ma też kluczowego znaczenia - 

z punktu widzenia zapewnienia większej atrakcyjności (doskonalszej oferty) - dostępność w obiekcie 

infrastruktury usług, które byłyby świadczone na zasadach komercyjnych (co do zasady wyłączonych 

w okresie formalnej trwałości, o ile projekt był realizowany w schemacie bez pomocy publicznej); 

dodatkowo, sytuacje takie w praktyce były rzadkością w przypadku większości projektów, bowiem 

w projektach tych VAT klasyfikowany był najczęściej jako wydatek kwalifikowany (71% projektów). 

Wykres 52. Opinie w sprawie utrzymania projektów w okresie formalnej trwałości 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=757. 

Z kolei, jak wynika z kolejnych danych badawczych (Wykres 53), bardzo rzadkie okazuje się 

deklarowanie występowania rozmaitych (ewentualnych) problemów, związanych 

z wykorzystywaniem efektów rzeczowych projektów (stworzonej infrastruktury) - te opinie 

respondentów w sumie składają się na wspomnianą wyżej opinię ogólną, podkreślającą „brak 

                                                           
114 Zob. wykres 54. 
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problemów z utrzymaniem funkcjonowania" stworzonej w dofinansowanych projektach 

infrastruktury”. 

Wykres 53. Opinie o problemach w wykorzystywaniu infrastruktury społecznej w kontekście 
zapewnienia źródeł finansowania, niezbędnych do zapewnienia działania projektu 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców (różne liczebności dla poszczególnych wskazań). 

 Wyniki badań jakościowych 5.2

Wyniki badań jakościowych stoją w pewnej sprzeczności z wynikami badań ilościowych. Badane 

osoby (co jednak warto podkreślić, reprezentujące głównie instytucje zaangażowane we wdrażanie 

programów wspieranych ze środków europejskich) wskazywały, że stosunkowo często pojawiają się 

niestety (zarówno przed zakończeniem formalnego okresu trwałości, jak i później) problemy 

z zachowaniem rezultatów projektu.  

Różnice wyników obu metod badawczych można jednak próbować wyjaśnić. Przede wszystkim 

projektodawcy badani w badaniach ilościowych mogli mieć (naturalnie całkowicie niesłuszne) obawy 

o anonimowość udzielanych odpowiedzi – każdy z nich dostawał bowiem unikatowy link do 

wypełnienia ankiety i teoretycznie możliwa była analiza indywidualnych odpowiedzi. Projektodawcy 

mogli zatem sądzić, że odpowiedzi wskazujące na problemy z zachowaniem trwałości mogą wpłynąć 

niekorzystnie na dalsze finansowanie ich instytucji. Skala tego zakłócenia odpowiedzi jest dość trudna 

do oceny, nie wydaje się jednak, aby była ona bardzo znacząca. 
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zakladane

Usługi, jakie prowadzimy/prowadziliśmy wykorzystując powstałą
infrastrukturę, są/były świadczone w węższym zakresie, gdyż

brakowało środków na ich świadczenie

Sprzęt, wyposażenie kupione w ramach projektu jest/był
wykorzystywany w niepełnym zakresie, ponieważ brakowało

środków na jego konserwację,  itp.

Sprzęt, wyposażenie kupione w ramach projektu jest/było
wykorzystywane w niepełnym zakresie, ponieważ brakowało

personelu do jego obsługi

Sprzęt, wyposażenie kupione w ramach projektu jest/było
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środków na jego utrzymanie (np. na opłaty konserwację)
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Stosunkowo większy wpływ mogła mieć natomiast sama specyfika badań jakościowych. Siłą rzeczy 

osoby badane mogły mieć nieco większą skłonność – całkowicie zresztą zrozumiałą - do mówienia 

o problemach, gdyż zawsze informacja o konkretnych problemach wydaje się bardziej interesująca 

niż przekaz, że „wszystko działa bardzo dobrze i żadne problemy nie występują”. W związku z tym 

dość trudno jest powiedzieć jaka jest faktyczna skala obecnych i antycypowanych problemów; można 

generalnie przyjąć, że choć dotyczy ona raczej znacznej mniejszości projektów, to jednak nie są to 

sytuacje pojedyncze i problemy występują. 

Znaczna część badanych w badaniach jakościowych (choć raczej nie byli to projektodawcy) wyrażała 

zatem obawy o możliwość zachowania trwałości zrealizowanych inwestycji. Ich zdaniem nawet, jeżeli 

formalnie w okresie trwałości projektodawcy nie dokonają znaczącej zmiany charakteru projektu, ani 

nie będzie problemu z osiągnięciem i utrzymaniem założonych wskaźników rezultatu, to tego typu 

problemy mogą się pojawić w dłuższej perspektywie, przy czym rodzaj i skala już występujących 

ewentualnych przyszłych problemów różnią się znacznie, w zależności od danej sfery infrastruktury 

społecznej.  

Powody zagrożeń mogą być rozmaite. Niewielka ich część może wynikać z natury danej sfery 

i mechanizmów finansowania infrastruktury społecznej w jej ramach. Przykładem może tu być obszar 

ochrony zdrowia i kwestia kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W okresie 2007-2013 

na dużą skalę finansowano bowiem zakupy ambulansów; jak się okazało w niektórych przypadkach 

projektodawcom nie przedłużono kontraktów i w rezultacie pojawiały się problemy z utrzymaniem 

trwałości. Z tego powodu, a także z powodu tego, że ambulanse podlegają, ze względu na intensywną 

eksploatację, dość szybkiemu zużyciu, w okresie 2014-2020 ich zakup już nie jest finansowany 

w ramach PO IiŚ. 

Najczęstszym problemem związanym z utrzymaniem trwałości było niedostosowanie skali 

wybudowanego lub zmodernizowanego obiektu do możliwości finansowych danego projektodawcy, 

szczególnie dotyczyło to mniejszych jednostek, jak na przykład niewielkich samorządów lokalnych. 

Zdarzało się, że budowa danego obiektu wynikała z ambicji danego samorządu, natomiast mniej 

uwagi poświęcano temu, w jaki sposób dany obiekt będzie finansowany. Naturalnie, na etapie 

przygotowania wniosku wymagane było zapewne przedstawienie stosownych analiz finansowych, 

jednakże można przyjąć, że w takich przypadkach mogły się one opierać na zbyt optymistycznych 

założeniach. Stąd też, jak wskazywali badani przedstawiciele samorządów regionalnych, daje się już 

zauważyć tendencja do poszukiwania źródeł finansowania niektórych obiektów. W niektórych 

przypadkach przybiera ona formę zmian własnościowych w ramach podmiotu prowadzącego dany 

obiekt – takie rozwiązania są oczywiście możliwe, o ile w okresie trwałości nie powodują one tzw. 

znaczącej modyfikacji projektu.  

Inna tendencja to poszukiwanie możliwości komercyjnego sfinansowania wybudowanej/ 

wyremontowanej infrastruktury. Niestety, w przypadku znaczącej liczby projektów takie możliwości 

w okresie trwałości są dość ograniczone. Wiąże się to z dwoma elementami: po pierwsze duża część 

projektów była realizowana w formule bez pomocy publicznej. Zaletą tego rozwiązania było to, że 

projektodawcy mogli otrzymać wsparcie o intensywności wynoszącej nawet 85%, dodatkowo często 

część wymaganego wkładu krajowego (15%) wnosiły ich organy prowadzące. Dzięki temu, nawet 
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dysponując bardzo ograniczonymi środkami na wkład własny, można było realizować projekt 

(naturalnie, niezbędne było jeszcze finansowanie obrotowe). Z drugiej jednak strony takie 

rozwiązanie powodowało, co do zasady, brak możliwości prowadzenia przez określony czas 

działalności stricte komercyjnej, w oparciu o zakupiony sprzęt i w wybudowanych budynkach, aby nie 

doprowadzić do zakłóceń konkurencji. Drugim ograniczeniem była kwestia tego, czy w ramach 

danego projektu podatek VAT był wydatkiem kwalifikowalnym. Jeżeli tak się działo, to wówczas 

analogicznie przez określony czas nie było możliwości prowadzenia sprzedaży obciążonej VAT. Z tego 

też powodu część badanych wskazuje, że w perspektywie 2014-2020 projektodawcy świadomie 

deklarują podatek VAT jako wydatek niekwalifikowalny, aby nie mieć ograniczeń w czerpaniu 

pożytków ze świadczenia usług obciążonych podatkiem od towarów i usług. 

W wielu wypadkach projektodawcy w momencie składania projektów lub w trakcie ich realizacji nie 

zdawali sobie sprawy z konsekwencji powyższych rozwiązań i dopiero po zakończeniu projektu 

uświadamiali sobie, co one oznaczają i jakie będą miały konsekwencje dla finansowania projektu. 

Także w tym przypadku, badani przedstawiciele samorządów regionalnych zwracali uwagę na to, że 

coraz częściej dochodzą do nich sygnały o naruszeniach powyżej wskazanych ograniczeń przez 

projektodawców, którzy szukają nowych możliwości dochodów. 

W związku z tymi problemami zwracano uwagę na to, aby w okresie 2014-2020 znacznie większy 

nacisk w procesie oceny projektów kłaść na krytyczną i dogłębną ocenę przedstawionych źródeł 

finansowania infrastruktury i przyjętych w związku z tym założeń, a także zasadność zakupów 

określonego sprzętu pod kątem jego kosztów eksploatacyjnych. Warto też się zastanowić, czy 

ostrożnie nie upowszechniać niekorzystnych przykładów inwestycji w zbyt kosztowne obiekty, które 

później trudno utrzymać, jako ostrzeżenia przed powtarzaniem tego typu błędów w okresie 2014-

2020. Warto też próbować edukować władze lokalne (i – choć to znacznie trudniejsze –społeczności 

lokalne, a także dziennikarzy), że niekoniecznie miarą sukcesu danego samorządu są nowe (już 

przysłowiowe) baseny i hale sportowe, choć oczywiście w wielu przypadkach są one bardzo 

przydatne, ale też planowanie, dostosowane do sytuacji i możliwości danej jednostki samorządowej, 

a także współpraca z innymi podmiotami na etapie przygotowania projektu i ewentualnie jego 

finansowania. 

W okresie 2014-2020 w planowanie i ocenę projektów powinni być może (na co zwracali uwagę 

niektórzy badani) w większym stopniu zostać włączeni także przedsiębiorcy, którzy z natury rzeczy 

powinni „twardo stąpać po ziemi” i być w stanie krytycznie oceniać założenia projektów 

przygotowanych przez administrację publiczną. Warto też rozważyć, czy niektóre projekty w sferze 

infrastruktury społecznej (kultura, turystyka) nie powinny być realizowane w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

Zwracano też uwagę, że w niektórych przypadkach po zakończeniu danego projektu 

infrastrukturalnego pojawiają się problemy, związane ze sfinansowaniem wynagrodzeń personelu, 

który miałby prowadzić w danym obiekcie odpowiednią działalność – przykładem mogą tu być 

świetlice wiejskie, w których brak jest pieniędzy na zatrudnienie animatora kultury, ale także 

i niektóre projekty na uczelniach wyższych, gdy po zakupie odpowiedniego sprzętu mogą się pojawić 
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problemy, związane z koniecznością zatrudnienia i sfinansowania kosztów jego obsługi przez 

wykwalifikowanych pracowników. 

Dodatkowo, w przypadku w zasadzie wszystkich inwestycji w sferze edukacji, istotnym problemem 

bywało nie branie pod uwagę (lub też ich branie w niewystarczającym stopniu) trendów 

demograficznych, prowadzących do zmniejszenia się liczby studentów i uczniów, co naturalnie ma 

bardzo niekorzystny wpływ na poziom wskaźników rezultatu i zasadność funkcjonowania placówki. 

W przypadkach wybranych obiektów po zakończeniu projektu pojawiają się też problemy ze 

sfinansowaniem innych ważnych wydatków - przykładowo jeden z badanych przedstawicieli 

administracji publicznej podawał przykład bardzo interesującego muzeum, w którym projektodawcy 

zapomnieli w projekcie przewidzieć wydatki na sfinansowanie tabliczek informacyjnych i podpisów 

pod eksponatami w językach obcych, co istotnie utrudnia zwiedzanie turystom zagranicznym. Inne 

przykłady dotyczą braku środków finansowych na odpowiednią promocję oferty danej instytucji 

(naturalnie w największym stopniu dotyczy to obiektów w sferze kultury i turystyki). W związku 

z działaniami promocyjnymi zwracano też uwagę na brak promocji zespołów obiektów lub całych 

subregionów, dzięki czemu mają one mniejsze szanse na przebicie się na przykład do zagranicznych 

biur podróży. 

Jeżeli chodzi o kwestie trwałości, to w sferze związanej z mieszkalnictwem pojawiały się też dość 

nietypowe, ale jednak powodujące problemy kwestie. Mianowicie, w ramach projektów 

rewitalizacyjnych jednym ze wskaźników była liczba osób zamieszkujących w zrewitalizowanych 

budynkach. Ponieważ niekiedy budynki podlegające rewitalizacji nie miały zbyt dużej liczby 

mieszkańców, a znaczną część mieszkańców często stanowiły osoby w podeszłym wieku, pojawiały 

się problemy z utrzymaniem wskaźnika rezultatu w sytuacji, gdy któryś z mieszkańców umarł, 

a mieszkanie stało opuszczone, zanim zakończyły się procedury spadkowe. 

Nieco z podobną sytuacją można mieć do czynienia, o czym wspominamy w jednym ze studiów 

przypadku, jeżeli chodzi o inwestycje w domy pomocy społecznej, szczególnie zajmujące się osobami 

w podeszłym wieku i silnie schorowanymi; wiele osób w takich domach niestety dokonuje swojego 

żywota, co powoduje pewien „naturalny” ruch pensjonariuszy, w rezultacie czego jednak nie zawsze 

„obłożenie” utrzymuje się na zakładanym poziomie prawie 100%115. 

W przypadku wskaźników rezultatu, warto też zwrócić uwagę na dość interesujące, choć 

nieoczekiwane zjawisko, które pojawiło się w związku ze zmianami zachowań dotyczących 

korzystania z Internetu. Mianowicie, w części projektów w sferze kultury, zakładających 

udostępnianie zbiorów drogą internetową (np. wirtualne muzea i biblioteki), jednym ze wskaźników 

był średni czas przebywania na danej stronie internetowej. Tymczasem, pojawiały się znaczne 

problemy z osiąganiem tego wskaźnika (przy braku problemów ze wskaźnikiem liczby osób 

odwiedzających stronę), ze względu na to, że obecnie ludzie przeciętnie przebywają na danej stronie 

internetowej znacznie krócej, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. 

  

                                                           
115 Co oczywiście jest zrozumiałym i naturalnym zjawiskiem. 
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6 Komplementarność wobec innych form wsparcia 

 Wyniki badań ilościowych 6.1

Wyniki badania wskazują na dość wysoką komplementarność realizowanych projektów, 

jak i podejmowanie uzasadnionych działań (głównie szkoleniowych), służących maksymalizacji 

efektów w okresie ich działania (po uruchomieniu). Najczęściej realizowane projekty były powiązane 

tematycznie z innymi przedsięwzięciami realizowanymi przez danego projektodawcę, czy to 

finansowanymi ze źródeł unijnych, czy to ze środków krajowych - na ogół publicznych.  

Wykres 54. Komplementarność projektów opinii samych projektodawców 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=757. 

Na uwagę zasługuje stosunkowo duży udział przedsięwzięć, które de facto stanowiły realizację 

określonego planu rozwojowego, czy też były wręcz realizacją konkretnego (kolejnego) etapu 

szerszego przedsięwzięcia (choć ta ostatnia sytuacja występowała nieco rzadziej). Choć tego rodzaju 

informacje płynące od projektodawców mają wyraz pozytywny, to jednak wciąż liczna grupa 

projektów nie jest włączona w szersze plany rozwojowe poszczególnych beneficjentów 

(w rozumieniu powiązania z innymi projektami / przedsięwzięciami). Oznacza to, iż w tej sferze 

istnieje pewne pole na doskonalenie, tj. istnieje tu miejsce na doskonalszą koordynację planowania 

projektów z uwzględnieniem szerszego kontekstu rozwojowego danej instytucji – jej otoczenia 

organizacyjnego i terytorialnego. Naturalnie, formułując tego rodzaju wskazanie konieczne jest 

zachowanie uzasadnionej ostrożności, trzeba bowiem pamiętać o możliwej specyfice poszczególnych 

jednostek.  
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Spojrzenie badanych projektodawców na przedmiot ewentualnych projektów planowanych do 

realizacji w przyszłości116, w dziedzinie infrastruktury społecznej, wskazuje na zdecydowaną większość 

poglądów (72%), podkreślających potrzebę realizacji przedsięwzięć podobnych (ale nie takich 

samych) do dotychczasowych. Oznacza to zapewne jakieś formy kontynuacji dotąd realizowanych 

projektów (dalszy rozwój, rozszerzenie zakresu świadczonych usług / wzrost dostępności itd.).  

Udział beneficjentów stwierdzających, iż w przyszłości środki powinny być dostępne na „takie same 

przedsięwzięcia jak dotychczas" był najwyższy pośród podmiotów realizujących projekty w dziedzinie 

turystyki, rekreacji i sportu (22%), następnie w dziedzinie edukacji / kształcenia (22%) oraz kultury 

(17%). Może to wskazywać na poglądy projektodawców uznające, że to właśnie w tych dziedzinach 

nadal postrzega się liczne, wciąż niezaspokojone potrzeby. 

Wykres 55. Na jakie przedsięwzięcia związane z rozwijaniem infrastruktury społecznej powinny być 
dostępne środki z Unii Europejskiej do roku 2020? 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=757. 

 Wyniki badań jakościowych 6.2

Komplementarność wsparcia realizowanego w ramach różnych programów operacyjnych lub 

wsparcia realizowanego w ramach danego programu operacyjnego ze wsparciem w ramach 

krajowych środków publicznych jest bardzo ważnym aspektem interwencji ze środków europejskich, 

pozwalającym na maksymalizację efektów wsparcia.  

Opinie przekazywane na temat stopnia komplementarności projektów rozwoju infrastruktury 

społecznej w okresie 2007-2013 były – jak zresztą można się było spodziewać – nader zróżnicowane.  

Niektórzy badani postulowali, że (przynajmniej w przypadku projektów powyżej określonej wartości) 

warunkiem koniecznym udzielenia wsparcia powinna być komplementarność danego projektu wobec 

innych projektów, finansowanych ze środków europejskich lub krajowych środków publicznych. 

Postulat ten można oczywiście uznać za zasadny, jednak czysto operacyjnie nie jest on łatwy do 

realizacji. Już bowiem w okresie 2007-2013 w wielu działaniach nagradzano deklarowaną 

komplementarność projektu wobec innych działań. Naturalnie, w przypadku części projektów 

faktycznie można wskazać ich komplementarność, w przypadku jednak innych miała ona charakter 

                                                           
116 Zob. Wykres 55. 

17,0% 

72,3% 

4,1% 

6,6% 

Takie same jak dotychczas

Podobne, jak dotychczas

Powinny być dostępne środki na inne, nowe rodzaje
działań, których dotychczas nie można było sfinansować

Trudno powiedzieć
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raczej deklaratywny. Problem kłopotów w przełożeniu kryteriów oceny komplementarności na jej 

faktyczne występowanie i respektowanie tej zasady pojawiał się w wielu wywiadach.  

W przypadku niektórych projektów, na przykład w sferze szkolnictwa wyższego, zwracano także 

uwagę na fakt, że – choć w dość nielicznych przypadkach – wybrane inwestycje finansowane ze 

środków strukturalnych miały korzystny wpływ na integrację pomiędzy poszczególnymi wydziałami 

danej uczelni, na przykład dzięki wybudowaniu infrastruktury, z której korzystali pracownicy różnych 

wydziałów.  

W przypadku interwencji w infrastrukturę społeczną można wskazać najczęściej spotykane rodzaje 

komplementarności117. Najczęściej mamy do czynienia ze zjawiskiem komplementarności różnych 

źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych. Tego typu komplementarność przede wszystkim 

miała miejsce pomiędzy krajowymi programami operacyjnymi i regionalnymi programami 

operacyjnym, a w przypadku wschodnich regionów Polski także pomiędzy programami regionalnymi, 

krajowymi a Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Niekiedy też pewne elementy 

większego przedsięwzięcia inwestycyjnego były finansowane także ze środków krajowych, na 

przykład w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Jak wskazują wyniki badań jakościowych, w tej sferze nie było raczej większych problemów z brakiem 

odpowiedniej korelacji lub też nakładaniem się interwencji, głównie dzięki dość precyzyjnej 

demarkacji między programami krajowymi i regionalnymi, która najczęściej miała charakter 

wartościowy (projekty poniżej pewnej wartości mogły być finansowane z programów regionalnych, 

a powyżej z programów krajowych) lub też formalnoprawny – ze względu na organ założycielski danej 

instytucji. Najczęściej ten rodzaj komplementarności udawało się osiągnąć w przypadku inwestycji 

w sferze turystyki i kultury. Miało to miejsce zarówno na poziomie konkretnych obiektów, jak 

i większych obszarów (dzielnic miasta lub całych miejscowości). W przypadku obiektów, najczęściej 

zabytkowych, często udawało się finansować poszczególne etapy renowacji z różnych programów, na 

przykład w przypadku kościołów remont głównego budynku kościoła mógł być finansowany ze 

środków PO IiŚ, remont wieży kościelnej ze środków RPO, a renowacja wybranych elementów 

wyposażenia z branżowych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Istnieje 

wiele przykładów tego typu komplementarności, w tym niektóre opisane w ramach studiów 

przypadku, na przykład dotyczącego toruńskiej Starówki. 

Jedyną sferą, w której, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, pod wpływem doświadczeń z okresu 2007-

2013 stwierdzono, że ukierunkowanie wsparcia powinno być w silniejszym stopniu koordynowane ze 

szczebla centralnego, była sfera ochrony zdrowia, ma ona jednak bardzo specyficzny charakter, 

między innymi ze względu na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez oddzielną instytucję – 

Narodowy Fundusz Zdrowia. W okresie 2007-2013 Ministerstwo Zdrowia miało bardzo niewielki 

wpływ na kierunki inwestycji realizowanych w regionach, w okresie 2014-2020 wyciągnięto z tego 

wnioski; większość inwestycji jest koordynowana w ramach tzw. map potrzeb zdrowotnych118, które 

                                                           
117 Najczęściej projekty o wysokim poziomie komplementarności występowały w takich sferach jak kultura czy 
turystyka, jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę specyfikę tych obszarów i relatywnie większą łatwość ich 
powiązania z innymi działaniami, niż na przykład w obszarze zdrowia, czy pomocy społecznej. 
118 http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/o-projekcie-basiw/  
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oparte są też na prognozach dotyczących zapotrzebowania na usługi zdrowotne w dłuższej 

perspektywie, biorą też pod uwagę trendy demograficzne.  

Kolejnym rodzajem komplementarności była komplementarność wsparcia inwestycyjnego ze 

wsparciem „miękkim”, realizowanym głównie w ramach PO KL. W tej sferze można wskazać zarówno 

korzystne, jak i niezbyt korzystne doświadczenia. Generalnie dość korzystnie oceniano 

komplementarność działań inwestycyjnych i miękkich w sferze ochrony zdrowia, np. w obszarze 

ratownictwa medycznego - zdaniem badanych oba rodzaje wsparcia były ze sobą dobrze 

skorelowane, gdyż inwestycje były wspierane przez odpowiednie działania szkoleniowe. 

Niektórzy badani w badaniach jakościowych wskazywali także, że w przyszłości (to rozwiązanie jest 

już stosowane w wybranych regionalnych programach operacyjnych okresu 2014-2020 na przykład 

w województwie pomorskim w przypadku projektów w sferze edukacji zawodowej) bardzo dobrym 

instrumentem zapewniania komplementarności pomiędzy działaniami inwestycyjnymi i działaniami 

miękkimi będą projekty zintegrowane, zawierające w sobie zarówno działania finansowane z EFRR, 

jak i z EFS. Takie rozwiązanie nie było niestety możliwe w okresie 2007-2013, ze względu na to, że 

wsparcie miękkie musiało być realizowane w ramach PO KL, który był programem krajowym, choć 

zawierał w sobie komponent regionalny. Tego typu rozwiązanie wydaje się idealne, gdyż pozwala na 

maksymalizację komplementarności obu rodzajów wsparcia. 

Na poziomie lokalnym można wskazać szereg korzystnych przykładów dobrze zaplanowanych 

projektów (finansowanych zarówno w ramach programów krajowych jak i regionalnych), 

realizowanych przez różne podmioty, mających wobec siebie komplementarny charakter 

i prowadzących do osiągnięcia bardzo korzystnych rezultatów społecznych i gospodarczych. 

Przykładem może tu być podkielecka gmina Chęciny, która dzięki mądrze zaplanowanym 

i skoordynowanym projektom realizowanym w ramach RPO WŚ, PO KL i PROW119 stała się regionalną 

„perełką turystyczną”. 

  

                                                           
119 Zob. http://checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&sub=325&menu=373&strona=1 – lista projektów realizowanych 
przez samą gminę. 

http://checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&sub=325&menu=373&strona=1
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7 Użyteczność zrealizowanych inwestycji w ocenie użytkowników obiektów 

Pewnym problemem, związanym z oceną użyteczności zrealizowanych inwestycji było to, że znaczna 

część projektodawców nie prowadzi systematycznych badań wśród swoich użytkowników, 

dotyczących odbioru oferty poszczególnych instytucji i sugestii możliwych zmian w tej ofercie. 

W związku z tym w większości przypadków dość trudno jest ocenić odbiór oferty wspartych obiektów 

infrastruktury społecznej przez użytkowników. W przypadku części instytucji prowadzenie takich 

badań jest dość trudne z powodów praktycznych, ale też i etycznych (instytucje ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej), choć niekiedy badania te są one prowadzone na zasadzie pełnej dobrowolności 

i anonimowości przez osoby zajmujące się ochroną praw pacjenta. 

Naturalnie od tej reguły można wskazać w miarę liczne i korzystne wyjątki. Przykładem może tu być 

na przykład monitoring ruchu turystycznego prowadzony przez podlegające Urzędowi Miasta 

Torunia, centrum informacji turystycznej, które publikuje coroczne, bardzo interesujące raporty120.  

Elementem badania ilościowego wśród ludności 3 wybranych województw była też znajomość (lub jej 

brak) kluczowych, „sztandarowych” inwestycji w infrastrukturę społeczną, zrealizowanych na terenie 

badanych 3 województw. Wyniki prezentujemy w poniżej zamieszczonej tabeli, można je jednak 

podsumować w następujący sposób: 

 Znajomość poszczególnych obiektów jest bardzo zróżnicowana, co jest zresztą zrozumiałe, 

biorąc pod uwagę różnorodną specyfikę poszczególnych obiektów i to, że możliwość 

korzystania z nich jest skierowana do różnych wielkościowo grup potencjalnych odbiorców. 

 Najlepiej znana jest budowa tras rowerowych w całej Polsce Wschodniej, tzw. Green Velo, 

o której słyszało prawie 58% badanych, a prawie 41% słyszało o niej i jednocześnie wie, że 

inwestycja ta została sfinansowana ze środków europejskich.  

 Najsłabiej jest z kolei znana inwestycja polegająca na przebudowie „Pawilonu Czterech 

Kopuł" na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, którą zna 17% badanej 

ludności województwa, a 8% zna i wie, że została ona sfinansowana ze środków unijnych.  

 Różnice te wydają się jednak zrozumiałe, biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji (punktowa lub 

sieciowa), a ponadto skalę jej promocji. 

 Udział osób deklarujących121 znajomość danej inwestycji, a zatem od 17% do 58% badanej 

ludności województwa należy jednak uznać za stosunkowo wysoki (część inwestycji ma 

oddziaływanie bardziej lokalne, a nie regionalne), podobnie jak udział osób posiadających 

wiedzę o europejskich źródłach jej finansowania. 

  

                                                           
120 Najnowszy raport, za 2015 rok, można znaleźć pod adresem: 

http://www.it.torun.pl/media/uploaded_files/downloads/raport_2015.pdf  
121 Naturalnie, nie wiemy czy badane osoby faktycznie słyszały o danej inwestycji, czy tylko tak twierdzą. Pytanie 
o znajomość danej inwestycji było pytaniem zamkniętym, w ramach którego była podana skrócona nazwa projektu; 
mogło to prowadzić do pewnego sztucznego zwiększenia liczby osób wskazujących na znajomość danej inwestycji. 
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Tabela 26. Znajomość inwestycji w obiekty infrastruktury społecznej wśród ludności 3 badanych 
województw 

R
e

gi
o

n
 

Obiekt wybudowany lub wyremontowany ze 
środków europejskich 

Udział osób 
znających 

daną 
inwestycję 

Udział znających 
inwestycję i 

wiedzących, że 
została 

sfinansowana z 
funduszy 

europejskich 

Udział osób 
korzystających z 
danego obiektu 
(osoba badana 
i/lub jej bliska 

rodzina) 

M
ał

o
p

o
ls

ki
e

 

Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej 
MOCAK w Krakowie 

25,9% 12,1% 8,7% 

Budowa gmachu głównego Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

35,6% 13,3% 16,3% 

Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w 
Krakowie, w ramach Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie 

19,9% 8,2% 6,0% 

Budowa Centrum Urazowego Medycyny 
Ratunkowej i Katastrof - w Szpitalu 
Uniwersyteckim w Krakowie  

34,3% 15,8% 6,3% 

Budowa Centrum Kongresowego przy Rondzie 
Grunwaldzkim w Krakowie 

39,4% 21,8% 15,7% 

D
o

ln
o

śl
ąs

ki
e

 

Budowa Narodowego Forum Muzyki we 
Wrocławiu 

43,9% 19,8% 20,3% 

Przebudowa teatru muzycznego Capitol we 
Wrocławiu  

42,8% 18,7% 17,7% 

Przebudowa "Pawilonu Czterech Kopuł" na 
cele wystawiennicze Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu 

17,4% 8,2% 3,0% 

Budowa Ponadregionalnego Centrum 
Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu - Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej 

52,6% 23,8% 0,0% 

Budowa kompleksu basenowego – akwaparku 
- w Trzebnicy 

29,7% 12,9% 9,7% 

W
ar

m
iń

sk
o

-m
az

u
rs

ki
e 

Budowa i wyposażenie szeregu obiektów 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

37,5% 23,3% 9,3% 

Budowa nowej siedziby Warmińsko - 
Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Olsztynie 

30,5% 17,7% 10,7% 

Remont Teatru im. Stefana Jaracza w 
Olsztynie 

37,6% 14,5% 9,7% 

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu -budowa nowego 
bloku operacyjnego wraz z Oddziałem 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

30,7% 18,1% 4,3% 

Budowa tras rowerowych w całej Polsce 
Wschodniej, tzw. Green Velo 

57,8% 40,5% 26,7% 

Źródło: opracowanie własne, badanie CATI ludności 3 województw, n=900, dla ostatniego wymiaru n=53-175.  
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8 Wnioski i rekomendacje ze zrealizowanego badania  

Poniżej prezentujemy wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonego badania, które są 

również zaprezentowane w formie tabeli wdrażania rekomendacji (w załączniku nr 9): 

Wniosek 1  

W przypadku niektórych projektów wsparcia infrastruktury społecznej istnieją pewne obawy, co do 

możliwości finansowania przez podmiot prowadzący działalności obiektu w założonej skali, zarówno 

w okresie formalnej trwałości projektu, jak i (przede wszystkim) w dalszym okresie. Tego typu 

problemy mogą się pojawiać przede wszystkim w przypadku większych obiektów, ale nie musi to być 

regułą. Dotyczyć to też może sytuacji, w której albo przeszacowano popyt na danego typu usługi albo 

też ma on charakter spadkowy, choćby z przyczyn demograficznych. Jednocześnie, istniejące 

ograniczenia w sferze pomocy publicznej i kwalifikowalności VAT, przez dłuższy czas utrudniają 

komercyjne wykorzystywanie obiektu, a tym samym pozyskiwanie dodatkowych przychodów ze 

sprzedaży usług choćby w bardzo ograniczonym zakresie. 

Rekomendacja 1 

W ramach perspektywy 2014-2020 należy bardzo starannie i krytycznie oceniać założenia 

wnioskodawcy, co do możliwości i źródeł finansowania działalności danego obiektu, a także 

analizować „nasycenie” danego typu obiektami w najbliższej okolicy. 

Do rozważenia, w przypadku wybranych rodzajów projektów, pozostaje wykorzystanie, 

w trakcie procesu oceny projektów, możliwości prezentacji przez wnioskodawcę przyjętych 

założeń i wykorzystanie możliwości zadawania pytań i prowadzenia z nim dyskusji na ten 

temat, tak jak ma to miejsce w ramach wielu działań na przykład programów operacyjnych 

„Inteligentny Rozwój”, czy też „Polska Cyfrowa”. 

Wniosek 2 

W przypadku niektórych inwestycji, głównie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 

szczególnie w sferze turystyki i kultury, ich kształt nie zawsze odpowiada oczekiwaniom turystów 

i biur podróży. Dodatkowo, niekiedy działania promocyjne, dotyczące ich oferty, mają charakter zbyt 

zindywidualizowany. 

Rekomendacja 2  

W przypadku inwestycji w sferze turystyki i w sferze kultury (w wybranych przypadkach) należy 

starać się uwzględniać w procesie oceny wniosków projektowych opinie i wskazania 

podmiotów gospodarczych lub organizacji branżowych, działających w sferze turystyki, na 

przykład w postaci angażowania ich przedstawicieli jako zewnętrznych ekspertów, 

sporządzających opinie o składanych projektach lub wręcz włączając ich w skład komisji oceny 

projektów. Oczywiście należy zadbać o minimalizację ryzyka konfliktu interesów, na przykład 

poprzez składanie rozbudowanych i szczegółowych deklaracji o braku tego typu konfliktu. 

Włączenie przedstawicieli przedsiębiorców w proces oceny projektów można też rozważyć 

w innych sferach infrastruktury społecznej. Z kolei prowadzone działania promocyjne powinny, 

w miarę możności mieć charakter całościowy i nie ograniczać się do pojedynczych obiektów. 
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Wniosek 3 

Wydaje się, że dość dobre długoterminowe skutki mają projekty realizowane w partnerstwach. 

Z drugiej strony zarządzanie tego typu projektami, raportowanie i rozliczanie wydatków jest nieco 

skomplikowane, szczególnie dla mniej doświadczonych podmiotów. 

Rekomendacja 3  

Należy kontynuować i promować dalszą realizację projektów partnerskich poprzez 

odpowiednie działania promocyjne, ale także poprzez odpowiedni system kryteriów oceny (na 

przykład dodanie, w uzasadnionych przypadkach, oddzielnego kryterium oceny), premiujący 

realizację projektów partnerskich. 

Jednocześnie należy identyfikować i promować dobre praktyki w zarządzaniu i rozliczaniu 

projektów partnerskich, w celu minimalizacji obciążeń po stronie odpowiedniej instytucji 

zarządzającej/pośredniczącej i projektodawców. 

Wniosek 4 

Ograniczenia, związane z kwalifikowalnym podatkiem VAT i pomocą publiczną w niektórych 

przypadkach mogły powodować powstawanie pewnych problemów z utrzymaniem się danej 

jednostki i zachowaniem trwałości projektu. Częściowo mogło to być spowodowane przez brak 

wystarczającej znajomości przez część projektodawców tych ograniczeń na etapie przygotowania 

projektu i stąd zbyt optymistyczne założenia, co do poziomu przychodów. 

Rekomendacja 4  

Należy prowadzić intensywną akcję szkoleniową i informacyjną wśród potencjalnych 

projektodawców, co do ograniczeń, związanych z kwalifikowalnością VAT i zasadami pomocy 

publicznej. 

W wybranych sferach można rozważyć systemowy brak kwalifikowalności VAT (z pewnymi 

wyjątkami122), tak jak ma to miejsce na przykład w ramach osi priorytetowej VIII „Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” PO IiŚ. 

Wniosek 5 

Wyniki badania danych zastanych i częściowo badań jakościowych wskazują, że łączenie wsparcia 

w ramach EFS i EFRR w celu wspierania infrastruktury społecznej może mieć bardzo korzystne skutki. 

Rekomendacja 5  

Należy monitorować i upowszechniać ideę projektów zintegrowanych w sferze infrastruktury 

społecznej w okresie 2014-2020 (obecnie dość rozpowszechnionych dla wsparcia na przykład 

infrastruktury przedszkolnej) i ewentualnie poszerzać ich stosowanie na inne sfery. 

                                                           
122 W ramach VIII osi priorytetowej PO IiŚ VAT może być wydatkiem kwalifikowanym wyłącznie w przypadku projektów 
realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz szkoły artystyczne 
prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku projektów realizowanych przez inne podmioty 
VAT będzie zawsze wydatkiem niekwalifikowalnym. 
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Wniosek 6 

Wspieranie infrastruktury społecznej może dotyczyć rozmaitych, bardzo zróżnicowanych dziedzin. 

Z uwagi na wielką różnorodność projektów, możliwe źródła finansowania, cele przedsięwzięć 

i sposoby ich wdrażania, bardzo trudno jest (o ile w ogóle jest to możliwe) zbudować uniwersalny, 

optymalny model wspierania infrastruktury społecznej. Tym niemniej, można wskazać kilka 

kluczowych cech, które powinno charakteryzować podejście wykorzystywane przy wspieraniu 

przedsięwzięć w poszczególnych sferach infrastruktury społecznej. Cechy te powinny determinować 

wybór przedsięwzięć korzystających z interwencji publicznej. 

Rekomendacja 6  

Model wspierania infrastruktury społecznej powinien uwzględniać następujące elementy 

(należy zapewnić kierunkowanie wsparcia w oparciu o): (1) logikę interwencji, akcentującą 

tworzenie zupełnie nowych modeli / metodyk świadczenia usług - w logice tej produkty 

wsparcia są drugorzędne, a cała istota interwencji tkwi w rezultatach i oddziaływaniu, (2) 

inwestycje w infrastrukturę społeczną powinny być projektowane / realizowane jako 

przedsięwzięcia kompleksowe, uwzględniające oddziaływanie w sferze gospodarczej, (3) 

powinny mieć charakter integrujący różne dziedziny życia społecznego - powinny być to 

projekty horyzontalne, "łączące" różne obszary życia społecznego i gospodarczego 

(komplementarność), (4) powinny być realizowane w ramach projektów prowadzonych 

w partnerstwach, (5) powinny zapewniać koncentrację wsparcia na obszarach i grupach 

znajdujących się w gorszym położeniu oraz być projektowanymi w taki sposób, aby 

przeciwdziałać fragmentaryzacji wsparcia, (6) muszą charakteryzować się szeroko rozumianą 

trwałością, w tym obejmującą realistyczną i długofalową wizję funkcjonowania, (7) konieczne 

jest stosowanie adekwatnych i skutecznie funkcjonujących kryteriów wyboru, które 

spowodują, że wspierane będą przedsięwzięcia spełniające wszystkie wymienione cechy. 
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Załącznik nr 1. Wnioski z badań poświęconych efektom inwestycji 
w infrastrukturę społeczną 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną w kontekście celów Narodowej 
Strategii Spójności 

Cele realizowanej w Polsce polityki spójności koncentrują się wokół dwóch kluczowych wartości: 

spójności (społecznej, terytorialnej) i konkurencyjności gospodarczej. Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną są identyfikowane przede wszystkim z pierwszą z nich, w szczególności mogą one 

wyrównywać (zapewniać bardziej równomierny) dostęp do usług społecznych, w tym np. ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej i edukacji. Co najmniej część inwestycji w infrastrukturę społeczną może 

jednak sprzyjać także zwiększeniu konkurencyjności gospodarczej kraju lub regionów, zaś 

w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (i poprzedzającym ją raporcie „Polska 2030”) stwierdzono, 

że „z punktu widzenia rozwoju Polski sprawą fundamentalną jest próba dążenia do łączenia celów 

i zasad europejskiej polityki spójności oraz polityki konkurencyjności
123

. W tym kontekście należy 

zauważyć, że wsparcie infrastruktury społecznej zostało bezpośrednio zapisane przede wszystkim 

w celu numer 3 NSRO („Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”), a w sposób pośredni także w celach 

numer 5 („Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej”) oraz numer 6 („Wyrównywanie szans rozwojowych 

i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich”). Wsparcie dla inwestycji zostało 

przewidziane także w celu numer 4 („Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 

przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 

sektora usług”) – przykładem są działania w części Regionalnych Programów Operacyjnych 

pozwalające na udzielenie dotacji przedsiębiorcom rozwijającym np. usługi ochrony zdrowia 

(wsparcie dla szpitali) czy opieki nad małymi dziećmi (tworzenie żłobków). 

Porównanie z wynikami badań zagranicznych wykazuje, że koncepcja programu jako inwestycji 

w infrastrukturę nie jest powszechna. Innego rodzaju logika interwencji była obecna na przykład 

w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzono programy, finansowane ze środków krajowych, kierowane 

m. in. do rodzin, uczniów, społeczności lokalnych, dotyczące rozwoju miast i innych dziedzin polityki 

społecznej i polityki rozwoju polegające na wprowadzeniu nowego modelu świadczenia (często 

kompleksowych) usług w oparciu o szereg zasobów, w tym infrastrukturalnych. Wśród publikacji 

ewaluacyjnych (impact assessment) rządu brytyjskiego praktycznie nie można znaleźć ewaluacji 

interwencji polegających na „inwestycji w infrastrukturę w danym sektorze”. Dotyczą one natomiast 

oceny rozwiązań konkretnych problemów. Tego rodzaju programy były poddawane ewaluacji 

dotyczącej wpływu usług społecznych na sytuację odbiorców124 . Porównanie to wskazuje na 

                                                           
123 „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju”, Warszawa, 2013. 
124 https://www.gov.uk/government/publications, np.: Sammons P. et. al.: “The impact of children’s centres: studying 
the effects of children's centres in promoting better outcomes for young children and their families. Evaluation of 
children’s centres in England (ECCE, Strand 4)”, Department for Education, 2015; “Simple but effective: Local solutions 
for adults facing multiple deprivation Adults facing Chronic Exclusion evaluation – final report”, Department for 
Communities and Local Government, 2011. 
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specyfikę polskich programów operacyjnych uwarunkowanych przede wszystkim jednofunduszowym 

charakterem interwencji w ramach EFRR i EFS w poprzednich perspektywach. 

O największej porównywalności można mówić w przypadku działań realizowanych w podobnej do 

polskiej rzeczywistości - finansowanych ze środków polityki spójności i mających charakter 

sektorowy. Przykładowo na Słowacji, gdzie prowadzono inwestycje w infrastrukturę społeczną, 

rezultaty inwestycji były podobnego rodzaju jak w Polsce i także wystąpiły trudności w ocenie 

jednoznacznego, długoterminowego wpływu wsparcia – m.in. z uwagi na niedługi okres, jaki upłynął 

od zakończenia inwestycji
125

. Stwierdzono jednak przykładowo, że inwestycje w edukację, dotyczące 

zwiększenia zasięgu wykorzystywania w szkołach technologii informatycznych, wpłynęły na poprawę 

jakości kształcenia, zaś budowa i rozbudowa obiektów zaowocowała zwiększeniem zatrudnienia 

i poprawą efektywności energetycznej budynków126.  

Wstępne wyniki ewaluacji ex-post polityki spójności w UE
127

 wykazały, że twórcy niektórych 

programów operacyjnych stosowali rozwiązania, które w Polsce można uznać za niestandardowe. Na 

przykład w przypadku inwestycji w turystykę i kulturę można stwierdzić, że typy wspieranych za 

granicą działań nie odbiegały zasadniczo od tych realizowanych w Polsce, natomiast zidentyfikowano 

także niezbyt popularne w Polsce podejście łączenia w ramach jednego działania dywersyfikacji 

gospodarczej, zrównoważonego rozwoju oraz wsparcia innowacyjności i konkurencyjności, co 

w Polsce jest zazwyczaj realizowane w ramach odrębnych działań sektorowych. 

W ramach tej samej ewaluacji ex-post, obejmującej m.in. zakres wsparcia infrastruktury społecznej 

i rozwoju miast (raport końcowy nie jest jeszcze dostępny), założono m.in. identyfikację teorii zmiany 

(co najmniej stwierdzenie, jakie zmiany ma wywołać wsparcie), zbadanie, w jakim zakresie wsparcie 

w ww. dziedzinach dostosowane jest do rzeczywiście występujących luk, identyfikację grup 

docelowych i artykułowanych przez nie ocen, dotyczących użyteczności wspieranej infrastruktury 

społecznej, ocenę stosowanych mechanizmów zarządzania, sprawy dotyczące kształtowania 

partnerstw, w szczególności w fazie użytkowania efektów inwestycji, kwestię zapewniania trwałości 

wsparcia w tym dalszego finansowania. To ostatnie zagadnienie jest znane jako problemowe także 

w przypadku Polski. 

                                                           
125 Frank K. “Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007-2013. 
Task 2: country report on achievements of cohesion policy. Slovakia, A report to the European Commission”, 
Directorate-General Regional Policy, 2011. 
126 Frank K. “Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007-2013. 
Task 2: country report on achievements of cohesion policy. Slovakia, A report to the European Commission”, 
Directorate-General Regional Policy, 2011. 
127 “Ex post evaluation of cohesion policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development 
Fund (ERDF) and Cohesion Fund (CF) - Work Package Ten: Ex post evaluation of Urban Development and Social 
Infrastructures (No. 2014CE16BAT035)", Metis GmbH na zamówienie Komisji Europejskiej, 2015 oraz “Ex post 
evaluation of Urban Development and Social Infrastructures", Seminar Paper - Work Package 10, Metis GmbH na 
zamówienie Komisji Europejskiej, July 2015 (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-
2013/#1). 



Raport końcowy z badania ewaluacyjnego 
„Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej” 

 

 

 

133 

 

Wnioski z badań efektów inwestycji w infrastrukturę społeczną 
w perspektywie 2004-2006 

Badanie pn. „Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy 

infrastruktury społecznej”128 wykazało, że choć w latach 2003-2007 infrastruktura społeczna się 

rozwijała, to nie zmieniły się (ani nie pogłębiły, ani nie zmniejszyły) różnice pomiędzy województwami 

w poziomach dostępu i jakości infrastruktury społecznej. Polityka spójności nie spowodowała 

wyrównania tych poziomów, natomiast dostęp do infrastruktury i jej jakość poprawiły się względem 

wcześniejszego stanu i (do pewnego stopnia) względem średniej europejskiej. Nie stwierdzono też 

istotnego wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na makroekonomiczne wskaźniki rozwoju 

gospodarczego regionów, a więc nie wydaje się, by te inwestycje zwiększały konkurencyjność 

regionów, co mogło wiązać się z relatywnie niewielką wartością tych inwestycji i dość krótkim 

okresem realizacji przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2004-2006. 

W Narodowym Planie Rozwoju 2004–2006 środki zakontraktowane na obszar infrastruktury 

społecznej stanowiły tylko 5%. Udzielono wsparcie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

(poprzez budowę infrastruktury informacyjnej m.in. w placówkach edukacyjnych). Do szczególnie 

cennych efektów należy utworzenie ponad 800 ośrodków alternatywnych form edukacji 

przedszkolnej na terenach wiejskich, charakteryzujących się brakami infrastruktury i niską gęstością 

zaludnienia (działania tego typu nie były wcześniej w Polsce realizowane)129. Nakłady na rozwój 

infrastruktury społecznej miały bardzo ograniczony wpływ na konkurencyjność i atrakcyjność dużych 

miast, a wynikało to między innymi ze szczupłości zaangażowanych środków. Zwrócono natomiast 

uwagę, że inwestycje w dużych ośrodkach miejskich w obszarze szkół, instytucji kultury i placówek 

ochrony zdrowia wpływały na poprawę dostępności usług publicznych także w otoczeniu tych 

miast130. 

Aby ustalić, czy w analizowanym okresie następowała konwergencja pomiędzy Polską a średnią dla 

UE, można porównać dostępne wskaźniki odnoszące się do infrastruktury społecznej lub do efektów. 

I tak przykładowo, jak wynika z samooceny dostępu do opieki zdrowotnej według mieszkańców 

(badanie EU-SILC, za Eurostat), przypadki niezaspokojenia potrzeby dostępu do lekarza z powodu 

zbyt wysokich kosztów lub dalekiego dojazdu osób były zarówno w Polsce, jak i przeciętnie w UE-27, 

zgłaszane coraz rzadziej w latach 2005-2008 (spadek z 5% do 3% w UE-27131 i z 9,6% do 6% w Polsce), 

po czym w kolejnych latach rosły, a w Polsce zarówno poziom wartości wskaźnika, jak i poziom jego 

wzrostu były wyższe (wzrost do 3,6% w UE-27 i do 8,8% w Polsce). Na tej podstawie, pamiętając, że 

jest to wskaźnik subiektywny, można ostrożnie twierdzić o pogarszaniu się w Polsce dostępu do 

opieki zdrowotnej i o dywergencji względem średniej UE. Z drugiej strony można wskazać pozytywne 

przykłady, np. następowała konwergencja w dostępie do edukacji przedszkolnej. W populacji dzieci 

                                                           
128 „Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej 
na realizację celów rozwojowych regionów”, PAG Uniconsult na zlecenie MRR, Warszawa, 2009. 
129 „Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
2010. 
130 „Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)”, 
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010. 
131 Dla zachowania porównywalności jako odniesienie przyjęto UE-27. 
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w wieku od 4 roku życia do wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego było nią objętych w UE-27: 87,3% 

osób w 2003 r., 90,8% i 94,2% osób w 2012 r., podczas gdy w Polsce w tych samych latach było to 

59,6%, 66,8% i 84,3%, a zatem poprawa następowała znacznie szybciej niż przeciętnie w UE (źródło: 

Eurostat). 

Tymczasem, nawet jeżeli wpływ w makroskali nie jest znaczący lub nie występuje, to cytowane 

powyżej badanie wykazało, że co najmniej niektóre projekty polegające na inwestycjach 

w infrastrukturę społeczną przynoszą wielkie korzyści lokalnym społecznościom, np. znacząco 

poprawiają dostęp do usług społecznych i przyczyniają się do aktywizacji mieszkańców. 

Wnioski z badań efektów inwestycji w infrastrukturę społeczną 
w perspektywie 2007-2013 

Edukacja i kształcenie 

Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną dotyczyły obiektów mieszczących placówki kształcące na 

wszystkich etapach edukacyjnych, począwszy od przedszkola po szkolnictwo ustawiczne i wyższe. 

Inwestycje prowadzono ramach 16 RPO, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. We wszystkich tych programach operacyjnych 

wsparcie obejmowało budowę lub rozbudowę obiektów edukacyjnych. Finansowano też, 

w mniejszym zakresie, wyposażenie obiektów, w tym w sprzęt informatyczny i inne pomoce 

edukacyjne (np. wyposażenie laboratoriów, bibliotek). W ramach RPO oraz PO RPW wspierano też 

infrastrukturę społeczno-edukacyjną (np. bursy, stołówki) i z zakresu edukacji pozaformalnej 

(w praktyce głównie obiekty sportowe). Wsparcie szkół wyższych w ramach PO IiŚ było 

skoncentrowane w wiodących uczelniach i obejmowało infrastrukturę kierunków kształcących przede 

wszystkim w zakresie nowoczesnych technologii, w tym „kierunków priorytetowych” wskazanych 

przez ministra nauki. Wspierano kompleksowe inwestycje w infrastrukturę służącą prowadzeniu 

działalności dydaktycznej oraz naukowej i badawczo-rozwojowej powiązanej z dydaktyką. Inwestycje 

obejmowały budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów, wyposażenie w aparaturę dydaktyczno-

badawczą oraz rozwiązania pozwalające na zastosowanie TIK w dydaktyce, m. in szerokopasmowych 

sieci komputerowych. Infrastruktura edukacyjna była też, w mniejszym zakresie, wspierana w ramach 

PO KL (było to zwłaszcza tworzenie ośrodków przedszkolnych i doposażenie placówek w pomoce 

dydaktyczne w ramach programów rozwojowych szkół i projektów dot. indywidualizacji). 

Opis ogólny wyników  

Rozkład przestrzenny a koncentracja wsparcia dla oświaty 

Z porównania zrealizowanych wskaźników do liczebności populacji wynika, że w przypadku oświaty 

ze wsparcia skorzystała tylko niewielka część placówek edukacyjnych (np. mniej niż 2% placówek 

kształcenia ogólnego w woj. śląskim). Wynika stąd, że dostępne środki były relatywnie małe 

w stosunku do potrzeb np. w zakresie podstawowej infrastruktury edukacyjnej, dostępności 



Raport końcowy z badania ewaluacyjnego 
„Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej” 

 

 

 

135 

 

wychowania przedszkolnego czy tworzenia nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego132133. 

Dlatego za problematyczne można uznać przypadki rozproszenia środków i rzadkość koncentracji 

wsparcia w wybranych grupach docelowych 134 . Znaczącą korzystną lub niekorzystną rolę 

w zapewnianiu koncentracji przestrzennej i tematycznej wsparcia odegrały kryteria wyboru 

projektów. W niektórych programach, np. RPO Województwa Dolnośląskiego, tak pokierowano 

interwencją (dla szkolnictwa podstawowego), by skupić ją na obszarach wiejskich i w małych 

miastach. Zdarzały się też przypadki równomiernego inwestowania w obszary: w woj. śląskim 

wprawdzie wsparto budowę przedszkoli w gminach wiejskich o najniższych wskaźnikach udziału 

dzieci w edukacji przedszkolnej, tj. do pewnego stopnia wyrównywano różnice w dostępie, ale także 

wspierano przedszkola w aglomeracji śląskiej135. Innym przykładem tego rodzaju jest przewaga 

wsparcia kształcenia ustawicznego w miejscowościach liczących minimum 50 tys. mieszkańców 

i realizacja aż połowy takich projektów w metropolii 136 . Województwo łódzkie jest z kolei 

przypadkiem koncentracji wsparcia w mieście: „łącznie ze wspartej infrastruktury korzysta ponad 34 

tysiące dzieci i młodzieży, co stanowi w skali województwa ponad 8% uczniów i dzieci w wieku 

przedszkolnym (…) Największy wpływ inwestycji daje się zauważyć w Łodzi, gdzie ponad 17 tysięcy 

uczniów jest bezpośrednimi beneficjentami inwestycji, co stanowi ponad 58% wszystkich osób 

w wieku szkolnym i przedszkolnym”. Z kolei, jak wynika z badania przeprowadzonego 

w województwie wielkopolskim137, wsparcie w ramach PO KL przyczyniło się m. in. do zwiększenia 

dostępu do edukacji zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich i nie wyrównywało dysproporcji 

pomiędzy miastem a wsią, ponieważ poprawa była równomierna na obydwu rodzajach obszarów. 

A zatem, w perspektywie 2007-2013 nadal występowało to samo zjawisko, które zaobserwowano 

w poprzedniej perspektywie: finansowanie rozkładało się na tyle równomiernie, że poprawa 

następowała wszędzie (z czym wiązała się konwergencja Polski do UE) lub koncentrowało się na 

obszarach lepiej rozwiniętych, toteż nie następowała konwergencja między obszarami lepiej i gorzej 

rozwiniętymi. Należy podkreślić, że niniejsze badanie przynosi analogiczne wyniki. Jak wykazały 

analizy ekonometryczne (por. rozdział 6.1.4), dysproporcje w zakresie infrastruktury edukacji 

i kształcenia pozostały na stosunkowo niezmiennym poziomie. 

  

                                                           
132 „Raport końcowy dla badania ewaluacyjnego pn. Ocena użyteczności, trafności, efektywności, skuteczności 
i trwałości projektów RPO WŁ realizowanych w obszarze edukacji i kultury w latach 2007-2013”, Idea Rozwoju, 
Fundeko, Laboratorium Rozwoju, 2014. 
133 „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”, Agrotec, 
WISE, Województwo Śląskie, 2014. 
134 Nie wspomniano też o preferencji dla projektów „usług wspólnych, zakładających wspólne użytkowanie zasobów 
przez kilka placówek (np. wsparcia CKP). 
135 Ewaluator uzasadnia trafność takiego rozwiązania większymi potrzebami ze względu na specyfikę pracy zawodowej 
rodziców w miastach, co jest wyjaśnieniem, z którym można się nie zgodzić biorąc pod uwagę wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i aktywizację zawodową rodziców na wsi. 
136 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
137 „Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie 
edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach wiejsko-miejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców 
w województwie wielkopolskim”, ASM, WUP w Poznaniu, 2010. 



Raport końcowy z badania ewaluacyjnego 
„Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej” 

 

 

 

136 

 

Koncentracja tematyczna a kompleksowość wsparcia dla oświaty 

Specyfika wsparcia zależała przede wszystkim od etapu edukacyjnego i profilu placówki. W przypadku 

szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół specjalnych inwestowano przede wszystkim 

w modernizację budynków i obiekty sportowe. Brak jednoznacznych danych dla liceów, wiadomo 

jedynie, że w powiatach grodzkich (tj. organach prowadzących placówki oświatowe - od przedszkola 

do poziomu szkoły średniej) w większym stopniu inwestowano w pracownie komputerowe, biblioteki 

i laboratoria. Jednak najbardziej złożone inwestycje w pomoce dydaktyczne prowadzono w szkołach 

zawodowych oraz w placówkach kształcenia ustawicznego, w których tworzono i doposażano 

pracownie przedmiotów zawodowych138139.  

Profil projektów był kształtowany przez zapisy dokumentów programowych i w dalszej kolejności na 

etapie dokumentacji konkursowej, zwłaszcza kryteria wyboru projektów. Instytucje Zarządzające 

dokonywały różnych i czasem nieoczywistych wyborów (np. w województwie dolnośląskim poprzez 

konkursy na budowę i modernizację wsparto przede wszystkim sport, mniejsze środki przeznaczono 

na technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w edukacji, w dalszej kolejności na szkolnictwo 

zawodowe, a w najmniejszym stopniu inwestowano w przedszkola)140. 

Koncentracja wsparcia dla szkolnictwa wyższego 

Ze względu na lokalizację uczelni wsparcie dla nich było w oczywisty sposób skoncentrowane 

terytorialnie. Koncentracja, zarówno przestrzenna, jak i tematyczna, kształtowała się inaczej 

w przypadku PO IiŚ i pozostałych programów (RPO, PO RPW) z uwagi na linię demarkacyjną pomiędzy 

nimi. W ramach PO IiŚ wsparto jednostki prowadzące kształcenie na priorytetowych kierunkach na 

wiodących uczelniach. W pozostałych programach ze wsparcia skorzystały podmioty o różnym profilu 

i pozycji, w tym także najczęściej te w największych ośrodkach akademickich141142143. W ramach RPO 

częściowo koncentrowano wsparcie w wybranych dziedzinach (nauki matematyczno-przyrodnicze 

i techniczne) tym samym wspierając te same kierunki priorytetowe, a częściowo wspierano pozostałe 

kierunki i ogólną infrastrukturę uczelni np. biblioteki144145. Przeważały projekty kompleksowe, 

obejmujące zarówno infrastrukturę, jak i specjalistyczne wyposażenie. Natomiast uczelnie rzadko 

decydowały się na projekty dotyczące systemów wspomagania zarządzania, choć jeżeli wybrały takie 

rozwiązanie, dostrzegano korzystne efekty146. 

                                                           
138 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
139 „Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej 
w zakresie Priorytetu 7 „Edukacja" i Priorytetu 8 „Zdrowie" na poprawę warunków bytowych ludności Dolnego Śląska 
oraz podniesienie konkurencyjności regionu”, Public Profits, Województwo Dolnośląskie, 2012. 
140 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. 
141 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
142 Ledzion B. et al., „Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako 
odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków 
priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 
2011. 
143 Badanie ewaluacyjne pn. Analiza efektów realizacji Działania I.1 PO RPW, PARP, 2015. 
144 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
145 Ledzion B. et al., „Śródokresowa ocena realizacji…”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011, op.cit. 
146 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
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Stopień wykorzystania infrastruktury  

Badania koncentrowały się nie tyle na stopniu wykorzystania infrastruktury, ile na sposobach jej 

wykorzystania. Co do zasady prawie wszyscy beneficjenci deklarowali, że infrastruktura jest 

wykorzystywana, co znajdowało potwierdzenie w przykładach147148. Zdarzało się, że beneficjenci byli 

zdania, że nie w pełni wykorzystują infrastrukturę (4% w woj. dolnośląskim149), przykładem jest niższy 

od oczekiwanego poziom wykorzystania udogodnień dla osób niepełnosprawnych150. 

Doposażenie w ramach PO KL było cenne dla placówek oświatowych. Dyrektorzy placówek 

oświatowych, którzy realizowali programy rozwojowe w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL postrzegali 

pomoce dydaktyczne (zakupione ze środków EFRR w ramach crossfinancingu) jako najtrwalszy 

element wsparcia, wykorzystywany również po zakończeniu projektów. Ten „namacalny” efekt 

wsparcia był podkreślany obok korzyści uzyskiwanych przez uczniów. Natomiast słabiej dostrzegalny 

był wpływ realizacji projektów na trwałe rozwinięcie niematerialnego potencjału szkoły 

(doświadczenie kadry, nowe metody stosowane po zakończeniu projektów itp.) 151 . Także 

przedsięwzięcia w ramach projektu systemowego dotyczącego indywidualizacji nauczania w ramach 

Poddziałania 9.1.2 PO KL były planowane z myślą o zapewnieniu m. in. wyposażenia, które trwale 

posłuży uczniom, również tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W opinii nauczycieli 

wsparcie to (rozumiane całościowo) pozwoliło dostosować środki dydaktyczno-pedagogiczne do 

indywidualnych możliwości uczniów152. 

Fakt, że infrastruktura jest wykorzystywana nie oznacza, że w każdym przypadku korzystają z niej 

wszyscy uczniowie/studenci. W przypadku Priorytetu XIII PO IiŚ szacuje się, że „korzysta z niej średnio 

(…) 83% studentów na kierunkach bezpośrednio wspomaganych w ramach projektu” 153 . 

Charakterystyczny dla tego priorytetu jest też fakt, że ogółem ze wspartej infrastruktury korzysta 

wielokrotnie więcej użytkowników, niż zakładano we wskaźnikach monitorowania programu (ponad 

trzynastokrotne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dot. studentów kierunków 

priorytetowych), ale mniej, niż zakładali projektodawcy we wskaźnikach monitorowania 

projektów154155. Wskazuje to na słabość tych wskaźników jako źródła informacji o skali wykorzystania 

infrastruktury.  

                                                           
147 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. 
148 Ledzion B. (red.), Badanie podsumowujące realizację Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (pakiet 2), NCBiR, Warszawa, 2013. 
149 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. 
150 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
151 Białek A., Rybińska A., Zielonka P., Zub M., „Ewaluacja ex-post programów rozwojowych w szkołach kształcenia 
ogólnego w ramach Poddziałania 9.1.2 ‘Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych’”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2015. 
152 Białek A., Penszko P., Rybińska A., Wasilewska O., Zielonka P., „Ewaluacja wsparcia procesu indywidualizacji pracy 
z uczniem ze środków Unii Europejskiej w latach 2010-2013”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2015. 
153 Ledzion B. (red.), „Badanie podsumowujące realizację…”, NCBiR, 2013, op.cit. 
154 Ledzion B. (red.), „Badanie podsumowujące realizację…”, NCBiR, 2013, op.cit. 
155 Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa 
wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, 2015. 
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Wyniki oszacowania efektu netto i efektu deadweight metodami deklaratywnymi można uznać za 

korzystne – jak wynika z badań, w których prowadzono takie rozpoznanie, zdecydowana większość 

projektów nie zostałaby zrealizowana w tym samym czasie i na tę samą skalę bez wsparcia, np. 

w woj. dolnośląskim udział tych, które zostałyby zrealizowane w tym samym wymiarze wynosi tylko 

8%, około 1/4 byłaby zrealizowana w mniejszym zakresie, a blisko 2/3 nie zostałaby zrealizowana 

w ogóle156157. 

Poprawa warunków kształcenia 

Zagadnienia poprawy warunków kształcenia, jakości kształcenia i wzbogacenie oferty edukacyjnej 

przenikają się, proponowane rozróżnienie jest więc jedynie umowne. Inwestycje w podstawową 

infrastrukturę pozwoliły poprawić warunki uczenia się i nauczania, co stanowi jeden z elementów 

poprawy jakości kształcenia. Takie efekty należały do najczęściej wskazywanych przez 

beneficjentów158. Wsparcie to polegało m. in. na budowie bardziej dostosowanych do konkretnych 

potrzeb sal lekcyjnych, a także uruchomieniu infrastruktury socjalnej stołówek, sal gimnastycznych, 

szatni itp. W szkołach artystycznych poprawa infrastruktury pozwoliła wzmocnić indywidualizację 

kształcenia – 90%-95% respondentów zgadzało się, że zwiększono możliwości pracy indywidualnej. 

Ponadto, dzięki projektom uczniowie i studenci mogli ćwiczyć umiejętności we wnętrzach lepiej 

przystosowanych do danej dziedziny i w sposób niezakłócający pracy innych oddziałów 159 160. 

W szkołach wyższych w efekcie dużych inwestycji (PO IiŚ) wprowadzono takie udogodnienia, jak np. 

miejsca odpoczynku i integracji czy parkingi dla studentów161. Badania przynoszą niejednoznaczne 

wyniki, co do tego, na ile potrzeby beneficjentów w zakresie stanu technicznego i wyposażenia 

zostały zaspokojone, z jednej strony występują oceny pozytywne162, z drugiej, dalsze inwestycje są 

często wymieniane wśród planów na przyszłość. 

W przypadku wsparcia polegającego na termomodernizacji beneficjenci/zarządzający obiektami 

odnotowali także korzyści finansowe dzięki obniżeniu kosztów użytkowania (np. rachunków za 

prąd)163. 

Poprawa jakości kształcenia 

Polepszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych także było wskazywane przez beneficjentów 

jako jeden z najczęstszych rezultatów164. W efekcie projektów unowocześniono i wzbogacono 

zaplecze edukacyjne, udostępniono uczniom/studentom nowe pomoce naukowe pozwalające na 

uatrakcyjnienie nauki i poszerzenie możliwości kształcenia. Na wszystkich etapach edukacyjnych co 

                                                           
156 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. 
157 Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania...”, 2015, op.cit. 
158 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. 
159 „Ocena osiągnięć wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu PO IIŚ oraz ich wpływ na osiąganie celów 
szczegółowych Priorytetu”, PAG Uniconsult, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2013. 
160  „Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ 2007-2013 i ich wpływ na 
atrakcyjność kraju”, PAG Uniconsult, Badania Społeczne MSK, 2015. 
161 Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania...”, 2015, op.cit. 
162 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
163 Tamże. 
164 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. 
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najmniej część projektów obejmowała doposażenie w pomoce edukacyjne pozwalające na 

uatrakcyjnienie nauki165. Dzięki dofinansowanej infrastrukturze szkoły rozwinęły też ofertę zajęć 

pozalekcyjnych166.  

Należy podkreślić, że sam tylko zakup urządzeń nie gwarantuje wprowadzenia innowacyjnych metod 

nauczania do codziennej praktyki i znaczącej poprawy jakości nauczania. Szczególnie dobre praktyki 

zidentyfikowano w przypadku projektów systemowych, realizowanych w wielu szkołach przez urzędy 

marszałkowskie. Należy do nich przykładowo komplementarna interwencja systemowa oparta o kilka 

działań RPO WD i PO KL (komplementarność międzyprogramowa), zaprojektowana tak, że część szkół 

otrzymała wsparcie w ramach kilku projektów systemowych. Obejmuje ona projekt „Pracownia 

przyrodnicza w każdej gminie”167 tworzący warunki do popularyzacji nauczania metodą badawczą, 

projekt „Dolnośląska e-Szkoła” dotyczący cyfryzacji (RPO WD), oraz projekty dotyczące programów 

rozwojowych szkół i przygotowania nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (PO KL). Należy jednak 

zastrzec, że o ile projekty tego rodzaju są dobrze pomyślane, to nieraz także projekty stworzone 

indywidualnie przez placówki edukacyjne (niestandardowe projekty tworzone przez organ 

prowadzący dla kilku szkół), na podstawie kompleksowej diagnozy potrzeb w konkretnej placówce 

wyróżniają się jakością i innowacyjnością168.  

Typową praktyką w zakresie cyfryzacji szkół były projekty polegające na prostym tworzeniu, czy 

doposażaniu pracowni komputerowych 169  lub zakupie tablic interaktywnych. Pozwala to na 

uatrakcyjnienie metod nauczania, ale nie gwarantuje realnej modernizacji metodyki. Ciekawą 

praktyką na tym tle jest projekt systemowy woj. łódzkiego „Nie tylko podręcznik i tablica - 

wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych 

szczebli”, który polegał na tworzeniu multimedialnych pracowni przedmiotowych170, realizował tym 

samym ideę kształcenia kompetencji cyfrowych w powiązaniu z nauczaniem przedmiotów.  

Wsparcie infrastruktury, polegające na wyposażeniu pracowni i zapewnieniu nowych pomocy 

dydaktycznych było bardziej typowe dla szkolnictwa zawodowego, artystycznego i wyższego. W tych 

też obszarach jego efekty były szczególnie widoczne i wyraźnie przekładały się na ofertę kształcenia. 

Dzięki utworzeniu nowych i doposażeniu istniejących pracowni przedmiotowych szkoły zawodowe 

i placówki kształcenia ustawicznego wzbogaciły swoją ofertę edukacyjną171. 

W szkolnictwie artystycznym bardziej funkcjonalne obiekty dydaktyczne zapewniały nie tylko wyższy 

komfort, ale także jakość uczenia się (np. odpowiednia akustyka w szkołach muzycznych). Dzięki 

wsparciu zapewniono uczniom nowe, wysokiej jakości pomoce naukowe (np. lepszej jakości 

instrumenty muzyczne, specjalistyczne narzędzia do prac rzeźbiarskich, piece do ceramiki i wiele 

innych), co w ocenie beneficjentów przekłada się na wyższą jakość kształcenia i na zdobywanie przez 
                                                           
165 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
166 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
167 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit., http://www.umwd.dolnyslask.pl oraz strony 
projektów. 
168 Białek, Rybińska et al., „Ewaluacja ex-post programów…”, Instytut Badań Edukacyjnych, 2015, op.cit. 
169 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
170 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
171 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
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uczniów wiedzy na wyższym poziomie. Doposażenie pozwoliło poszerzyć ofertę edukacyjną o nowe 

zajęcia i nowe możliwości ekspresji. Przykładowo, uczniowie szkół muzycznych zyskali możliwość 

nauki gry na instrumentach, których szkoła wcześniej nie oferowała, studenci ASP pracownie 

i urządzenia niezbędne do tworzenia wielkogabarytowych rzeźb, a studenci szkoły filmowej korzystali 

z nowych technologii produkcji. Projekty szkół artystycznych obejmowały też tworzenie takich 

przestrzeni, jak sale wystawowe i koncertowe, dzięki którym uczniowie/studenci zyskali nowe 

możliwości rozwijania swoich kompetencji (np. umiejętności komponowania ekspozycji, prezentacji). 

Ponadto dzięki posiadaniu odpowiedniej infrastruktury szkoły zapewniły uczniom większą możliwość 

udziału w krajowym i międzynarodowym obiegu artystycznym (wymiana studentów, współtworzenia 

wydarzeń artystycznych, dostęp do zasobów cyfrowych, biblioteka)172173.  

W przypadku szkolnictwa artystycznego podkreślano funkcjonalność nowopowstałych przestrzeni. 

Natomiast w przypadku szkolnictwa ogólnego stosowano raczej standardowe rozwiązania, które 

poprawiały warunki nauki w ramach niezmienionej koncepcji uczenia się i wskazują na wybiórcze 

rozumienie tego, czym jest „klasa przyszłości”. W badanych przedszkolach nie wprowadzono takich 

rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych (znanych np. w Skandynawii), które tworzyłyby 

przestrzeń interaktywną, modyfikowalną i inspirującą rozwój dzieci174. W pozostałych badaniach to 

zagadnienie nie było dostrzegane przez badaczy (zakres analizy, pytania) ani najprawdopodobniej 

przez respondentów (co sugerują wyniki badań jakościowych). Nie wymieniono takich rezultatów, jak 

utworzenie przestrzeni (klas) np. łatwiejszych do reorganizacji na potrzeby pracy uczniów w grupach 

(co rozwijałoby umiejętności społeczne i sprzyjało kształtowaniu umiejętności przedmiotowych), czy 

różnicowania aktywności (indywidualizacja kształcenia, kształtowanie własnego procesu uczenia się), 

a więc rozwiązań sytuujących ucznia w centrum procesu uczenia się. Koncentrowano się raczej na 

wyposażeniu cyfrowym (kompetencje informatyczne i uatrakcyjnienie zajęć) oraz wyposażeniu 

sprzyjającym rozwijaniu umiejętności praktycznych (zwłaszcza kształtującym kompetencje naukowo-

techniczne). Tym samym koncepcja kształcenia będąca u podstaw projektów wyznaczała zakres 

inwestycji i pośrednio – potencjalny zakres tych innowacyjnych metod kształcenia i kompetencji, 

które zamierzano rozwijać. Należy jednak zastrzec, że - jak wykazują zdjęcia pracowni na stronach 

internetowych projektów - takie rozwiązania, jak ustawienie stołów do pracy w grupie, także są 

stosowane. 

W szkolnictwie wyższym realizowane projekty przyczyniły się do poprawy w zakresie bazy 

dydaktycznej i rozszerzenia oferty kształcenia i (najprawdopodobniej) do podwyższenia jego 

jakości175176. Realizowano projekty dotyczące infrastruktury ogólnouczelnianej (RPO, PO RPW) oraz 

(częściej) infrastruktury wydziałów (RPO, PO IiŚ). Inwestycje obejmowały m. in. wyposażenie 

pracowni i laboratoriów, a w przypadku PO RPW i PO IiŚ też budowę obiektów dydaktycznych177178179. 

                                                           
172 „Ocena osiągnięć wdrażania…”, PAG Uniconsult /…/, 2013, op.cit. 
173 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015. 
174 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
175 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
176 Badanie ewaluacyjne pn. Analiza efektów realizacji Działania I.1 PO RPW, PARP, 2015. 
177 Powyżej. 
178 Ledzion B. et al., „Śródokresowa ocena realizacji…”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011, op.cit. 
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Dzięki realizacji projektów studenci uzyskali dostęp do podstawowych i nowych technologii (np. 

aparatura laboratoryjna, symulatory medyczne, centra obliczeniowe, mobilny sprzęt komputerowy, 

specjalistyczne oprogramowanie), oraz do literatury i wyników badań (biblioteki, bazy publikacji) 

dzięki czemu mieli większe możliwości kształcenia się i podejmowania nowych przedsięwzięć 

edukacyjnych. Ponadto poprawiła się infrastruktura ogólnouczelniana i pomocnicza, w tym socjalna. 

Wraz z poprawą wyposażenia uczelnie wprowadziły nowe treści w programach nauczania i zapewniły 

większą liczbę i wyższą jakość zajęć praktycznych 180 181 . Natomiast, o ile badania wykazują 

wzbogacenie treści i narzędzi kształcenia, to unowocześnienie metod kształcenia jest słabiej 

dostrzegalne. Niewątpliwie wzmocniono kształcenie praktyczne, oraz w części przypadków 

stworzono lepsze warunki do pracy metodą projektów i współpracy. Innowacją wydaje się 

zwiększenie skali e-learningu, co spowodowało wzrost uczestnictwa studentów w wykładach 

(odsłuchanie wykładu on-line). Trudno jednak stwierdzić znaczącą modyfikację podejścia do edukacji 

akademickiej i wpływ na stosowanie nowych metod nauczania (to zagadnienie nie jest dobrze 

przebadane)182.  

Poszerzenie oferty edukacyjnej – nowe zawody, kierunki i specjalności 

Część placówek edukacyjnych dzięki wzbogaceniu infrastruktury rozpoczęła kształcenie na nowych 

kierunkach (uczelnie) i w nowych zawodach (szkoły zawodowe), uruchomiła nowe specjalności 

(uczelnie, szkoły zawodowe) i profile (placówki oświatowe). Jak wykazała ewaluacja PO RPW, 

w efekcie wsparcia wprowadzono 65 nowych specjalności183. W przypadku innych badań dane 

o częstości uruchomienia nowych kierunków pochodzą z małych prób lub z badań jakościowych, nie 

są więc wystarczające, by stwierdzić, jak często to następowało, ale można ostrożnie wnioskować, że 

częściej uruchamiano nowe specjalizacje niż nowe kierunki. Jak się wydaje, profil nowootwieranych 

kierunków lub klas zawodowych był starannie przemyślany, były to np. zawody cieszące się dużą 

popularnością wśród kandydatów (np. renowacja w zespole szkół plastycznych), zgodnych 

z rozwojem technologii w danej dziedzinie (np. animacja, efekty specjalne w szkołach filmowych), czy 

w innowacyjnych dziedzinach wpisujących się w priorytetowe kierunki kształcenia (genetyka, 

odnawialne źródła energii)184 185186. 

  

                                                                                                                                                                                     
179 Badanie ewaluacyjne pn. Analiza efektów realizacji Działania I.1 PO RPW, PARP, 2015. 
180 Ledzion B. (red.), „Badanie podsumowujące realizację…”, NCBiR, 2013, op.cit. 
181 Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania...”, 2015, op.cit. 
182 Interesującym przykładem może być wprowadzenie design thinking na jednej z uczelni (jest to sposób myślenia 
oraz metoda tworzenia rozwiązań m. in. technologicznych, akcentująca innowacyjność, kreatywność i użyteczność). 
Jak ustalono w badaniu, jest to przypadek wyjątkowy (Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania...”, 2015, 
op.cit.), a z innego badania wiadomo, że nie jest to efekt inwestycji PO IiŚ, lecz że włączono to rozwiązanie dzięki 
kompetencjom jego inicjatora, rozwiniętym podczas stażu na jednej z najlepszych zagranicznych uczelni przy wsparciu 
PO KL (Wasilewska et al., „Ewaluacja projektu ‘Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych 
ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników (Top 500 
Innovators)’”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 2015.). 
183 Badanie ewaluacyjne pn. Analiza efektów realizacji Działania I.1 PO RPW, PARP, 2015. 
184 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
185 Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania...”, 2015, op.cit. 
186 „Ocena osiągnięć wdrażania…”, PAG Uniconsult /…/, 2013, op.cit. 
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Wpływ wsparcia na rozwój kompetencji i efekty kształcenia 

Trudności w ocenie wpływu wsparcia na efekty kształcenia zaczynają się już od samego sposobu 

zaprogramowania interwencji. Specyfiką programów wspierających infrastrukturę edukacji był 

jednofunduszowy charakter wsparcia (rozdzielenie inwestycji w bazę dydaktyczną od bezpośrednich 

inwestycji w kompetencje uczniów i nauczycieli) oraz wymaganie od projektodawców 

i monitorowanie oczekiwanych rezultatów w wymiarze produktowym. Oczekiwano zwiększania 

dostępu, rozumianego np. jako liczba miejsc na kierunkach, i wprowadzenia rozwiązań 

technologicznych. Beneficjentom nie stawiano natomiast wymagań, co do jakości usług, które miały 

być świadczone z wykorzystaniem dofinansowanej infrastruktury187188 i nie wymagano od nich 

planowania projektów jako przedsięwzięć wprost (a nie pośrednio) zorientowanych na podwyższanie 

kompetencji uczniów/studentów. Koncepcja wsparcia nie zakładała wspierania usług (poprzez np. 

inwestycje w infrastrukturę, kompetencje, programy działań), lecz wspieranie bazy, która w sposób 

domyślny miała poprawić jakość usług. Podobne podejście zastosowano np. na Słowacji, gdzie 

programy dotyczyły inwestycji w infrastrukturę społeczną 189 . Jest to inny sposób myślenia 

o inwestycjach w usługi publiczne, od np. podejścia stosowanego przez rząd Wielkiej Brytanii, gdzie 

prowadzono i ewaluowano programy polegające na wprowadzeniu nowego modelu świadczenia 

usług w oparciu o szereg zasobów, w tym infrastrukturalnych i organizacyjnych190 (Sammons et al., 

2011). Nie może więc dziwić, że w przypadku polskich ewaluacji wsparcia infrastrukturalnego 

badacze rzadko mogli zidentyfikować bezpośredni wpływ wsparcia np. na poprawę jakości 

kształcenia, a zwłaszcza na jego efekty (rozwój określonego typu kompetencji). Dodatkowo pomiar 

był utrudniony ze względu na krótki czas, jaki upłynął od interwencji oraz współwystępowanie 

różnego typu interwencji.  

Oceny wpływu na jakość kształcenia i kompetencje osób uczących się miały więc zazwyczaj charakter 

pośredni, np. analizując profil wsparcia wnioskowano, że powinno ono przynieść korzyści w danym 

obszarze. Znajomość charakteru wsparcia pozwala pośrednio wnioskować, że najprawdopodobniej 

powinno ono skutkować poszerzeniem kompetencji (np. rozwinięcie praktycznych umiejętności 

dziedzinowych, umiejętności wykorzystywania szerszej gamy instrumentów i środków wyrazu, 

szersza znajomość dokonań w danej dziedzinie, podwyższenie niektórych kompetencji kluczowych, 

zwłaszcza kompetencji naukowo-technicznych i informacyjnych). Także według obserwacji 

beneficjentów uczniowie i studenci zdobywali wiedzę na wyższym poziomie i lepiej opanowywali 

umiejętności praktyczne 191. 

                                                           
187 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
188 Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania...”, 2015, op.cit. 
189 Frank “Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007-2013. Task 
2: country report on achievements of cohesion policy. Slovakia, A report to the European Commission Directorate-
General Regional Policy”, 2011. 
190 Sammonset al., “The impact of children’s centres: studying the effects of children's centres in promoting better 
outcomes for young children and their families. Evaluation of children’s centres in England (ECCE, Strand 4)”, 
Department for Education, 2015. 
191 „Ocena osiągnięć wdrażania…”, PAG Uniconsult /…/, 2013, op.cit. 
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W podobny sposób oceniano, na ile wsparcie zapewniło poprawę dopasowania kształcenia do rynku 

pracy. Korzystne w tym obszarze było doposażenie pracowni przedmiotowych i zawodowych 

w nowoczesny sprzęt, a w opinii beneficjentów przełożyło się to na przygotowanie uczniów do 

zatrudnienia 192 . Także w szkolnictwie wyższym dostosowanie wyposażenia do stanu rozwoju 

technologii stworzyło warunki do kształcenia dopasowanego do rynku pracy. Do najczęstszych 

efektów wsparcia w ramach PO RPW wskazywanych przez kadrę akademicką należało zwiększenie 

możliwości kształcenia praktycznego. Wsparcie stwarzało więc warunki do przeciwdziałania jednemu 

z największych problemów kształcenia – deficytom umiejętności praktycznych, wskazywanym przez 

tych samych respondentów jako najczęstsza słaba strona kompetencji absolwentów193. Nieliczne 

próby pomiaru wpływu infrastruktury (i w domyśle – jej wykorzystania) na efekty uczenia się, 

ograniczone rodzajem dostępnych danych, nie wykazały znaczących rezultatów. W przypadku 

oświaty metody te wykorzystywały wyniki egzaminów zewnętrznych z przedmiotów ogólnych, jako 

miary efektów uczenia się – są to najlepsze dostępne wskaźniki, jednak należy pamiętać, że egzaminy 

te - choć mierzą znaczny zakres kompetencji - to nie odzwierciedlają niektórych z nich (np. 

kompetencji społecznych, cyfrowych czy specyficznych kompetencji zawodowych). 

Próbę takiej oceny podjęto w ramach ewaluacji RPO Województwa Śląskiego. Analizę 

przeprowadzono techniką modelowania ekonometrycznego, porównując, w przypadku oświaty, 

wyniki egzaminów zewnętrznych w województwie do wyników ogólnokrajowych194. Jak wykazała 

analiza, wsparcie nie spowodowało osiągania przez uczniów w regionie wyższych wyników od ogółu 

uczniów w kraju195. W badaniu nie odniesiono się do faktu, że podobne programy były realizowane 

we wszystkich województwach. A zatem z omówionej analizy można wywnioskować, że gdyby 

wsparcie przełożyło się na efekty kształcenia, to wpływ ten nie byłby silniejszy ani słabszy od wpływu 

innych RPO. 

Wobec braku danych o wpływie wsparcia edukacji finansowanego z EFRR, można kontekstowo 

przytoczyć wyniki zbliżonych interwencji. Jak wykazała ocena indywidualizacji nauczania w klasach I-

III w ramach PO KL, wsparcie (tj. łącznie zajęcia dla uczniów i wzmocnienie bazy dydaktycznej), 

wywarło dodatni wpływ na efekty kształcenia w zakresie kompetencji językowych (czytanie i pisanie 

w języku ojczystym). Efekt ten dotyczył zwłaszcza uczniów o niższych kompetencjach, co świadczy 

o wyrównywaniu szans edukacyjnych. Natomiast wsparcie nie wpłynęło na kompetencje 

matematyczne uczniów, co można tłumaczyć m. in. brakami w przygotowaniu nauczycieli klas I-III196. 

Ponieważ znaczącym elementem wsparcia edukacji była cyfryzacja, a popularnym zakupem – tablice 

interaktywne, warto przytoczyć wyniki ewaluacji programu krajowego Cyfrowa Szkoła. Wykazała ona, 

że wbrew intuicji, każącej przypuszczać, że efekty ujawnią się w dłuższym okresie, wpływ wsparcia na 

wyniki sprawdzianu szóstoklasisty wystąpił jedynie w krótkim okresie od realizacji inwestycji i zanikł 

                                                           
192 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
193 Tamże. 
194 W przypadku szkolnictwa wyższego z braku tego rodzaju danych analizowano wskaźnik jakości kształcenia 
(najprawdopodobniej wskaźnik liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego) który nie mierzy 
efektów kształcenia i nie wydaje się logicznie zależny od inwestycji w infrastrukturę. 
195 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
196 Białek, Penszko et al., „Ewaluacja wsparcia procesu…”, Instytut Badań Edukacyjnych, 2015, op.cit. 
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w okresie do 2-3 lat od jej zakończenia. Efekt ten jest tłumaczony hipotezą „nowości”: krótkotrwała 

poprawa wyników byłaby efektem uatrakcyjnienia lekcji i związanego z nim wzrostu motywacji 

uczniów, który to efekt trwa do czasu, aż technologie informacyjno-komunikacyjne spowszednieją197. 

Wyjaśnienia, dlaczego nie występowały długotrwałe efekty można upatrywać w sposobie 

wykorzystywania sprzętu. Popularne było włączenie TIK do metod tradycyjnych, tj. uatrakcyjnienie 

metody podawczej poprzez wykorzystanie przez nauczyciela tablicy interaktywnej, ponadto 

uczniowie samodzielnie pracowali przy komputerach oraz stosowano inne rozwiązania. Stwierdzono 

deficyty wsparcia dla nauczycieli upowszechniającego innowacyjne metody kształcenia 

z wykorzystaniem TIK i potrzebę popularyzacji dobrych praktyk. Obejmują one zwłaszcza 

wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotów, aktywną rolę uczniów jako użytkowników technologii, 

współpracę nauczycieli, aktywną rolę dyrektora w modernizacji metod kształcenia198. 

W przypadku szkolnictwa wyższego dostępną miarą jakości kształcenia może być pozycja uczelni 

w rankingach uwzględniających aspekty dydaktyczne (nie – w rankingach dotyczących jedynie pozycji 

akademickiej). Ewaluacja PO RPW wykazała, że beneficjenci deklarowali w badaniach jakościowych 

poprawę pozycji swoich wydziałów w rankingach oraz, że uczelnie objęte PO RPW były notowane 

w rankingu „Perspektywy” dotyczącym dydaktyki. Jednak związek pozycji w rankingu z otrzymanym 

wsparciem nie został opisany. Ponadto porównanie pozycji uczelni z Polski Wschodniej w latach 2012 

i 2015 w tym rankingu nie wskazuje jednoznacznie na poprawę. Nie świadczy to jednak o braku 

efektów, lecz tylko o braku przewagi wobec pozostałych obszarów kraju, co jest zrozumiałe, biorąc 

pod uwagę fakt, że w tym samym okresie wspierano ze środków polityki spójności także uczelnie 

poza tym makroregionem199. 

Problemy związane z realizacją projektów 

Biorąc pod uwagę cele interwencji do problemów związanych z etapem ubiegania się o wsparcie, 

można zaliczyć niedoskonałości kryteriów konkursowych, które w niektórych obszarach nie 

zapewniały wystarczającej koncentracji wsparcia RPO na obszarach i w grupach znajdujących się 

w gorszym położeniu (opisane powyżej – np. wsparcie nieskoncentrowane w powiatach, w których 

występowały największe potrzeby). W przypadku PO IiŚ zapewniono koncentrację wsparcia na 

kierunkach priorytetowych w najlepszych ośrodkach akademickich, ale o ile oceniano potencjał 

beneficjenta, to wagę oceny jakości projektów uznano w ewaluacji za niewystarczającą200. 

Z perspektywy projektodawców utrudnieniem była złożoność procedur aplikacyjnych i konieczność 

wypełniania dużej liczby dokumentów. Beneficjentom brakowało wystarczających kompetencji 

w niektórych obszarach, w tym w zakresie rozumienia kwestii kwalifikowalności VAT oraz 

kompetencji do prowadzenia skomplikowanych zamówień publicznych, w przypadku których 

                                                           
197 Penszko, Zielonka, Analiza wpływu programu “Cyfrowa szkoła” na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, Instytut 
Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2015. 
198 Hennessy, London, „Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych - rola 
doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół”, OECD, Instytut Badań Edukacyjnych, 
Warszawa, 2013. 
199 Badanie ewaluacyjne pn. Analiza efektów realizacji Działania I.1 PO RPW, PARP, 2015. 
200 Ledzion et al., „Śródokresowa ocena realizacji…”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011, op.cit. 
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niezbędna była, zarówno zaawansowana znajomość przedmiotu zamówienia, jak i umiejętność 

sformułowania zamówienia tak, by pozostając w zgodzie z PZP otrzymać produkt o takich 

parametrach, jakie były niezbędne201202203.  

Zidentyfikowane problemy w realizacji projektów w obszarze wsparcia oświaty nie są specyficzne dla 

tego obszaru, lecz raczej uniwersalne. Beneficjenci doświadczali trudności w realizacji inwestycji, 

w tym związanych z opóźnieniami w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych oraz deficytami 

kompetencji beneficjentów. Beneficjenci doświadczali m. in. niskiej oceny jakości wykonania prac, co 

pośrednio wskazuje na niewystarczające umiejętności kształtowania kryteriów oceny ofert, wymagań 

wobec wykonawców i/lub nadzoru nad prowadzonymi projektami 204 . Problemy te wynikały 

z deficytów kompetencji beneficjentów (w przypadku PZP) lub niejasności interpretacyjnych 

(w przypadku kwalifikowalności). Instytucje systemu realizacji programów reagowały na te problemy 

publikując i modyfikując wytyczne i poradniki dla beneficjentów, mające oprócz charakteru 

wiążącego, walor edukacyjny i wspomagający dla beneficjentów. Jednak aktualny pozostawał 

postulat beneficjentów dotyczący poszerzenia zakresu informacji, usprawnienia komunikacji 

i zwiększenia dostępności szkoleń nt. realizacji programu205206207. Zdolność do bezproblemowej 

realizacji projektów można też wiązać z potencjałem beneficjentów – pozytywnym przykładem w tym 

zakresie jest realizacja projektów przez uczelnie w ramach XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ208. 

Niedochodowy charakter projektów209 (w tym konsekwencje kwalifikowalności VAT i realizacja 

większości projektów poza zasadami pomocy publicznej) ograniczał możliwości uzupełnienia oferty 

szkół o kształcenie ustawiczne210211. Z kolei uczelniom korzystającym ze wsparcia PO IiŚ i PO RPW 

uniemożliwiał wykorzystanie infrastruktury do świadczenia usług dla biznesu212213. W prawdzie od 

2014 r. zaistniała możliwość prowadzenia w ograniczonym zakresie działalności gospodarczej 

z wykorzystaniem infrastruktury dydaktycznej 214 , ale nie zmienia to reguł związanych 

z kwalifikowalnością VAT. 

  

                                                           
201 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. 
202 „Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk 
projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego”, PAG 
Uniconsult, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 2010. 
203 Badanie ewaluacyjne pn. Analiza efektów realizacji Działania I.1 PO RPW, PARP, 2015. 
204 Naturalnie, znaczenie odgrywać też może przeciętny poziom wykonawców w danym obszarze usług. 
205 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. 
206 Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania...”, 2015, op.cit. 
207 „Ewaluacja barier oraz analiza …”, PAG Uniconsult /…/, 2010, op.cit. 
208 Ledzion B. et al., „Śródokresowa ocena realizacji…”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011, op.cit. 
209 W przeprowadzonych badaniach ewaluacyjnych nie wskazano ani jednego projektu, w przypadku którego 
beneficjent wybrałby wariant dochodowy (niekwalifikowalność VAT). 
210 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
211 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
212 Ledzion B. (red.), „Badanie podsumowujące realizację…”, NCBiR, 2013, op.cit. 
213 Badanie ewaluacyjne pn. Analiza efektów realizacji Działania I.1 PO RPW, PARP, 2015. 
214 Rozporządzenie KE nr 651/2014 . 
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Komplementarność wsparcia 

Kwestia zapewniania komplementarności przez beneficjentów jest wtórna wobec fundamentalnych 

założeń programów (jednofunduszowość i realizacja projektów w ramach pojedynczych działań) 

sprzyjających wycinkowym interwencjom i koncentracji na środkach i produktach (np. 

infrastrukturze), nie zachęcających i nie ułatwiających prowadzenia kompleksowych działań mających 

podwyższać jakość usług przy pomocy różnych projektów i funduszy. Beneficjenci pytani 

o komplementarność podkreślali, że rozdzielenie form wsparcia (w tym – w ramach funduszy) było 

ograniczeniem dla realizacji przedsięwzięć podwyższających jakość edukacji215. 

W wielu programach stosowano kryteria promujące komplementarność projektów wspierających 

edukację. Zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym, najczęściej występowała 

komplementarność geograficzna (realizacja na tym samym obszarze), w drugiej kolejności 

komplementarność funkcjonalna, a najrzadziej – bezpośrednia, tj. realizacja przedsięwzięć, które 

ściśle się uzupełniają, czy stanowią np. etapy inwestycji216217. Znaczący (ponad 40%) był udział 

komplementarności międzyprogramowej w ramach perspektywy 2014-2020 218 , zwłaszcza 

komplementarności funkcjonalnej z PO KL219220. 

Beneficjenci PO IiŚ realizowali też projekty w ramach RPO, PO IG i PO RPW i aż 2/3 z tych projektów 

było komplementarnych z projektami PO IiŚ, większość beneficjentów realizowała też projekty PO KL, 

w ramach których prowadzono działania potencjalnie komplementarne 221 . Wszystkie projekty 

Priorytetu XIII PO IiŚ i część projektów RPO wspiera kierunki priorytetowe, nierzadko na 

poszczególnych wydziałach uczelni realizowano projekty z obu programów, co prowadziło do 

synergii, jak i mogło powodować, że projekty wzajemnie przyczyniały się do realizacji wskaźników 

dotyczących liczb studentów. Dodatkowo projekty RPO wspierające infrastrukturę całych uczelni 

(systemy zarządzania, centra obliczeń, biblioteki) zwiększały możliwości wykorzystywania rezultatów 

projektów PO IiŚ 222 . Wśród projektów realizowanych w ramach PO RPW, blisko 1/3 była 

komplementarna z projektami prowadzonymi w ramach PO IiŚ i także blisko 1/3 – w ramach PO IG223.  

W przypadku, gdy jednostka naukowa realizowała projekty PO IiŚ (inwestycje w infrastrukturę 

dydaktyczną) i PO IG (infrastruktura badawcza), dostrzegano ich komplementarność. Tak połączona 

infrastruktura „pozwala na przygotowanie kompleksowej ścieżki kształcenia studentów i doktorantów 

kierunków ścisłych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarki” 224. Jednocześnie podkreślano, że 

potencjał komplementarności nie jest w pełni wykorzystywany ze względu na wymagania PO IiŚ. 
                                                           
215 Białek A., Malinowska K., Penszko P., Smak M., Walczak D., Zub M., „Ocena wsparcia skierowanego do nauczycieli 
w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie wielkopolskim”, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 
Poznań, 2015. 
216 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. 
217 Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania...”, 2015, op.cit. 
218 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. 
219 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
220 Ledzion B. et al., „Śródokresowa ocena realizacji…”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011, op.cit. 
221 Ledzion B. (red.), „Badanie podsumowujące realizację…”, NCBiR, 2013, op.cit. 
222 Ledzion B. et al., „Śródokresowa ocena realizacji…”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011, op.cit. 
223 Badanie ewaluacyjne pn. Analiza efektów realizacji Działania I.1 PO RPW, PARP, 2015. 
224 Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania...”, 2015, op.cit. 
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Infrastruktura kupiona w ramach PO IiŚ była wykorzystywana zarówno przez studentów, jak 

i pracowników naukowych225226. Wykorzystywanie infrastruktury PO IiŚ do celów naukowych jest 

dozwolone, ale „każda forma wykorzystywania [tej] infrastruktury powinna zakładać osiąganie celów 

dydaktycznych” 227 . Część beneficjentów uważała to za ograniczenie możliwości wykorzystania 

infrastruktury do działalności naukowej. Nie ma też – co do zasady - możliwości korzystania z niej do 

współpracy z biznesem (o ile wybrano niedochodowy wariant projektu228 i/lub VAT miał charakter 

kwalifikowalny). Dochodziło nawet do sytuacji, że aparatury zakupionej w ramach PO IG nie było 

można umieścić w budynkach dofinansowanych z PO IiŚ, skutkiem czego adaptowano inne budynki, 

były też jednak uczelnie, które zdołały współrealizować projekty nie ograniczając efektów wsparcia. 

Niewątpliwie wymóg ten jest postrzegany jako sztuczny z perspektywy uczelni, stąd pojawiały się 

rekomendacje wspierania przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych 229 230 . Powyższe ograniczenia 

obowiązują w okresie trwałości projektu, stąd uczelnie oczekują wzrostu wykorzystania infrastruktury 

w przyszłości.  

Podsumowanie rekomendacji z badań  

Poniżej podsumowano rekomendacje formułowane przez autorów badań ewaluacyjnych (nie są one 

tożsame z rekomendacjami autorów niniejszego badania): 

 Dalsze wsparcie projektów infrastrukturalnych na wszystkich etapach edukacyjnych, 

wymaganie dostosowania do prognoz demograficznych231; 

 Uwzględnienie w ocenie dopasowania wsparcia do rynku pracy; 

 Kompleksowość projektów, które powinny prowadzić do rozwoju oferty edukacyjnej, w tym 

otwarcia podmiotów na nowe funkcje i grupy docelowe; 

 Dalsze zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach;  

 Unowocześnienie pracowni kształcenia zawodowego; 

 Adresowanie wsparcia do tych placówek, w których występują deficyty infrastruktury (TIK) 

poprzez projekty pozakonkursowe; 

 Wsparcie kształcenia ustawicznego na obszarach gorzej rozwiniętych, stworzenie możliwości 

rozwijania kształcenia ustawicznego na bazie infrastruktury oświatowej; 

                                                           
225 Ledzion B. et al., „Śródokresowa ocena realizacji…”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011, op.cit. 
226 Ledzion B. (red.), „Badanie podsumowujące realizację…”, NCBiR, 2013, op.cit. 
227  Szot A. et al., „Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura 
szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ) w celu utrzymania 
trwałości projektów”, 2016. 
228 W tej sferze dokonano niedawno pewnych zmian, w związku z przepisami nowego rozporządzenia o wyłączeniach 
grupowych (GBER). Obecnie możliwe jest (odpowiednie akty wykonawcze nie są jeszcze przygotowane dla wszystkich 
programów operacyjnych) komercyjne wykorzystanie sfinansowanej ze środków europejskich infrastruktury 
badawczej, o ile będzie ono dotyczyło co najwyżej 20% wydajności badawczej danej infrastruktury. 
229 Ledzion B. et al., „Śródokresowa ocena realizacji…”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011, op.cit. 
230 Ledzion B. (red.), „Badanie podsumowujące realizację…”, NCBiR, 2013, op.cit. 
231 Zgodnie ze stanowiskiem IZ PO IiŚ pożądana jest raczej optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury, 
natomiast budowa nowych obiektów powinna być podejmowana tylko w przypadku szczególnych potrzeb danego 
obszaru. 
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 W szkolnictwie wyższym dalsze wzmocnienie kierunków technicznych i matematyczno-

przyrodniczych, zapewnienie dostępu do wysokich technologii, dalsza koncentracja 

w jednostkach o najwyższym potencjale akademickim; 

 Dopuszczenie wykorzystania infrastruktury w celach pozadydaktycznych; 

 Wprowadzanie rozwiązań zapewniających komplementarność ze wsparciem kompetencji, 

np. konkursy na innowacyjne programy zajęć prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, 

podwyższanie kwalifikacji kadry dydaktycznej; 

 Poprawa jakości obiektów poprzez organizację konkursów architektonicznych; 

 Wsparcie kompetencji beneficjentów, w tym poprzez dalsze szkolenia, umożliwienie 

beneficjentom wymiany doświadczeń i umożliwienie sfinansowania z projektu pracy 

specjalisty ds. zamówień publicznych. 

Poprawa dostępu do usług społecznych i poprawa wykorzystania infrastruktury, użyteczność 
wsparcia 

Poprawa dostępu do edukacji na poszczególnych etapach kształcenia 

W skali kraju i regionów wsparciem objęto niewielką część placówek oświatowych, stąd wzrost 

dostępności edukacji był niewielki, zwłaszcza na etapach edukacyjnych od podstawowego do 

ponadgimnazjalnego. Najsilniejszy wpływ stwierdzono na poziomie edukacji przedszkolnej, gdzie 

wsparcie znacząco wpłynęło na zwiększenie liczy dzieci nią objętych, ale wzrastała też liczba uczniów 

w doinwestowanych szkołach232. 

Znaczące efekty wystąpiły na poziomie wspartych placówek. Wsparcie wpłynęło na dostęp do 

bardziej rozbudowanej, lepszej jakości oferty edukacyjnej (poprawa dostępu w ujęciu jakościowym 

została omówiona powyżej jako wpływ na jakość kształcenia). Ponadto wskaźniki monitorowania 

wykazują zwiększenie liczby studentów we wspartych jednostkach. W szczególności, dzięki PO IiŚ 

utworzono tysiące nowych miejsc na kierunkach ścisłych i technicznych233. Kształcenie to stało się 

więc potencjalnie bardziej dostępne, ale jednocześnie wzrosła liczba kandydatów, co z perspektywy 

kandydata powoduje, że studia na wybranym kierunku mogą być trudniej dostępne. 

Spadkowy trend liczby studentów kierunków ścisłych i technicznych został odwrócony, a wsparcie 

miało niewątpliwy wpływ na tworzenie nowych miejsc na studiach. Badania nie przynoszą natomiast 

jednoznacznej odpowiedzi, na ile inwestycje przyczyniły się do wzrostu zainteresowania kierunkami 

priorytetowymi. Podkreśla się rolę wielu czynników, w tym przypuszczalnie także poprawy 

infrastruktury.  

Niewątpliwie jednak cele polityki edukacyjnej (zwiększenie zainteresowania i kształcenia na tych 

kierunkach) były realizowane. Ponadto wydziały, które skorzystały ze wsparcia uchroniły się lub 

złagodziły skutki niżu demograficznego234235. Ok. 1/5 beneficjentów w PO IiŚ w ogóle nie odczuła 

skutków niżu i tyle samo beneficjentów uznało, że przeszacowali zakładane wskaźniki liczby 

                                                           
232 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
233 Ledzion B. et al., „Śródokresowa ocena realizacji…”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011, op.cit. 
234 Ledzion B. (red.), „Badanie podsumowujące realizację…”, NCBiR, 2013, op.cit. 
235 Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania...”, 2015, op.cit. 
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studentów korzystających ze wspartej infrastruktury 236. Zwiększenie zainteresowania odnotowały też 

szkoły artystyczne. Niektóre z nich zwiększały przyjęcia, m. in. w związku z uruchamianiem nowych 

kierunków lub zwiększeniem powierzchni. Inne celowo nie zwiększały liczby miejsc i skoncentrowały 

projekty na wzmocnieniu jakości i indywidualizacji kształcenia, a nie umasowieniu kształcenia237. 

Dostępność edukacji ustawicznej wzrosła w większych miastach, natomiast (przynajmniej 

w przypadku woj. śląskiego) w niewielkim stopniu w małych miastach i na wsi238. 

Poprawa dostępu do edukacji dla osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

Poprawa dostępności infrastruktury oświatowej dla osób niepełnosprawnych należała do 

najpowszechniejszych rezultatów, co wykazały badania ankietowe i analiza wniosków239240241. Autorzy 

badań są zgodni, że nowobudowane i przebudowywane obiekty były dostosowywane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Jedynie w szkolnictwie wyższym skala dostosowania obiektów do potrzeb 

osób niepełnosprawnych nie była duża. W śląskim RPO dostosowanie zapewniono we wszystkich 

nowych obiektach, ale już tylko w 1/3 przebudowywanych i remontowanych242. W badaniach nie 

wspomniano natomiast, że jest to realizacja wymogu prawa budowlanego, które nakłada obowiązek 

zapewnienia możliwości użytkowania obiektów użyteczności publicznej przez osoby 

niepełnosprawne, zwłaszcza poruszające się na wózkach inwalidzkich. W szczególności obowiązkowe 

jest spełnienie norm w nowobudowanych obiektach.  

Wsparcie ze środków EFRR polegało głównie na dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ruchowo. Tylko pojedynczy beneficjenci zapewnili udogodnienia dla osób 

z innymi niepełnosprawnościami, niektórzy nie dostrzegali takiej potrzeby243244. O podtrzymywaniu 

stereotypów świadczą też np. wypowiedzi o poprawie dostępu do kształcenia dla osób 

niepełnosprawnych dzięki wprowadzeniu kształcenia zdalnego.  

Oprócz dostosowania architektury, infrastruktura wzbogacona w ramach RPO pozwoliła placówkom 

rozwinąć wsparcie w postaci zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. 

trudnościami w uczeniu się i szczególnie uzdolnionym, jak i rozwijać zainteresowania innych uczniów. 

Był to efekt rzadszy od dostosowania funkcjonalnego245.  

Poprawa wykorzystania infrastruktury 

W przypadku nowej infrastruktury nie można mówić o poprawie, lecz o rozpoczęciu jej 

wykorzystania. Jak opisano powyżej, infrastruktura była wykorzystywana. Jedyne zastrzeżenie 

                                                           
236 Ledzion B. (red.), „Badanie podsumowujące realizację…”, NCBiR, 2013, op.cit. 
237 „Ocena osiągnięć wdrażania…”, PAG Uniconsult /…/, 2013, op.cit. 
238 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
239 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
240 Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania...”, 2015, op.cit. 
241 „Ocena osiągnięć wdrażania…”, PAG Uniconsult /…/, 2013, op.cit. 
242 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
243 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
244 „Ocena osiągnięć wdrażania…”, PAG Uniconsult /…/, 2013, op.cit. 
245 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
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dotyczy tej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, która „nie jest wykorzystywana w takim 

stopniu, jak zakładali beneficjenci we wnioskach o dofinansowanie”246. 

W przypadku przebudowy, modernizacji i doposażania obiektów wsparcie przyczyniało się do 

poprawy wykorzystania infrastruktury. Przykładowo przebudowa szkół artystycznych pozwoliła 

bardziej efektywnie wykorzystywać przestrzeń z pożytkiem dla jakości kształcenia. Z kolei 

doposażone placówki poprawiły wykorzystanie swojej wcześniejszej infrastruktury wprowadzając 

bardziej rozwiniętą ofertę edukacyjną. 

Użyteczność zrealizowanych inwestycji w ocenie użytkowników obiektów 

Niemal nie prowadzono badań z użytkownikami infrastruktury, chyba że użytkownicy byli zarazem 

przedstawicielami beneficjentów (kadra uczelni). W dwóch badaniach podjęto się takiej częściowej 

oceny – badając kadrę dydaktyczną (ale nie studentów) - w przypadku jednej z ewaluacji Priorytetu 

XIII PO IiŚ jej przedstawicieli zbadano metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych 247 , 

a w przypadku ewaluacji PO RPW – badanie kwestionariuszowe248. Jak wynika z badania PO IiŚ, 

przedstawiciele kadry akademickiej deklarowali, że nowa infrastruktura wpływa korzystnie na jakość 

kształcenia249. Respondenci w obu badaniach byli zgodni, że wsparcie pozwoliło rozwijać pracę 

dydaktyczną i naukową. O znaczeniu wsparcia dla jakości kształcenia świadczy przekonanie, że aż ¼ 

ankietowanych pracowników dydaktycznych w przypadku PO RPW deklarowało, że wyposażenie 

naukowo-techniczne sal wykładowych i laboratoriów zalicza się do czynników decydujących o jakości 

kształcenia, a blisko 2/3 z nich wskazało, że w efekcie realizowanych projektów zwiększyły się 

możliwości kształcenia praktycznego, ponadto inwestycje przyniosły korzyści w dziedzinie pracy 

naukowej (dostęp do nowoczesnego sprzętu)250. Dobre wyposażenie było tez postrzegane jako jeden 

z czynników przyciągających kandydatów na studia, choć jak wynika z ewaluacji PO RPW251 i jak 

podkreślają autorzy ewaluacji PO IiŚ252, jest to tylko jeden z czynników.  

Z kolei w ramach ewaluacji RPO WŁ przeprowadzono badanie reprezentacyjne mieszkańców 

województwa, spośród których większość zadeklarowała, że projekty edukacyjne odpowiadały na ich 

potrzeby253, nie wiadomo jednak, ilu z nich (lub członków ich rodzin) było użytkownikami tej 

infrastruktury. 

Efekty dodatkowe/pośrednie 

Dodatkowym efektem wsparcia było rozwijanie przez placówki działań skierowanych do społeczności 

lokalnych. Korzystając z dofinansowanej infrastruktury, niektóre szkoły wzmocniły swoją rolę jako 

ośrodków aktywności społecznej i edukacji poza formalnej. Przykładowo szkoły rozwinęły ofertę zajęć 

pozaszkolnych dla uczniów, organizowano wydarzenia kulturalne i sportowe, udostępniano uczniom 

                                                           
246 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
247 Ledzion B. (red.), „Badanie podsumowujące realizację…”, NCBiR, 2013, op.cit. 
248 Badanie ewaluacyjne pn. Analiza efektów realizacji Działania I.1 PO RPW, PARP, 2015. 
249 Ledzion B. (red.), „Badanie podsumowujące realizację…”, NCBiR, 2013, op.cit. 
250 Tamże. 
251 Badanie ewaluacyjne pn. Analiza efektów realizacji Działania I.1 PO RPW, PARP, 2015. 
252 Ledzion B. (red.), „Badanie podsumowujące realizację…”, NCBiR, 2013, op.cit. 
253 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, op.cit., 2014. 
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obiekty sportowe i sale ćwiczeń po lekcjach oraz udostępniano osobom dorosłym pomieszczenia na 

spotkania grup zainteresowań 254 255 , a uczelnie artystyczne ofertę zajęć dla szkolnych grup 

zorganizowanych256. Działania te wzbogacały ofertę kulturalną i rozrywkową w społecznościach, 

i można przypuszczać, że przyczyniały się do integracji społeczności oraz do rozwoju kompetencji 

różnych grup wiekowych.  

Dodatkowym pośrednim efektem Priorytetu XIII PO IiŚ był rozwój działalności naukowej dzięki 

wykorzystaniu dofinansowanej infrastruktury, co jak wspomniano jest możliwe, o ile równocześnie są 

realizowane cele dydaktyczne. W szczególności infrastruktura posłużyła doktorantom, którzy zarazem 

uczą się (studiują) i prowadzą pracę naukową257. Wsparcie to przełożyło się też na szeroko rozumiany 

potencjał uczelni. Jego pełne wykorzystanie będzie możliwe po zakończeniu okresu trwałości, ale już 

wcześniej zidentyfikowano wiele pośrednich korzyści. Inwestycjom tym przypisywano szereg 

efektów, spośród których wiele ma charakter pośredni, a niektóre co najwyżej deklaratywny. 

Wymieniano w tym kontekście m. in. realizację kolejnych projektów (finansowanych z różnych 

źródeł) w tym także grantów naukowych, zwiększenie roli uczelni we współpracy międzynarodowej 

(np. poprzez wykorzystanie infrastruktury do organizacji konferencji i pośrednio poprzez nowe 

projekty), zwiększenie dostępu do programów dofinansowania dzięki poprawie potencjału, 

motywację do prowadzenia inwestycji na innych, niewspartych wydziałach, osiągnięcia studentów 

możliwe dzięki pracy na dofinansowanych urządzeniach, pozyskanie studentów i pracowników 

naukowych z zagranicy, zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców wspartymi kierunkami oraz 

(w przypadku uczelni, które wybrały nie kwalifikowalność VAT) rozwój usług dla biznesu, a także 

korzystny wizerunek uczelni wśród mieszkańców i turystów258. 

Kultura 

Wsparcie na rzecz infrastruktury kultury było w okresie 2007-2013 jedną z ważnych sfer interwencji 

z udziałem środków europejskich. Było ono realizowane zarówno z poziomu krajowego (w ramach XI 

Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), jak i regionalnych programów 

operacyjnych259. Poniżej prezentujemy podstawowe wnioski i obserwacje płynące ze zrealizowanych 

badań ewaluacyjnych. Ich liczba – oprócz przekrojowych badań dla projektów realizowanych ze 

środków PO IiŚ – nie jest niestety bardzo znaczna, można się spodziewać natomiast, że tematyka ta 

(podobnie jak i w przypadku innych sfer infrastruktury społecznej) będzie poruszana w ewaluacjach 

ex post poszczególnych regionalnych programów operacyjnych. 

  

                                                           
254 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, op.cit., 2014. 
255 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015. 
256 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015. 
257 Ledzion B. et al., „Śródokresowa ocena realizacji…”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011, op.cit. 
258 Przybył et al., „Podsumowanie efektów wdrażania...”, 2015, op.cit. 
259 Co do zasady (były od niej pewne wyjątki) w PO IiŚ były realizowane projekty o wartości co najmniej 20 milionów 
złotych, a ramach RPO poniżej tej wielkości. 
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Opis ogólny wyników  

Generalna ocena efektów wsparcia infrastruktury kultury z poziomu krajowego była zdecydowanie 

pozytywna. W ramach końcowej ewaluacji, zrealizowanej pod koniec 2015 roku260 położono nacisk 

na następujące kluczowe efekty wsparcia w ramach PO IiŚ261: 

 Uzyskanie przez szereg kluczowych instytucji kulturalnych bardzo dobrych warunków 

materialnych do rozwijania i uatrakcyjniania działalności kulturalnej na wysokim poziomie. 

Najbardziej spektakularnymi przykładami są tu zbudowane siedziby nowopowstałych 

instytucji oraz nowe lub gruntownie przebudowane obiekty mieszczące instytucje działające 

już od lat. Nowoczesne i atrakcyjne wizualnie obiekty (wiele budynków otrzymało zresztą 

prestiżowe nagrody w konkursach architektonicznych), a także funkcjonalne, estetyczne, 

przystosowane do odwiedzin przez niepełnosprawnych ruchowo, w nowo zaaranżowanym 

otoczeniu i z uatrakcyjnioną / rozszerzoną ofertą, stanowią zachętę do choćby tylko 

zwiedzenia / zobaczenia nowej bryły architektonicznej, ale także i do skorzystania z oferty 

kulturalnej. 

 Stworzenie wielu nowych instytucji kultury, które rozwijają ofertę w całkowicie nowych lub 

słabo dotąd reprezentowanych sferach. Najbardziej znanymi przykładami tego typu instytucji 

jest warszawskie Centrum Nauki Kopernik262 i gdańskie Europejskie Centrum Solidarności, 

kreujące ofertę w słabo dotąd reprezentowanych w ofercie instytucji kultury obszarach.  

 Poddanie renowacji i konserwacji ważnych i cennych obiektów zabytkowych, w tym 

wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, takich jak baraki na 

terenie Muzeum Auschwitz – Birkenau czy średniowieczny zespół miejski Torunia. 

 Powszechne korzystanie z możliwości, jakie daje archiwizacja i udostępnianie zbiorów 

w postaci cyfrowej. Na bazie zdigitalizowanych zbiorów, w przypadku kilku projektów, zostały 

stworzone wirtualne muzea, dostępne poprzez strony internetowe takich instytucji jak na 

przykład Muzeum Fortyfikacji i Broni w Zamościu, czy Zamek Królewski w Warszawie. 

W przypadku szeregu instytucji możliwe jest odbycie wirtualnego spaceru w celu zapoznania 

się z ofertą danej instytucji – przykładami mogą być Muzeum Ojców Bernardynów w Leżajsku 

czy Łazienki Królewskie w Warszawie.  

 Inwestycje w sferze kultury odgrywały też korzystną rolę, jeżeli chodzi o rozwój turystyki 

(oraz innych sektorów gospodarki), o czym już częściowo wspominaliśmy. Przykładowo został 

znacznie przekroczony tzw. wskaźnik kontekstowy dla XI Priorytetu PO IiŚ– wydatki turystów 

zagranicznych w Polsce w 2014 roku przekroczyły o 19% zakładaną wartość263  

W przypadku wybranych projektów ich efekty odgrywały znaczącą rolę, jeżeli chodzi o integrację 

przestrzenną i tworzenie nowych atrakcyjnych przestrzeni do spędzania wolnego czasu. Tego typu 

korzystne efekty można było zaobserwować w przypadku wielu projektów; najbardziej 

widowiskowym przykładem jest budowa nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

                                                           
260 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015, op.cit. 
261 Można zakładać, że wiele z opisywanych efektów pojawiło się także w przypadku projektów realizowanych ze 
szczebla regionalnego, gdyż miały one w wielu wypadkach zbliżony charakter, były tylko mniejsze wartościowo. 
262 Warto jednak wskazać, że od momentu otwarcia Centrum w listopadzie 2010 roku, liczba tego typu instytucji 
w Polsce bardzo szybko zaczęła rosnąć – w 2015 roku deklarację porozumienia centrów nauki „Porozumienie 
Społeczeństwo i Nauka” podpisały 22 jednostki. 
263 Naturalnie, na wartość tego wskaźnika oddziaływały bardzo zróżnicowane czynniki. 
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Radia (NOSPR) w Katowicach, która została ulokowana na terenach poprzemysłowych, należących 

niegdyś do Kopalni Węgla Kamiennego Katowice. Razem z nowo wybudowanym Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym oraz nowym gmachem Muzeum Śląskiego (oba obiekty zostały otwarte 

w 2015 roku i sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego) siedziba NOSPR stała się częścią tzw. Strefy Kultury, która ma mieć charakter nowego 

centrum życia kulturalnego Katowic, czy nawet całego Górnego Śląska264.  

W przypadku szeregu projektów, zrealizowanych w ramach XI Priorytetu PO IiŚ widać także wyraźnie, 

że funkcję integrującą i aktywizującą lokalnych mieszkańców odgrywają zrewitalizowane 

i udostępniane tereny zielone wokół wybranych obiektów objętych projektami, co ma korzystne 

skutki w kontekście polityki zagospodarowania przestrzennego, ale także stanowi ważną korzyść 

społeczną265. 

W wybranych województwach, tam gdzie wsparcie ze środków strukturalnych okresu 2007-2013 dla 

danego typu obiektów kultury było znaczące, mogło ono prowadzić do wyraźnej poprawy pozycji 

danego województwa w korzystaniu z danego typu oferty kulturalnej. Tego typu przykładem może 

być województwo warmińsko-mazurskie, w którym dzięki wsparciu dla ośrodków kultury - jak wynika 

z jednej z prowadzonych ewaluacji - Warmia i Mazury stały się, pod względem zaangażowania 

mieszkańców w imprezy organizowane przez ośrodki kultury, najbardziej aktywnym regionem kraju, 

wyraźnie przewyższającym średnią dla Polski, także pod tym względem liderem (w porównaniu do 

liczby ludności) była stolica województwa – Olsztyn266.  

W przypadku niektórych projektów pewnym problemem może być zapewnienie trwałości 

zrealizowanej inwestycji, w szerokim rozumieniu tego słowa (a nie tylko ograniczonym do trwałości 

w rozumieniu tego pojęcia dla środków strukturalnych). Sytuacja taka dotyczy (choć na szczęście 

raczej nielicznych) zarówno projektów inwestycyjnych, w ramach których budowano lub 

remontowano duże obiekty, jak i projektów digitalizacyjnych. W przypadku projektów 

„kubaturowych” wynikało to zarówno ze zbyt ambitnych planów, prowadzących do budowy/remontu 

obiektów o znacznej skali, a w rezultacie kosztownych w utrzymaniu, jak i braku precyzyjnej wizji 

funkcjonowania danej instytucji po jej oddaniu do użytku, szczegółowych założeń merytorycznego 

programu działalności, a także niezbyt realistycznych prognoz i założeń, co do źródeł utrzymania 

danej instytucji267. 

W kontekście trwałości, badania wskazują, że z kolei w przypadku projektów digitalizacyjnych celowe 

byłoby dofinansowanie centralnych repozytoriów danych, aby mogły przejmować one zadania, 

związane z utrzymaniem i udostępnianiem zasobów cyfrowych od mniejszych instytucji, które nie 

                                                           
264 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015, op.cit. 
265 Tamże. 
266 „Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny 
i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego”, Ecorys Polska Spółka z o.o. oraz GEOPROFIT Wojciech 
Dziemianowicz, grudzień 2014. 
267 Zob. na przykład „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. Badanie dotyczyło RPO 
Województwa Łódzkiego. 
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mają takich możliwości 268 . Kwestia ta jest zresztą silnie związana z generalnym problemem 

wspierania instytucji kultury w sferach wykraczających poza horyzont jednej instytucji; nieco łatwiej 

można próbować te kwestie rozwiązywać dla instytucji podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, znacznie trudniej dla instytucji podległym innym jednostkom, na przykład samorządom 

województw. 

Wybrane analizowane raporty poruszały też kwestię adekwatności kryteriów wyboru projektów do 

rodzajów projektów, a także ich trafności z punktu widzenia celów interwencji. W przypadku sektora 

kultury poważnym problemem była jego różnorodność, co utrudniało konstrukcję odpowiednich 

kryteriów, nie dyskryminujących określonych dziedzin. Przykładowo w ramach XI Priorytetu PO IiŚ 

jedno z kryteriów wyboru, dotyczących przedsięwzięć digitalizacyjnych wskazywało wyraźnie na 

preferowanie projektów dotyczących konserwacji i rewitalizacji obiektów nieruchomych lub ich 

zespołów, podczas gdy projekty z zakresu digitalizacji lub konserwacji archiwów oraz zasobów 

bibliotecznych zabytkowych i filmowych otrzymywały mniejszą liczbę punktów, a z kolei całkowicie 

wykluczano przyznawanie punktów za cyfryzację materiałów audio (takich jak słuchowiska, 

reportaże, czy materiały foniczne z zakresu etnologii i antropologii269). 

Komplementarność wsparcia 

Kwestia komplementarności wsparcia była dość powszechnie analizowana w wielu raportach 

ewaluacyjnych; w tym kontekście dość często wskazywano na zróżnicowane rozumienie tego pojęcia 

i generalnie problemy z jego jednoznaczną definicją. 

Badania dość powszechnie wskazują, że uzyskanie komplementarności wsparcia w sferze kultury 

wymagało spełnienia szeregu, niekiedy dość trudnych do osiągniecia, warunków: 

 Uzyskaniu komplementarności projektu lub szeregu projektów sprzyjała jasna i precyzyjna 

wizja programu działania danej instytucji kultury w dłuższej perspektywie lub też (idealnie) 

wizja kompleksowej oferty instytucji kultury na danym terenie270. Niestety, sytuacje takie 

(jasna i kompleksowa wizja działania), choć niekiedy spotykane, nie należały do 

powszechnych. 

 Osiągnięcie szerszej komplementarności wymagało niekiedy (w przypadku złożonych 

projektów inwestycyjnych) korzystania z szeregu zróżnicowanych schematów wsparcia, 

o które trzeba aplikować oddzielnie. Brak sukcesu w aplikowaniu o środki w ramach danego 

programu lub działania mógł stawiać pod znakiem zapytania całe przedsięwzięcie271.  

 Komplementarności wsparcia służyło, włączanie do współpracy (najlepiej już na etapie 

planowania projektu) szerszego grona partnerów, zarówno z sektora publicznego, jak 

i prywatnego. Niestety tego typu sytuacje nie były częste, ze względu na ograniczony poziom 

otwartości i chęci do współpracy projektodawców, częsty brak kryteriów, premiujących tego 

                                                           
268 „Analiza i ocena działań w zakresie digitalizacji oraz tworzenia wirtualnych instytucji kultury w kontekście 
projektów zrealizowanych w ramach XI Priorytetu PO IiŚ”, EGO na zlecenie MKiDN, Warszawa, 2014. 
269 Tamże. 
270 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
271 Tamże. 
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typu współpracę, a także obawy projektodawców przed pojawieniem się trudności na etapie 

realizacji danego projektu272. 

Analizowane badania wskazują, że dość powszechnym zjawiskiem była komplementarność wsparcia 

rozumiana jako wykorzystywanie finansowania w ramach danego programu operacyjnego 

w powiązaniu z innym finansowaniem ze środków europejskich lub krajowych jako elementu 

wieloletnich, często przemyślanych i kompleksowych działań, zmierzających do odnowy obiektu 

i wzbogacenie oferty danej instytucji. Przykładami tego typu projektów mogą być zróżnicowane 

działania realizowane na przykład przez Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie (wsparcie ze 

środków PO IiŚ, RPO Województwa Mazowieckiego, a także funduszy Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego), czy też Teatr im. Jaracza w Olsztynie 

(wsparcie ze środków PO IiŚ, będące częściowo kontynuacją wsparcia w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dodatkowo wspierane ze środków krajowych 

w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)273.  

Wsparcie dla instytucji kultury może też być komplementarne wobec działań zmierzających do 

rewitalizacji i ożywienia gospodarczego określonych obszarów miasta. Oprócz wspomnianego 

wcześniej bardzo spektakularnego przykładu Strefy Kultury w Katowicach, tego typu działania można 

wskazać na przykładzie Warszawy (dzielnica Powiśle i zmiany, jakie mają miejsce także dzięki 

budowie Centrum Nauki Kopernik i nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych), czy też Muzeum 

Warszawskiej Pragi, które ulokowane w sercu dzielnicy staje się powoli jednym z koordynatorów 

działań rewitalizacyjnych, jednocześnie prowadzących do zachowania dotychczasowego charakteru 

tej specyficznej dzielnicy274.  

W wybranych przypadkach można też wskazać działania komplementarne na poziomie lokalnym – 

przykładowo w ewaluacji dotyczącej wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego wskazuje się na przykład jednej z gmin, w której połączono działania 

ze sfery kultury z działaniami ze sfery sportu i turystyki: „Dobrym przykładem może być gmina 

Strawczyn, w której w bardzo bliskiej odległości powstały otwarte tereny rekreacyjno-sportowe, 

Centrum Sportowo-Rekreacyjne, Muzeum Sienkiewicza oraz dwa hotele, w tym wyposażenie jednego 

z nich było współfinansowane z funduszy wspomagających rozwój obszarów wiejskich. /…/ Osobno, 

żadna z tych atrakcji nie byłaby na tyle interesująca, aby przyciągnąć potencjalnego turystę nawet na 

jednodniowy pobyt – dopiero suma tych atrakcji sprawia, że potencjalny turysta zdecyduje się 

odwiedzić tę gminę”275. 

Stosunkowo rzadkie były przykłady komplementarności projektów inwestycyjnych w sferze kultury, 

finansowanych w ramach odpowiednich RPO i PO IiŚ z działaniami „miękkimi”, finansowanymi 

w ramach PO KL; niekiedy wskazywano wręcz na problemy w zapewnieniu takiej komplementarności 

                                                           
272 „Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ 2007-2013 na projekty z zakresu edukacji, kultury, 
turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach 2014-2020”, 
PSDB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Warszawa, grudzień 2012. 
273 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015, op.cit. 
274 Tamże. 
275„Analiza i ocena wydatkowania...”, PSDB, Warszawa, 2012, op.cit. 
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na przykład w związku z trudnościami w koordynacji realizacji projektów tworzących miejsca 

w sektorze kultury na poziomie lokalnym z działaniami powiatowych urzędów pracy276 lub też na 

generalny brak komplementarności obu nurtów wsparcia277. Wydaje się (choć brak na to bardzo 

konkretnych dowodów), że wynika to przede wszystkim z problemów związanych z odpowiednią 

koordynację wdrażania programów i indywidualnych projektów, gdyż wiele projektów w sferze 

kultury ma bardzo korzystny wpływ na sfery zbliżone do zakładanych celów PO KL, na przykład 

przyczyniając się do realizacji wybranych celów strategii Europa 2020278. 

Poprawa dostępu do usług społecznych i poprawa wykorzystania infrastruktury, użyteczność 
wsparcia 

W projektach realizowanych w XI Priorytecie PO IIŚ, ale także w ramach szeregu projektów 

finansowanych w ramach poszczególnych RPO, powszechne było zastosowanie ułatwień w dostępie 

do instytucji kultury poprzez likwidację barier architektonicznych, ale także dostosowywanie 

obiektów dla osób niewidomych lub niedowidzących (mapy i schematy tyflograficzne), oraz w salach 

koncertowych, jeśli chodzi o osoby z dysfunkcją słuchu (zapewnienie pętli indukcyjnych, które 

likwidują w salach koncertowych elementy zakłócające – pogłos, echo, poprawiając odbiór dźwięku 

przez aparat słuchowy) 279 . Na poprawę dostępu do usług instytucji kultury dla osób 

niepełnosprawnych (przy czym najczęściej osoby te są rozumiane „wąsko”, jako osoby 

niepełnosprawne ruchowo) kładą także nacisk inne raporty280. Z drugiej strony wskazuje się także, że 

mimo tego, że tego typu działania należy oczywiście oceniać bardzo korzystnie, to nadal liczba 

instytucji kultury w szczególności tych najbardziej licznych, czyli domów kultury i bibliotek, 

o utrudnionym dostępie dla osób niepełnosprawnych ruchowo (o innych niepełnosprawnościach nie 

wspominając) jest bardzo znacząca281. 

W wielu instytucjach kultury, których remont lub wybudowanie zostało sfinansowane ze środków 

europejskich okresu 2007-2013, położono też duży nacisk na wzbogacenie oferty dla poszczególnych 

grup społecznych o specyficznych potrzebach, takich jak dzieci lub osoby starsze, w formie 

warsztatów dla dzieci (często z udziałem rodziców) lub celowo organizowanych warsztatów 

międzypokoleniowych, ze wspólnym udziałem dzieci i osób w podeszłym wieku282. 

Niestety, udostępnianie odnowionych lub zdigitalizowanych zbiorów, często rodzi obciążenia po 

stronie odpowiedniej instytucji. W związku z tym zakres ich udostępniania bywa stosunkowo 

ograniczony: „Cześć przedstawicieli instytucji nie widzi zasadności udostępniania wszystkich 

zdigitalizowanych zasobów z uwagi na obciążanie serwerów i ich subiektywne przeświadczenie 
                                                           
276 Tamże. 
277 Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
278 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015, op.cit. 
279 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015, op.cit. 
280  „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach V. Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej na rozwój społeczno – 
gospodarczy oraz podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu”, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 
Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Poznań, 
październik 2011. 
281 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
282 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015, op.cit. 
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o braku zainteresowania odbiorców. W niektórych przypadkach jest to efektem braku wcześniejszego 

doświadczenia w realizacji projektów digitalizacyjnych i koncentracji na samym procesie skanowania 

zasobów, przez co w dalszych etapach realizacji projektu nie starcza środków, czasu i zasobów 

kadrowych na opisywanie i opracowywanie metadanych, tak, aby mogły być one udostępnione 

szerszej publiczności”283. 

Stosunkowo rzadko (co jest zresztą zrozumiałe ze względu na objęcie wsparciem szeregu 

indywidualnych i rozproszonych terytorialnie obiektów) badania zawierają próbę oceny atrakcyjności 

danej jednostki kultury po zakończeniu projektu, niekiedy tego typu próby są też podejmowane przez 

samych beneficjentów. Przykłady prób pozyskania tego typu oceny można wskazać w badaniu z 2013 

roku 284 , gdy przebadanych zostało 267 użytkowników 10 obiektów wyremontowanych lub 

stworzonych w ramach Działania 11.1 i 11.2 PO IiŚ, a także w 2015 roku285, gdy przebadano grupę 420 

użytkowników 4 wybranych obiektów w ramach tych samych działań. W obu przypadkach udział 

osób pozytywnie oceniających ofertę danej instytucji wynosił pomiędzy 90 – 95% badanych, jako 

zalety zaś w szczególności wskazywano (w zależności od danego obiektu) na bardzo dobrą akustykę 

(filharmonie), czy atrakcyjny wygląd budynku, interaktywność i multimedialność prezentacji (muzea 

i inne tego typu instytucje). 

Efekty dodatkowe/pośrednie 

Szereg zrealizowanych projektów ma też pewien wpływ na rozwój gospodarczy i zwiększenie 

zatrudnienia w ramach danej miejscowości lub subregionu. W najprostszy sposób ma to miejsce 

w sytuacji stworzenia całkowicie nowej instytucji kultury, zatrudniającej znaczną liczbę osób. Wpływ 

taki, choć o trudnej do oszacowania skali, można jednak także zauważyć w przypadku niezależnych 

podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w otoczeniu danej instytucji, takich jak rozmaite firmy 

usługowe, przede wszystkim oferujące usługi noclegowe (hotele, schroniska), gastronomiczne (bary, 

restauracje), czy transportowe (taksówki, busy) 286 . W przypadku inwestycji polegających na 

stworzeniu nowych instytucji, których oferta i reputacja będzie dopiero budowana, ich korzystne 

oddziaływanie gospodarcze może być rozłożone na lata i być odczuwalne dopiero w dłuższej 

pespektywie287. Niestety badanie takiego oddziaływania jest bardzo trudne i stąd precyzyjne 

oszacowanie jego skali nie jest de facto możliwe. 

Warto też wskazać, że potencjalnie znaczące oddziaływanie gospodarcze mogłoby zostać zwiększone, 

gdyby nie obowiązujące ograniczenia, dotyczące prowadzenia działalności komercyjnej w okresie 

trwałości projektu, związane przede wszystkim z kwalifikowalnością podatku VAT w ramach szeregu 

projektów i w związku z tym ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej288. Z drugiej 

strony zwracano jednak także uwagę na to, że w przypadku wielu projektów istniejące ograniczenia 

bywają usprawiedliwieniem dla nie podejmowania prób współpracy ze sferą gospodarczą 

                                                           
283 „Analiza i ocena…”, EGO /…/, 2014, op.cit. 
284 „Ocena osiągnięć wdrażania…”, PAG Uniconsult /…/, 2013, op.cit. 
285 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015, op.cit. 
286 „Ocena osiągnięć wdrażania…”, PAG Uniconsult /…/, 2013, op.cit. 
287 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit. 
288 „Ocena osiągnięć wdrażania…”, PAG Uniconsult /…/, 2013, op.cit. 
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i usprawiedliwieniem dla bierności kierownictwa danej placówki w tej sferze289. Problem ten jest 

zresztą wynikiem szerszego zjawiska, czyli generalnie nadal występującego braku wystarczających 

doświadczeń i umiejętności współpracy ze sferą przedsiębiorczości, który można zauważyć 

w przypadku części instytucji i menedżerów kultury. 

Nie można też wykluczyć oddziaływania zrealizowanych projektów na decyzje o inwestowaniu 

w danym regionie, choć naturalnie związki te są bardzo trudne do wychwycenia i oczywiście 

atrakcyjność oferty kulturalnej danego miasta, czy regionu nie odgrywa w tego typu sytuacjach roli 

pierwszoplanowej. Kilka cytowanych badań290 wskazuje na tego typu możliwe związki, bardzo trudno 

jest jednak wykazać ich faktyczne występowanie. Z całą jednak pewnością tego typu sytuacje mają 

miejsce. 

Turystyka, sport i rekreacja 

Opis ogólny wyników  

Szereg działań w programach regionalnych, a w pewnym stopniu także w PO IiŚ i PO RPW pozwalał 

prowadzić działania ściśle zorientowane na poprawę atrakcyjności turystycznej. Obejmowały one na 

przykład rozbudowę i poprawę jakości infrastruktury wypoczynkowo - turystycznej, poprawę stanu 

szlaków, oznakowania i promocji291. Jak wynika z ewaluacji RPO Województwa Śląskiego, wsparcie 

skutkowało zwiększeniem rozpoznawalności i atrakcyjności oferty turystycznej. Wzrosła liczba 

turystów, w tym także dzięki realizacji programu, przy czym różne typy działań przynosiły 

niejednakowe efekty w tym zakresie, a do skutecznych można zaliczyć m.in. tworzenie regionalnych 

produktów turystycznych292, z kolei w przypadku województwa małopolskiego korzystnie oceniono 

powstanie wielofunkcyjnych obiektów turystycznych293. 

Choć stan infrastruktury wypoczynkowej i sportowej generalnie w Polsce jest oceniany dość wysoko, 

to widoczne są znaczne różnice w tym zakresie, zarówno pomiędzy regionami, jak i w ramach 

poszczególnych województw 294 , zaś znaczna część potrzeb inwestycyjnych pozostaje nadal 

niezaspokojona (zainteresowanie wnioskodawców w realizowanych naborach było znacznie większe 

niż dostępne w nich alokacje środków)295. 

                                                           
289 „Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ 2007-2013 na projekty z zakresu edukacji, kultury, 
turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach 2014-2020”, 
PSDB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Warszawa, grudzień 2012. 
290 „Raport końcowy dla badania…”, Idea Rozwoju /…/, 2014, op.cit., „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG 
Uniconsult /…/, 2015, op.cit. 
291 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
292 Tamże. 
293 „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO „Turystyka i przemysł kulturowy” 
na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego 
z przeprowadzonego badania”, Uniregio, Kraków, 2010. 
294 „Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki w województwie 
zachodniopomorskim w latach 2014-2020”, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, 
2014. 
295 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
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Wsparcie w zakresie infrastruktury turystycznej realizowane było także w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w działaniu 6.4, które umożliwiało tworzenie 

konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym 

i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich 

pojemności turystycznej – łącznie wsparto 21 projektów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze 

ustalenia zawarte w ewaluacji przeprowadzonej dla tego działania w połowie 2015 r. 296 

Główne typy wspartych w Działaniu 6.4 projektów to przedsięwzięcia: 

 uzupełniające i wzmacniające oddziaływanie istniejących produktów turystycznych, które już 

wcześniej pełniły rolę flagową i miały istotne znaczenie dla turystycznego wizerunku Polski; 

 podnoszące w sposób istotny jakość dotychczasowego produktu – aż do poziomu produktu 

flagowego; 

 takie, których celem było stworzenie nowych produktów turystycznych, tworzonych na bazie 

walorów turystycznych, do tej pory w niewielkim stopniu poddanych komercjalizacji. 

Projekty te miały w założeniu przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności Polski w kontekście organizacji 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, jednak nie wszystkie projekty zostały do tego czasu 

zakończone, a część z nich leżała poza głównymi obszarami przebywania i przemieszczania się 

turystów odwiedzających Polskę w związku rozgrywanymi zawodami.  

Wsparte projekty wpłynęły na atrakcyjność Polski w sposób pośredni. Nowe i udoskonalone produkty 

turystyczne nadal przyczyniają się do podtrzymania zainteresowania turystów (mierzonego np. liczbą 

odwiedzających Polskę turystów zagranicznych i deklarowaną przez nich satysfakcją z pobytu), 

rozbudzonego w roku 2012. 

Ważnym efektem projektów jest wpływ na wydłużenie sezonu turystycznego, wzrost liczby turystów 

krajowych i zagranicznych, a zatem rozwój gospodarki lokalnej i regionalnej, aczkolwiek brak jest 

w tym zakresie jednoznacznych danych. Częściowo wynika to z krótkiego czasu od zakończenia 

projektów, częściowo z trudności w precyzyjnym określeniu wpływu pojedynczej inwestycji (przede 

wszystkim polegającej na rozbudowie, modernizacji infrastruktury turystycznej) na podjęcie przez 

konkretnego turystę decyzji o wyborze celu podróży. 

Możliwość osiągnięcia szerokiego, założonego we wniosku oddziaływania, jest w pojedynczych 

przypadkach utrudniana przez obiektywne bariery, które mogą być rozwiązane tylko na poziomie 

państwowej administracji centralnej. Sztandarowym przykładem jest tu projekt uruchomienia żeglugi 

pasażerskiej z okolic Kazimierza Dolnego w górę i w dół Wisły (aż do Sandomierza i Warszawy). Niski 

stan rzeki uniemożliwia szersze wykorzystanie innych niż najmniejsze jednostek pływających, a i tak 

nie mogą być organizowane dalsze rejsy. Tym samym nie jest możliwe osiągnięcie 

komplementarności z licznymi projektami realizowanymi nad Wisłą, w tym w Warszawie. Generalnie 

jednak można mówić o znacznym wpływie projektów na ruch turystyczny oraz na atrakcyjność 

                                                           
296  „Ocena efektów realizacji projektów turystycznych w ramach PO IG”, Agrotec na zlecenie Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2015. 
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wizerunkową Polski i regionów. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do obszarów, które dotąd 

nie były szeroko postrzegane jako atrakcyjne turystycznie (np. Górny Śląsk, województwo łódzkie). 

Choć wiele przedsięwzięć wspartych z Działania 6.4 PO IG nie zostało oddanych do użytku do 2012 

roku, to można mówić o znacznej poprawie postrzegania Polski przez turystów zagranicznych 

w latach 2012-2013, zaczęły dominować opinie pozytywne na temat atrakcyjności turystycznej Polski 

i możliwości spędzenia tu wolnego czasu, a ogólna satysfakcja turystów z pobytu w Polsce w okresie 

2012-2013 jest wysoka. Od tego czasu oceny atrakcyjności Polski utrzymują się na wysokim poziomie. 

Należy podkreślić, że na ten stan miały wpływ zarówno inwestycje infrastrukturalne, pozwalające 

rozwijać i kreować produkty, jak i działania promocyjne297. 

Inwestycje w infrastrukturę sportową realizowane były w celu rozwiązania zidentyfikowanych 

problemów w tym obszarze, polegających głównie na niewystarczającej liczbie obiektów sportowych, 

niewystarczających parametrach tych obiektów (uniemożliwiających np. rozgrywanie zawodów 

wyższej rangi) oraz nadmiernym zużyciu budynków i wyposażenia. 

Wsparcie rozwoju turystyki i rekreacji oraz sportu było w części programów łączone ze wsparciem 

instytucji kultury. Było to szeroko rozumiane wsparcie instytucji oferujących możliwości spędzania 

czasu wolnego, zorientowane na poprawę atrakcyjności lokalnych obszarów i całych regionów. Oferta 

instytucji kultury, a także sama atrakcyjność obiektów architektonicznych i towarzyszącej im 

infrastruktury rekreacyjnej (np. tarasy widokowe, kawiarnie) przyciągała mieszkańców i turystów298. 

Chociaż brak jest precyzyjnych danych o wpływie inwestycji kulturalnych na rozwój turystyki, to 

wiadomo, że co najmniej niektóre instytucje kultury dzięki zrealizowanym projektom zwiększyły 

swoją atrakcyjność także dla turystów zagranicznych299300. Są też przypadki realizacji przemyślanej 

polityki miejskiej przy wsparciu funduszy UE, jak np. powstanie wspomnianej wcześniej tzw. „Strefy 

Kultury” w Katowicach, w której występuje synergia pomiędzy Muzeum Śląskim, Narodową Orkiestrą 

Symfoniczną Polskiego Radia (wspartymi m.in. z PO IiŚ) i centrum kongresowym, co przyczynia się 

m.in do rozwoju „turystyki konferencyjnej”. Związek atrakcyjnej oferty kulturalnej z rozwojem 

turystyki potwierdzają badania krajowego rynku turystycznego, z których wynika, że zwiedzanie 

i obcowanie z kulturą to najczęstsza forma aktywności Polaków podczas wyjazdów turystycznych301. 

Warto przypomnieć, że wzrost wydatków turystów zagranicznych w Polsce był wskaźnikiem 

kontekstowym w XI Priorytecie PO IiŚ (osiągniętym w 2014 roku w 119%). W pojedynczych 

przypadkach można mówić o bezpośrednim wpływie wręcz konkretnej placówki na zwiększenie liczby 

turystów (przykładowo, odwiedzenie Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu 

oraz Muzeum w Wilanowie dla części turystów jest ważnym lub wręcz jedynym powodem przyjazdu 

                                                           
297 Tamże 
298 „Ocena osiągnięć wdrażania…”, PAG Uniconsult /…/, 2013, op.cit. 
299 Tamże. 
300 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015, op.cit. 
301 „Raport z badania krajowego rynku turystycznego”, PBS na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa, 
lipiec 2014. 
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do Polski302), na ogół jednak czynniki wpływające na liczbę turystów mają bardziej różnorodny 

charakter. 

Nieco inny charakter miało wsparcie realizowane z PO RPW. Przykładowo wsparte w Działaniu I.4 

przedsięwzięcia, poświęcone m.in. promocji gospodarczej, ale także i rozwojowi turystyki, były 

komplementarne względem działań promujących rozwój turystyki w Działaniu V.1 oraz działaniom 

inwestycyjnym (a w mniejszym stopniu również promocyjnym) w Działaniu V.2, dotyczącym budowy 

ok. 2 tys. kilometrów tras rowerowych w Polsce Wschodniej (co pozwoliło na udostępnienie licznych 

atrakcji turystycznych303) oraz w działaniu III.2 (6 bardzo znacznych inwestycji służących rozwojowi 

infrastruktury kongresowej i targowej). Do końca 2014 roku w oddanych do użytku 3 wspartych 

obiektach wystawienniczo-konferencyjnych (w Ostródzie, Lublinie, Kielcach) o łącznej powierzchni 

112 tys. m2 zorganizowano 93 imprezy targowo-wystawiennicze, w tym 31 o charakterze 

międzynarodowym. Odnotowano blisko 5 tys. wystawców i ponad 245 tys. odwiedzających304.  

Finansowanie w Działaniu I.4 imprez wystawienniczo-promocyjnych Programu Promocji 

Gospodarczej Polski Wschodniej pozwoliło uczestnikom tych wydarzeń osiągnąć konkretne korzyści 

(nawiązanie kontaktów handlowych, wzrost zatrudnienia, eksportu, produkcji)305, jednak trudno 

określić jaki wpływ na to miał udział w imprezach wystawienniczych i promocyjnych.  

Komplementarność wsparcia 

Obserwowane są korzyści wynikające z komplementarności wsparcia różnego typu inwestycji, 

finansowanych z różnego rodzaju środków, również innych niż pochodzących z UE, np. publicznych 

(krajowych i samorządowych) oraz prywatnych. Wszelkie projekty wpływające na rozwój danego 

obszaru podnoszą także jego atrakcyjność gospodarczą, społeczną i kulturową, co z kolei przekłada 

się na atrakcyjność turystyczną. Poza komplementarnością z innymi projektami infrastrukturalnymi, 

należy wyróżnić także wzajemne wzmacnianie efektów inwestycji z projektami promocyjnymi. Można 

wyróżnić trzy poziomy komplementarności projektów: 

 Komplementarność przestrzenna / geograficzna - projekty wsparte z różnych źródeł 

ukierunkowane na te same tereny lub do tych samych środowisk. Projekty komplementarne 

przestrzennie oddziałują na siebie wzajemnie, ale to oddziaływanie ma charakter jedynie 

pośredni i nie przyczynia się w prosty sposób do generowania wartości dodanej. Projekty 

turystyczne były komplementarne z bardzo licznymi przedsięwzięciami. 

 Komplementarność funkcjonalna - wpisywanie się projektu w istniejącą już sieć działań / 

projektów / inwestycji jako kolejny element tej sieci. Są to na przykład przedsięwzięcia 

z różnych obszarów, realizowane przez tego samego beneficjenta. Przykładem 

komplementarności tego typu jest projekt Toruń - Hanza nad Wisłą, na który oddziaływają 

                                                           
302 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015, op.cit. 
303 Choć brak jest badań poświęconych efektom budowy tras rowerowych w Działaniu V.2 PO RPW, to już pierwsze 
wywiady zrealizowane w Urzędach Marszałkowskich w Polsce Wschodniej wskazują na znaczne oddziaływanie tego 
projektu na promocję regionów Polski Wschodniej. Ma on szansę stać się jednym z czołowych produktów 
turystycznych w kraju. 
304 Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok 2014. 
305 „Ocena pierwszych efektów projektów z działania I.4.1 i I.4.2 PO RPW związanych z pozyskaniem inwestorów do 
Polski Wschodniej”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013. 
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np. inne projekty Torunia dotyczące działań rewitalizacyjnych (Toruńska Starówka – ochrona 

i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - projekt wsparty z PO IŚ; Rewitalizacja 

Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do 

przystani AZS w Toruniu - projekt wsparty z RPO WK-P) oraz projekty promocyjne (Promocja 

Miasta Torunia, produktu markowego województwa, poprzez lokowanie w serialu „Lekarze” - 

projekt współfinansowany w ramach RPO WK-P). 

 Komplementarność bezpośrednia - projekt jest bezpośrednią kontynuacją lub uzupełnieniem 

dotychczasowych projektów. Są to projekty tego samego typu i realizowane przez ten sam 

podmiot. Przykładowo projektem uzupełniającym tego typu dla projektu turystycznego 

Wschodnioeuropejskie Centrum Kongresowo-Sportowe Arłamów jest projekt energetyczny 

wsparty z PO IiŚ pt. Budowa elektrociepłowni wysokosprawnej kogeneracji na biomasę 

w Arłamowie (w obu przypadkach beneficjentem był Ośrodek Wypoczynkowy „ARŁAMÓW” 

S.A. )306.  

Efektywność komplementarności projektów w poszczególnych regionach uzależniona jest od 

specyfiki danego obszaru. Na przykład w województwie warmińsko-mazurskim szczególnie duże, 

korzystne oddziaływanie obserwowano w przypadku projektów z obszaru turystyki oraz edukacji 

zawodowej w zakresie gastronomii i hotelarstwa307. 

Szczegółowa analiza komplementarności projektów promocyjnych w Działaniu I.4 i V.1 PO RPW 

wskazuje na szczególnie korzystne wzajemne oddziaływanie przedsięwzięć w Działaniu V.1 (najlepiej 

oceniono komplementarność wg kryteriów: celu projektów, tematyki oraz metodologii i narzędzi 

wykorzystanych w poszczególnych projektach), zaś ogólna ocena komplementarności projektów 

promocyjnych, realizowanych w ramach wspomnianych 2 działań PO RPW, jak i ich 

komplementarności z projektami promocyjnymi PO IG, jest bardzo pozytywna308.  

Projekty w Działaniu I.4 były komplementarne w stosunku przedsięwzięć wspieranych w PO IG 

(dotyczących wspierania promocji sprzedaży i rozwoju współpracy ponadregionalnej), PO KL 

(dotyczących działań szkoleniowych wspierających rozwoju kompetencji służących rozwijaniu sieci 

współpracy) oraz PEWT i PROW309. 

Wsparcie na rozwój kapitału ludzkiego wspierało możliwości wykorzystania szans tworzonych dzięki 

projektom infrastrukturalnych: można tu wymienić zarówno podnoszenie kwalifikacji przez 

pracowników firm działających w obszarze turystyki, sportu i rekreacji, projekty organizacji 

pozarządowych, w ramach których realizowano działania animujące zawiązywanie współpracy (np. 

pomiędzy przedsiębiorcami – inicjatywy klastrowe), jak i przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia 

kompetencji na rynku pracy (dla osób bezrobotnych - szkolenia przygotowujące do podjęcia 

zatrudnienia przy obsłudze branży turystycznej, dla uczniów i studentów – poprawa poziomu 

nauczania)310. 

                                                           
306 „Ocena efektów realizacji”, Agrotec /…/, 2015, op.cit. 
307 „Ocena wpływu Regionalnego…”, Ecorys Polska Spółka z o.o. /…/, 2014, op.cit. 
308 „Ocena mechanizmów komplementarności w zakresie promocji polski wschodniej”, PAG-Uniconsult, 2011. 
309 Tamże. 
310 „Ocena efektów wdrażania…”, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2014, op.cit. 
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Poprawa dostępu do usług społecznych i poprawa wykorzystania infrastruktury, użyteczność 
wsparcia 

Oddane do użytku inwestycje w obiektach turystycznych, wsparte z działania 6.4 PO IG cieszą się 

bardzo znacznym zainteresowaniem odwiedzających. W 2014 roku odnotowano w nich ponad 3,7 

mln turystów. Z kolei inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury informacji turystycznej 

zaowocowały poprawą dostępności w tych placówkach komputerów i infokiosków oraz generalnie 

wzrostem jakości obsługi311. 

Dystrybucja środków pomiędzy powiatami była różnie oceniana, zależnie od województwa – na 

przykład jako trafna w województwie śląskim
312

 i nie w pełni trafna, niedostatecznie wspierająca 

niektóre powiaty mające potencjał turystyczny, w województwie małopolskim313. 

Oceniając wymierne korzyści ekonomiczne wynikające z realizacji różnego typu inwestycji należy 

uwzględniać stopień ich odroczenia w czasie. Korzyści pojawiają się bardzo szybko w przypadku 

rozwoju infrastruktury hotelowo-gastronomicznej czy oferowania odpłatnych atrakcji turystycznych 

(np. wyciąg narciarski, park rozrywki). Z kolei wpływ bardziej odroczony w czasie występuje 

w odniesieniu do ścieżek rowerowych, oznakowanych szlaków turystycznych oraz częściowo 

odpłatnej infrastruktury sportowej (np. kryta pływalnia) czy infrastruktury charakteryzującej się 

stosunkowo niskimi kosztami utrzymania i/lub niską skłonnością do płacenia przez odbiorców (np. 

boiska sportowe)314. 

Efektywność wsparcia na rozwój infrastruktury turystyki należy ocenić raczej wysoko. Beneficjenci 

zazwyczaj uważają udzielone wsparcie za odpowiednie w stosunku do istniejących potrzeb 

i dostrzegają bardzo znaczny wpływ wsparcia na promocję danego obszaru (gminy, powiatu) i rozwój 

jego atrakcyjności turystycznej. W zdecydowanej większości można przyjąć, że bez uzyskanego 

dofinansowania projekt nie zostałby zrealizowany. Istnieją obawy, że choć interwencja pozwoliła 

wzmocnić infrastrukturę turystyczną, to nie udało się w pełni wykorzystać potencjału zrealizowanych 

projektów (główną przeszkodą był brak świadomości i zainteresowania oraz niedostatek finansowy 

potencjalnych wnioskodawców). W rezultacie pomimo udzielonego wsparcia nadal istnieje duży 

niezaspokojony popyt na kreowanie produktów turystycznych, kulturowych i tradycyjnych315.  

Beneficjenci projektów turystycznych w województwie śląskim wpływ zrealizowanych przedsięwzięć 

na liczbę odwiedzających określali najczęściej jako średni (32%) oraz duży lub bardzo duży (36%)316. 

Działania w obszarze turystyki finansowane ze środków RPO przyczyniały się do wsparcia 

infrastruktury turystycznej w znacznej mierze poprzez inwestycje przedsiębiorców dotyczące 

rozbudowy bazy gastronomicznej oraz noclegowej. Analiza ilościowa i wartościowa osiągniętych 

wskaźników w województwie śląskim wskazuje jednak, że inwestycje tylko w umiarkowanym stopniu 

                                                           
311 „Ocena efektów realizacji”, Agrotec /…/, 2015, op.cit. 
312 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
313 „Ocena wpływu projektów…”, Uniregio, 2010, op.cit. 
314 „Analiza i ocena…”, PSDB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 2012, op.cit. 
315 „Ocena efektów wdrażania…”, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2014, op.cit. 
316 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
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wzmocniły infrastrukturę turystyczną tego regionu - w stopniu mniejszym niż zakładany przez 

wnioskodawców we wniosku o wsparcie317. Z kolei w województwie zachodniopomorskim, w którym 

ze środków RPO najwięcej projektów realizowały jednostki samorządu terytorialnego (wsparcie 

publicznej infrastruktury turystycznej – np. rewitalizacja części miejscowości, budowa fontann, 

deptaków, przebudowa rynku) również pojawiły się wątpliwości, co do efektywności bezpośredniego, 

wpływu na rozwój turystyki318. 

Inwestycje w obszarze infrastruktury sportowej zwiększyły, ale nie zaspokoiły w pełni istniejących 

potrzeb. Największy nadal niezaspokojonych popyt, w przypadku projektów o zasięgu lokalnym 

i regionalnym, dotyczy niewielkich obiektów sportowych (np. boisk do gry w piłkę nożną, boisk 

wielofunkcyjnych, bieżni, urządzeń lekkoatletycznych). Część beneficjentów ma problemy 

z utrzymaniem dużej, kosztownej w eksploatacji infrastruktury, takiej jak pływalnie (są przypadki, że 

wpływy z pobieranych opłat nie pokrywają nawet połowy kosztów ich utrzymania)319.  

Realizacja projektów dotyczących infrastruktury sportu i rekreacji tylko w niewielkim stopniu 

przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym obszarze (dostęp do infrastruktury 

taniej, nowoczesnej i bezpiecznej). Zrealizowano liczne projekty polegające na budowie 

i przebudowie boisk i stadionów, jednak postulat powszechnej dostępności nadal nie został 

zrealizowany320. W związku z tym dostępność tego typu obiektów, choć jest dość dobra i nastąpiła 

w tym zakresie w ostatnich latach poprawa, to nadal jest niewystarczająca. Przykładowo, dostępność 

do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – stadionów, boisk, kortów, parków i terenów zielonych - 

w wybranych miejscowościach województwa śląskiego była oceniana bardzo różnie, zazwyczaj 

jednak na poziomie przeciętnym lub dość dobrym (dominująca ocena to 3 do 4 punków w skali od 1 

do 5 punków (1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa) i tylko dostępność stadionów na ogół była 

oceniana gorzej321. 

Efekty dodatkowe/pośrednie 

Wsparcie przynosiło też dodatkowe korzyści społeczne - poprawę przestrzeni publicznej, powstanie 

miejsc sprzyjających aktywności i integracji mieszkańców322. Efektem gospodarczym był rozwój 

przedsiębiorstw323, zwłaszcza w branży transportowej i hotelarsko-restauracyjnej324. W ostatnich 

latach rośnie liczba firm w branży turystycznej, nakłady inwestycyjne w sektorze gastronomii 

i zakwaterowania, liczba noclegów udzielonych Polakom i cudzoziemcom oraz dochody gmin 

z turystyki 325 . Nie jest możliwe precyzyjne określenie wpływu zrealizowanych projektów 

                                                           
317 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
318 „Ocena efektów wdrażania…”, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2014, op.cit. 
319 „Analiza i ocena…”, PSDB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 2012, op.cit. 
320 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
321 „Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na 
rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego”, Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, Katowice, 2010. 
322 „Ocena osiągnięć wdrażania…”, PAG Uniconsult /…/, 2013, op.cit. oraz „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/ op.cit., 
2014. 
323 Tamże. 
324 „Podsumowanie efektów wdrażania…, PAG Uniconsult /…/, 2015, op.cit. 
325 „Ocena efektów realizacji”, Agrotec /…/, 2015, op.cit. 
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infrastrukturalnych, jednak ustalenia poczynione w różnych badaniach pozwalają zakładać, że jest on 

znaczny. Aż 2/3 wspartych z Zachodniopomorskiego RPO przedstawicieli branży turystycznej wpływ 

zrealizowanych projektów na rozwój przedsiębiorstwa (wzrost konkurencyjności i rozwój usług) 

uważa za duży lub bardzo duży. Pozytywnie na sektor turystyki wpływają także inwestycje nie 

skierowane bezpośrednio do tego sektora, ale na przykład na rewitalizację i poprawę estetyki miast, 

czy rozwój infrastruktury transportowej. Z kolei mieszkańcy województwa świętokrzyskiego 

dostrzegali znaczny wpływ (zarówno na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym) projektów 

w obszarze turystyki i sportu na rozwój społeczno-gospodarczy, atrakcyjność inwestycyjną gminy, 

jakość życia mieszkańców (dodać należy, że generalnie podobny wpływ dostrzegano w przypadku 

przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych) 326 . Szczególnie silny wpływ projektów, zarówno 

turystycznych i sportowych, jak i z pozostałych obszarów infrastruktury społecznej (np. kultury) na 

zauważalny wzrost atrakcyjności regionu w obszarze turystyki, obserwowany jest na Warmii 

i Mazurach, a więc w regionie, dla którego gospodarki turystyka jest szczególnie istotna. Na przykład 

przedsięwzięcia dotyczące zagospodarowania przestrzeni miały duże znaczenie dla podejmowanych 

inwestycji w obszarze turystyki (np. rozwój usług gastronomiczno-hotelarskich wzdłuż nowych 

bulwarów Jeziora Ełckiego). Wzrost atrakcyjności tego regionu w obszarze turystyki jest 

niekwestionowany327. 

Badanie beneficjentów Działania 6.4 PO IG wymienia także takie efekty dodatkowe jak: 

 zaangażowanie w realizację wspartych przedsięwzięć ważnych grup interesariuszy, nie 

uwzględnianych na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, m.in. uczelni wyższych, 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorców; projekty realizowane w formule partnerstwa 

ożywiły współpracę pomiędzy różnymi grupami podmiotów, co znalazło swoje 

odzwierciedlenie w rozwinięciu współpracy przy planowaniu i realizowaniu inwestycji, 

również w obszarach innych niż turystyka; 

 wyższy niż zakładany we wniosku poziom osiągnięcia wskaźników rezultatu; 

 uzyskanie cennego, nieinspirowanego przez beneficjentów promocyjnego wsparcia ze strony 

mediów i znanych osób; 

 uzyskanie prestiżowych nagród i wyróżnień dla zrealizowanych przedsięwzięć (np. 

w konkursie „Polska pięknieje”); 

 wykorzystanie stworzonych lub doskonalonych produktów turystycznych do uatrakcyjnienia 

lekcji lub upraktycznienia procesu edukacyjnego szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych; 

 projekty, przede wszystkim z branży turystycznej i gastronomicznej, stymulują potrzebę nauki 

w nowych zawodach, co znajduje swoje odbicie w zmianie zainteresowania ofertą szkół 

wyższych (w tym wyższych szkół zawodowych) – przykładowo w Janowcu, Kazimierzu Dolnym 

i Puławach występuje coraz silniejsza potrzeba kształcenia w zawodach związanych z żeglugą 

(w ramach projektu realizowanego w tych miejscowościach m.in. dokonano przebudowy 

portu rzecznego i przystani oraz zbudowano przystań żeglugową); 

                                                           
326 „Analiza i ocena…”, PSDB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 2012, op.cit. 
327 „Ocena wpływu Regionalnego…”, Ecorys Polska Spółka z o.o. /…/, 2014, op.cit. 



Raport końcowy z badania ewaluacyjnego 
„Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej” 

 

 

 

166 

 

 zrealizowane projekty pozwoliły zwiększyć atrakcyjność zajęć edukacyjnych prowadzonych 

m.in. przez Uniwersytety Trzeciego Wieku328. 

Ochrona zdrowia 

Opis ogólny wyników  

Znaczna część wsparcia w obszarze infrastruktury ochrona zdrowia była realizowana ze środków 

PO IiŚ w Priorytecie XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony 

zdrowia. Alokacja z EFRR w kwocie około 1,7 mld EUR pozwoliła na wsparcie 356 projektów, 

w ramach których: 

 zakupiono 335 ambulansów, 

 przebudowano i doposażono 147 zakładów opieki zdrowotnej związanych z ratownictwem 

medycznym (z wyłączeniem baz lotniczego pogotowia ratunkowego i centrum urazowych), 

 rozbudowano, wyremontowano i wyposażono 13 centrów urazowych, 

 zmodernizowano infrastrukturę 11 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

 wyremontowano lub wybudowano 75 lądowisk na potrzeby śmigłowców LPR, 

 doposażono 79 ponadregionalnych podmiotów leczniczych, w 37 podmiotach zrealizowano 

także roboty budowlane329. 

Pomimo znacznych nakładów w obszarze ochrony zdrowia, potrzeby infrastrukturalne nadal 

pozostają w znacznej mierze niezaspokojone, a ochrona zdrowia należy do najbardziej 

niedoinwestowanych obszarów infrastruktury społecznej. Choć więc polityka spójności nie zmieniła 

diametralnie ogólnego stanu infrastruktury ochrony zdrowia, to w obszarach, w których miała 

miejsce koncentracja poniesionych nakładów (m.in. w obszarze ratownictwa medycznego – co 

opisujemy poniżej), poprawa jakości i efektywności jest wyraźna330. Badanie z końca 2012 r. pokazuje, 

że liczni przedstawiciele kadry kierowniczej podmiotów leczniczych stosunkowo nisko oceniają 

ogólny stan infrastruktury ochrony zdrowia w kraju (21% ocen negatywnych), ale jednocześnie 

stosunkowo wysoko oceniają stan infrastruktury swojej placówki (tylko 7% ocen negatywnych). 

Nawet w obrębie tych samych placówek widoczne jest bardzo znaczne zróżnicowanie w zakresie 

stanu infrastruktury: obok obiektów nowoczesnych, spełniających wszelkie normy, funkcjonują także 

budynki przestarzałe, nie spełniające obowiązujących norm, których zmodernizowanie będzie nie 

tylko bardzo kosztowne, ale może być także trudne lub wręcz niemożliwe ze względu na przykład na 

podleganie ochronie konserwatorskiej331. 

                                                           
328 „Ocena efektów realizacji”, Agrotec /…/, 2015, op.cit. 
329 „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura I Środowisko 2007-2013”, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 2016. 
330 Z PO IiŚ, odpowiadającego za około 1/3 wartości zrealizowanych projektów w obszarze infrastruktury ochrony 
zdrowia, realizowane były głównie projekty dotyczące ratownictwa medycznego, transportu medycznego, szpitalnych 
oddziałów ratunkowych, centrów urazowych. W 16 RPO realizowane było szerokie wsparcie na poprawę stanu m.in. 
infrastruktury lecznictwa otwartego i zamkniętego, stacjonarnego i ambulatoryjnego, jednak biorąc pod uwagę 
ograniczone środki i liczne placówki wymagające wsparcie, w tym wypadku efekty interwencji są mniej wyraźne. 
331 „Analiza potrzeb inwestycyjnych sektora ochrony zdrowia w kontekście programowania nowej perspektywy 
finansowej 2014 – 2020”, IBC GROUP Central Europe Holding S.A., Warszawa, 2012. 
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Zdaniem badanych przedstawicieli placówek medycznych w Polsce występuje problem 

niedostatecznej dostępności do świadczeń medycznych, przede wszystkim usług ambulatoryjnych. 

Ograniczona jest dostępność do specjalistycznych świadczeń diagnostycznych (zwłaszcza diagnostyki 

rezonansem magnetycznym, tomografii komputerowej). Za przyczynę wskazano przede wszystkim 

niedostateczne finansowanie placówek medycznych i ograniczenia spowodowane limitami 

określonymi w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia (niedoszacowana wielkość 

kontraktu)332.  

Niedostatki posiadanej infrastruktury najbardziej wpływają na ograniczenia dostępności usług 

medycznych w szpitalach (taki stan zadeklarowało 21% badanych przedstawicieli tych jednostek). Dla 

odmiany, najlepsza sytuacja w tym zakresie występuje w placówkach ratownictwa medycznego (braki 

infrastrukturalne ograniczają dostępność usług medycznych tylko w 6% tego typu jednostek)333.  

Badanie przeprowadzone w 2012 roku wykazało, że znaczna część placówek leczniczych nie spełnia 

aktualnych wymogów prawa. Szczególnie niekorzystna sytuacja dotyczy szpitali - aż 51% badanych 

placówek ma problem w tym zakresie. Dla porównania w placówkach ratownictwa medycznego 

(podlegających szerokiemu wsparciu w ramach polityki spójności 2007-2013) sytuacja taka dotyczy 

tylko 4% podmiotów. Potrzeby inwestycyjne dotyczące budynków deklaruje aż 96% badanych 

przedstawicieli szpitali (jako negatywny ocenia się stan 17% budynków), natomiast nawet 

w przypadku placówek ratownictwa medycznego, w których sytuacja pod tym względem jest 

najbardziej korzystna, potrzeby inwestycyjne dostrzega 71% badanych (jako negatywny stan 

budynków oceniono w 8%). Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jest w znacznej mierze 

wystarczające (potrzeby inwestycyjne są w tym zakresie mniejsze niż w odniesieniu do budynków), 

choć dla zwiększenia ich dostępności dla pacjentów konieczne jest bardziej efektywne 

wykorzystywanie tych zasobów. Problemem staje się starzenie aparatury medycznej334. Choć ta 

diagnoza opiera się na stanie sprzed kilku lat, to opisane problemy w przeważającej części pozostały 

aktualne do dnia dzisiejszego. 

Eksperci oceniający zakres przedsięwzięć dopuszczonych do wsparcia z PO IiŚ 2007-2013 dostrzegli 

w nim lukę, uniemożliwiającą uzyskanie wsparcia dla projektów dotyczących tworzenia oddziałów 

geriatrycznych i rehabilitacyjnych335. 

Znaczny odsetek beneficjentów XII Priorytetu PO IiŚ, jako długofalowy efekt uzyskanego wsparcia, 

wskazał zwiększenie jakości i skuteczności usług medycznych (przede wszystkim usług ratujących 

życie), a co za tym idzie - spadek śmiertelności pacjentów. Natomiast analiza ekonometryczna 

przeprowadzona w ramach ewaluacji RPO Województwa Śląskiego wykazała, że całościowo 

rozumiane wsparcie infrastruktury zdrowotnej nie przekładało się istotnie na oczekiwaną długość 

trwania życia, stwierdzono natomiast korzystny wpływ w przypadku leczenia nowotworów. 

Relatywnie rzadko (u co najwyżej co dziesiątego beneficjenta) rezultatem przedsięwzięcia było 

zwiększenie liczby łóżek i związane z tym skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie do 

                                                           
332 „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa…”, Ministerstwo Zdrowia, 2016, op.cit. 
333 „Analiza potrzeb inwestycyjnych”, IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2012, op.cit. 
334 „Analiza potrzeb inwestycyjnych”, IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2012, op.cit. 
335 Tamże. 
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szpitala. Do grupy innych efektów można zaliczyć także: dostosowanie do wyższych standardów 

opieki nad pacjentem i do wymogów prawa, poprawę wyglądu infrastruktury, poprawę 

wykorzystania istniejącej powierzchni użytkowej, lepszą drożność ciągów komunikacyjnych, poprawę 

jakości wyposażenia sal dla pacjentów i części wspólnych336. 

Rezultatem projektów PO IiŚ jest zmniejszenie średniego wieku stacjonarnej aparatury radiologicznej, 

z 16 lat w roku 2004 do 7,5 lat w 2014 r. Znacznie zwiększyła się średnia liczba pacjentów leczonych 

w ciągu miesiąca w szpitalach wysokospecjalistycznych: z 85,3 tys. osób miesięcznie (w 2004 r.) do 

127,6 tys. w 2014 r. 337 

Komplementarność wsparcia 

Zrealizowane projekty, finansowane z PO IiŚ i RPO charakteryzują się znaczną komplementarnością. 

Przykładowo, budowa lądowiska na dachu szpitala w Szczecinie - Zdunowie (sfinansowana z PO IiŚ) 

stanowiła integralną część nowo wybudowanego skrzydła szpitala (sfinansowanego z RPO 

Województwa Zachodniopomorskiego). Była ona wykazana w koszcie niekwalifikowanym 

dotyczącym robót budowlanych dla projektu realizowanego w ramach RPO WZ. Projekt 

współfinansowany z PO IiŚ nie osiągnąłby zamierzonych efektów bez realizacji projektu RPO WZ, gdyż 

budowa lądowiska nie byłaby możliwa338. W innym przypadku, dotyczącym aż 3 projektów Szpitala 

Wojewódzkiego w Łomży (modernizacja SOR ze środków PO IiŚ oraz zakupy wyposażenia ze środków 

RPO Województwa Podlaskiego), wszystkie projekty wzajemnie się wzmacniają i potęgują osiągnięcie 

efektów. Ich realizacja pozwala w optymalny sposób wykorzystać zmodernizowaną infrastrukturę 

szpitala, przyczynia się do poprawy jakości i dostępności pacjentów do diagnostyki obrazowej oraz 

zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne w trakcie wykonywania procedur medycznych339.  

Choć większość beneficjentów Priorytetu XII PO IiŚ realizowała także inne, wartościowo bardzo 

znaczne inwestycje, finansowane z innych programów, to w przeszło połowie przypadków nie były 

one ze wsparciem PO IiŚ komplementarne (lub nie były świadomie komplementarne). Świadomą 

komplementarność zadeklarowało 46% badanych340. 

Można mówić także o komplementarności projektów infrastrukturalnych z projektami dotyczącymi 

rozwoju zasobów ludzkich. Wsparcie sytemu ratownictwa medycznego było nie tylko wspierane 

w obszarze bazy materialnej (liczne projekty przede wszystkim w PO IiŚ, ale i w RPO), ale i w zakresie 

budowy kompetencji personelu (przykład projektów wspartych z Działania 2.3 PO KL: Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie - „Wsparcie systemu ratownictwa 

medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów 

medycznych” oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych - „Profesjonalne 

pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia 

                                                           
336 „Analiza efektów wsparcia – identyfikacja i ocena rezultatów realizacji projektów w ramach Priorytetu XII PO IiŚ”, 
PSDB, Warszawa, 2013. 
337 „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa…”, Ministerstwo Zdrowia, 2016, op.cit. 
338 „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa…”, Ministerstwo Zdrowia, 2016, op.cit. 
339 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (…) op. cit. 
340 „Analiza efektów wsparcia w Priorytecie XII PO IiŚ oraz diagnoza potrzeb inwestycyjnych w sektorze ochrony 
zdrowia”, Ministerstwo Zdrowia, 2011. 
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podyplomowego”)341 . Wydaje się, że właśnie ochrona zdrowia jest obszarem, w którym dla 

osiągnięcia jej efektywności szczególnie istotne jest kierowanie wsparcia zarówno na rozwój 

infrastruktury, jak i kapitału ludzkiego. 

Poprawa dostępu do usług społecznych i poprawa wykorzystania infrastruktury, użyteczność 
wsparcia 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, zarówno regionalną, jak i krajową, przyczyniały się do 

poprawy jakości i skuteczności usług zdrowotnych (zwłaszcza wysokospecjalistycznych), wzbogacenia 

oferty (zwiększenie liczby dostępnych procedur medycznych), a także do poprawy warunków 

świadczenia usług oraz bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, zarówno w efekcie wsparcia 

krajowego, jak i regionalnego342. Środki UE pomagały też placówkom dostosować się do nowych 

przepisów
343

.  

Stopień wzrostu dostępności i wykorzystania infrastruktury ochrony zdrowia trudny jest do 

jednoznacznego określenia, co wynika m.in. z tego, że to nie sam zakup wyposażenia 

umożliwiającego realizację określonych badań, a dopiero zawarcie odpowiedniego kontraktu z NFZ 

pozwala rozpocząć świadczenie danej usługi medycznej. Bardzo znaczna liczba zakupionego 

wyposażenia, w tym tak specjalistycznego jak komora hiperbaryczna czy tomograf komputerowy, 

oznacza jednak bardzo wyraźne zwiększenie możliwości świadczenia usług z ich wykorzystaniem, 

można więc mówić o wyraźnym wzroście bazy aparatury medycznej, o wzroście potencjalnej 

dostępności. Ponadto różnorodny charakter sprzętu medycznego uniemożliwia proste porównanie 

stopnia jego wykorzystania. Przykładowo, stopień wykorzystania sprzętu diagnostycznego (np. 

tomografu komputerowego) można oceniać poprzez liczbę procedur medycznych wykonywanych 

w określonym przedziale czasu, ale już stopień wykorzystania np. respiratora ocenia się poprzez czas 

jego pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że nowo zakupione wyposażenie pozwoliło zwiększyć liczbę 

usług wykonywanych z jego użyciem. Rozszerzenie zakresu i polepszenie jakości możliwych do 

wykonywania procedur wynika także z faktu, że wymieniona został aparatura przestarzała, a nowy 

sprzęt charakteryzuje się lepszymi parametrami. Także liczne projekty dotyczące zakupu ambulansów 

oraz budowy lądowisk helikopterów i baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stwarzają możliwość 

do sprawnego transportu pacjentów znajdujących się w stanach zagrożenia zdrowia lub życia. 

Poszerzenie oferty usług medycznych oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii medycznych 

spodziewane jest w blisko połowie przedsięwzięć finansowanych z RPO Województwa Śląskiego. 

Zwiększenie liczby realizowanych badań i terapii nastąpiło u ponad 70% badanych podmiotów 

medycznych, a zakupiony sprzęt przyczynił się do zwiększenia liczby procedur medycznych 

oferowanych przez ponad połowę placówek. Oddziaływanie to dotyczy głównie obszaru gminy lub 

powiatu. Prezentowane dane pochodzą z bardzo wczesnego okresu realizacji perspektywy finansowej 

                                                           
341 „Analiza potrzeb inwestycyjnych”, IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2012, op.cit. 
342 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit.; „Analiza efektów wsparcia…”, PSDB, 2013, op.cit.; „Analiza 
efektów wsparcia …”, Ministerstwo Zdrowia, 2011, op.cit.; Ocena dostępności usług medycznych poprzez realizację 
projektów priorytetu V Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w aspekcie 
perspektywy finansowej UE 2013+, Województwo Wielkopolskie, 2011. 
343 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. oraz „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/ op.cit., 
2014. 
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lat 2007-2013 (z 2010 r.) i wskazują na znaczną poprawę dostępności usług medycznych, jednak już 

sami autorzy raportu z przytaczanego badania sugerują znaczną ostrożność interpretowania tych 

danych, gdyż przedmiotem projektów był często zakup mało specjalistycznego wyposażenia o dość 

niskiej wartości i w związku z tym uzyskana poprawa dostępności może dotyczyć tylko nieznacznego 

wycinka oferty medycznej
344

. 

Niektórzy beneficjenci PO IiŚ deklarowali też poprawę dostępu do usług rozumianą jako skrócenie 

czasu oczekiwania pacjentów na zabieg i przypadki poprawy zarządzania placówkami, ale takie efekty 

występowały rzadko
345

. Na Dolnym Śląsku wyliczono, że w instytucjach medycznych realizujących 

inwestycje skrócił się czas oczekiwania na zabiegi (na zmodernizowanych oddziałach, z użyciem 

zakupionego sprzętu) - z 72 do 41 dni, a czas oczekiwania na badania (z użyciem zakupionego 

sprzętu) - z 9 do 4 dni346. Biorąc jednak pod uwagę, że inwestycje objęły tylko niewielką część 

wymagającej tego infrastruktury, to w skali całego kraju lub całego regionu zmiany mogą być mało 

zauważalne. 

W ewaluacji RPO Województwa Śląskiego zauważono wprost, że inwestycje nie zahamowały spadku 

liczby łóżek szpitalnych
347

. Ponadto, jak wykazała ewaluacja PO IiŚ, zdarzało się, że zakupiony 

specjalistyczny sprzęt medyczny był nie w pełni wykorzystywany, a beneficjenci z opóźnieniem 

osiągali wartości docelowe wskaźnika liczby świadczeń specjalistycznych udzielonych 

z wykorzystaniem nabytego sprzętu348. Podobne były ustalenia w innej ewaluacji tego priorytetu, 

w której stwierdzono, że „Inwestycje zrealizowane w ramach Priorytetu XII PO IiŚ przyczyniły się do 

zwiększenia potencjalnej dostępności do świadczeń zdrowotnych, jednakże ich faktyczna dostępność 

w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego zależy od wielkości kontraktów z płatnikiem 

(NFZ”)
349

. Występowały też przyczyny wskazujące na nietrafność inwestycji w dłuższej perspektywie 

(brak popytu lub przeniesienie usług poza jednostkę)350.  

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, poza nielicznymi przypadkami, nie zwiększają 

w wyraźny sposób dostępu do usług infrastruktury zdrowotnej, natomiast pozwalają podnosić jakość 

i standardy usług oraz dostosowywać je do obowiązujących przepisów prawnych. Ograniczona 

alokacja na inwestycje w tym obszarze infrastruktury uniemożliwiła realizację inwestycji we 

wszystkich jednostkach mających zdiagnozowane potrzeby w tym zakresie351.  

Efekty inwestycji nie są w pełni doceniane przez mieszkańców kraju, co wiąże się z ogólną, dość niską 

oceną kondycji służby zdrowia w Polsce (długie kolejki do lekarzy, niewystarczające finansowanie 

                                                           
344 Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń 
zdrowotnych na terenie województwa Śląskiego, CASE-Doradcy Sp. z o.o., Katowice, 2010. 
345 „Analiza efektów wsparcia…”, PSDB, 2013, op.cit. 
346 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. 
347 „Ewaluacja ex post…”, Agrotec /…/, 2014, op.cit. 
348 „Analiza efektów wsparcia…”, PSDB, 2013, op.cit. 
349 „Analiza efektów wsparcia …”, Ministerstwo Zdrowia, 2011, op.cit. 
350 „Analiza efektów wsparcia…”, PSDB, 2013, op.cit. 
351 Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. MRPO Spójność wewnątrzregionalna na 
zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych, Instytut Badań Strukturalnych, Reytech 
Sp. z o.o., 2010. 
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usług medycznych). Jednak można oczekiwać, że z czasem ta sytuacja ulegnie zmianie, gdy 

mieszkańcy zaczną w pełni wykorzystywać nowe możliwości realizacji specjalistycznych badań 

i zabiegów352 . Generalnie jednak w ostatnich latach Polacy nie dostrzegają wyraźnych zmian 

w stopniu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych: około ¾ uważa, że zaspokojenie tych potrzeb się nie 

zmieniło, tylko 2-3% dostrzega poprawę w tym zakresie, zaś przeszło 1/5 odczuwa pogorszenie. Oceny 

te w bardzo nieznacznym stopniu ulegają poprawie, aczkolwiek odnotowuje się zmniejszenie odsetka 

badanych, którzy odczuwają pogorszenie sytuacji (z 25%-27% w latach 2007-2009 do 20% w 2015 r.) 

na rzecz zwiększenia odsetka osób nie dostrzegających zmian w tym obszarze353. 

Można uznać, że wpływ projektów jest najbardziej widoczny bezpośrednio w jednostce 

organizacyjnej objętej projektem. Inwestycje nie zwiększają znacząco katalogu świadczonych usług, 

poza wyjątkami, gdy zakupiono specjalistyczną aparaturę wcześniej nie posiadaną (np. kamerę 

gamma, zestaw do neuronawigacji). Zwiększeniu natomiast uległa liczba badań wykonanych 

z użyciem zakupionego sprzętu, co pozwala na objęcie pomocą większej liczby pacjentów. Nabyty 

sprzęt wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem, określonym w umowie o dofinansowanie. 

Czas oczekiwania na wykonanie badania z wykorzystaniem zakupionego w ramach dofinansowania 

sprzętu uległ skróceniu, nie zwiększył się natomiast geograficzny zasięg świadczonych usług 

medycznych
354

. 

Specyficzne, choć niezwykle cenne efekty występują także w rzadziej realizowanych typach 

projektów, takich jak na przykład z zakresu rozwoju teleradiologii, która w Polsce jest nadal nową 

dziedziną. Pozwala ona przesyłać w najwyższej jakości obrazy statyczne i dynamiczne (np. USG, MRI), 

a więc stawiać diagnozę na odległość 355  oraz lepiej wykorzystywać wiedzę i doświadczenia 

najlepszych specjalistów z dziedziny radiologii i skracać czas oczekiwania na wykonanie badania 

i sporządzenia jego opisu. Stosowanie tej techniki pozwala redukować koszty funkcjonowania 

jednostek medycznych. 

Efekty dodatkowe/pośrednie 

Zwiększanie jakości usług ochrony zdrowia jest jednym z czynników wpływających na poprawę 

warunków życia mieszkańców, która z kolei jest elementem budowania konkurencyjności zarówno 

kraju, jak i regionów356. Projekty realizowane w ośrodkach subregionalnych wpłynęły na rozwój tych 

ośrodków, wzrost ich znaczenia jako miast pełniących istotne funkcje administracyjne, społeczne 

i gospodarcze, a także niektóre funkcje metropolitalne. Można więc mówić o czynniku sprzyjającym 

                                                           
352 „Ocena wpływu Regionalnego…”, Ecorys Polska Spółka z o.o. /…/, 2014, op.cit. 
353 J. Czapiński, T. Panek (red.) Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu 
Społecznego, listopad 2015. 
354 Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach LRPO 2007-2013 Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja 
infrastruktury ochrony zdrowia na zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych dla 
mieszkańców regionu, w tym na obszarach wiejskich oraz w kontekście realizacji celów rozwojowych województwa 
lubuskiego w zakresie opieki zdrowotnej, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., 2012. 
355 „Ewaluacja wpływu projektów…”, Public Profits /…/, 2012, op.cit. 
356 Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na zatrudnienie i rozwój 
społecznoekonomiczny województwa warmińsko-mazurskiego, Openfield sp. z o. o., 2015. 
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tworzeniu aglomeracji357. W tym zakresie widać komplementarność projektów w obszarze ochrony 

zdrowia z inwestycjami wspierającymi rozwój pozostałych komponentów infrastruktury społecznej.  

Projekty w obszarze infrastruktury zdrowia tylko pośrednio wpływają na atrakcyjność inwestycyjną. 

Pomoc i integracja społeczna, opieka nad dziećmi 

Opis ogólny wyników  

Miejsce inwestycji w infrastrukturę opiekuńczą w polityce rozwoju 

Inwestycje w infrastrukturę opiekuńczą – pomocy i integracji społecznej oraz opieki nad małymi 

dziećmi mają niski priorytet w regionalnej polityce rozwoju, na co wskazuje fakt, że tego rodzaju 

przedsięwzięcia przewidziano tylko w niektórych regionalnych programach operacyjnych 358 , 

przeznaczono na nie relatywnie małe środki, nieraz łącząc ten rodzaj inwestycji w ramach jednej puli 

środków z wydatkami na innego rodzaju infrastrukturę społeczną (zwłaszcza zdrowotną). W efekcie 

w całej zbiorowości projektów podlegających badaniu tylko 58 projektów zalicza się do kategorii 

interwencji 77 „Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza”, a 415 projektów do kategorii 79 

„Pozostała infrastruktura społeczna”, z czego tylko niektóre dotyczyły infrastruktury pomocy 

społecznej. Konsekwentnie te, drugoplanowe z perspektywy całości RPO, inwestycje rzadko były 

obejmowane badaniami ewaluacyjnymi, badania te były prowadzone na małych próbach i stanowiły 

część szerszych ewaluacji, w ramach których pomoc społeczna i opieka zajmowała niewiele miejsca. 

Stąd też wyniki badań w tym obszarze są fragmentaryczne i rzadko wykraczają poza powielenie 

wiedzy dostępnej w ramach dokumentów programowych, dokumentacji projektów 

i sprawozdawczości programów.  

Przeanalizowanie przyczyn takiego stanu rzeczy wykracza poza ramy niniejszego opracowania, można 

jednak je wiązać z zakresem ustawowych zadań JST i z deficytami polityki publicznej w obszarach 

opieki nad osobami zależnymi – starszymi, niepełnosprawnymi, a także dziećmi poniżej 3 roku życia. 

Jak wynika z zadań ustawowych JST w zakresie pomocy społecznej, wydatków na infrastrukturę 

należy się spodziewać głównie w powiatach i będą one dotyczyć domów pomocy społecznej (DPS) 

(wprawdzie gminy także mogą prowadzić te placówki, nie jest to jednak ich zadanie obowiązkowe). 

Oprócz DPS do takiej infrastruktury można zaliczyć prowadzenie mieszkań chronionych (zadanie gmin 

i powiatów – nie musi jednak oznaczać budowy), powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów 

dla matek z małoletnimi dziećmi, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (zadania powiatów)359. Także z perspektywy przedstawicieli powiatów 

(z którymi prowadzono badania dotyczące szeroko rozumianych wydatków rozwojowych), inwestycje 

                                                           
357 „Ocena wpływu Regionalnego…”, Ecorys Polska Spółka z o.o. /…/, 2014, op.cit. 
358  Kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie. 
359https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/system-pomocy-spolecznej-w-polsce/podzial-zadan-miedzy-
administracje-publiczna/  
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w DPS mają niski priorytet – poniżej 10% przedstawicieli powiatów zaliczyło je do trzech 

najpilniejszych potrzeb, chociaż już ponad 40% zamierzało takie inwestycje prowadzić360. 

Rozkład przestrzenny a koncentracja wsparcia 

W odniesieniu do perspektywy 2007-2013 tylko w jednym badaniu przeprowadzonym w 2010 r. dla 

województwa małopolskiego przeanalizowano kwestie koncentracji wsparcia infrastruktury pomocy 

społecznej. Dostępność tej infrastruktury była zróżnicowana wewnątrz województwa i najniższa na 

obszarach wiejskich, jednocześnie zróżnicowanie się utrwalało, bo (w 2008 r.) wyższe wydatki na 

infrastrukturę opieki społecznej ponoszono w powiatach, w których była ona bardziej dostępna. 

Najwyższy poziom finansowania tej infrastruktury ze środków RPO stwierdzono w powiatach 

grodzkich, tj. w większych miastach, ale poza stolicą województwa. Finansowanie w przeważającej 

mierze nie koncentrowało się na tych obszarach, na których było najpotrzebniejsze (gdzie był 

najwyższy popyt na usługi opiekuńcze). Jak wynika z analizy, tylko w części przypadków inwestycje 

takie były niezbędne dla podniesienia spójności regionu. Z drugiej strony jednak stwierdzono, że 

inwestycje w obszarze opieki społecznej „przyczynią się do zwiększenia spójności 

wewnątrzregionalnej poprzez alokowanie środków zarówno w obszarach o najniższym wskaźniku 

dostępu jak i w obszarach potencjalnego wzrostu liczby mieszkańców”361. 

Profil projektów 

W programach regionalnych przewidziano wsparcie obiektów pomocy społecznej lub szerzej 

rozumianej infrastruktury, np. infrastruktury na potrzeby osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje 

rehabilitacyjne, terapeutyczne i mieszkalne. Inwestycje obejmowały budowę nowych lub 

przebudowę istniejących obiektów, a także adaptację obiektów, które wcześniej pełniły inne funkcje. 

Finansowano także prace zmierzające do poprawy warunków świadczenia usług i wyposażenia, np. 

zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego362363364. 

Wpływ wsparcia na poprawę zakresu i jakości oferty instytucji 

Tylko w niektórych RPO365 wyodrębniono działania zakładające wsparcie infrastruktury pomocy 

społecznej, czasem w ramach jednego działania z infrastrukturą zdrowotną. Formułowane cele 

działań obejmowały poprawę usług, np. „poprawę jakości usług opiekuńczych, stacjonarnych 

                                                           
360  Mackiewicz M. et al. (2011), „Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika rozwoju 
lokalnego i regionalnego”, Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 
361 Instytut Badań Strukturalnych (2010), „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. 
MRPO Spójność wewnątrzregionalna na zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych”, 
Województwo Małopolskie. 
362 Dmowska A. et al. (2013), „Ocena wpływu inwestycji realizowanych w ramach wybranych programów operacyjnych 
w perspektywie 2007-2013 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim”, Zielona Góra, Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 
363 Instytut Badań Strukturalnych (2010), „Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. 
MRPO” (…), op. cit. 
364  Mackiewicz M. et al. (2011), „Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego województwa mazowieckiego (…)”, op. cit. 
365 Kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie. 
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i środowiskowych”, poprawę „jakości i dostępności świadczeń z zakresu pomocy społecznej, 

udzielanych przez domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo – wychowawcze”366, albo poprawę 

„skuteczności pomocy społecznej367”. W praktyce projekty łączyły poprawę dostępności i jakości 

usług, np. jak stwierdzono w jednym z badań „większość projektów, (…) wylosowanych do analiz 

jakościowych ukierunkowana jest zarówno na podniesienie standardów świadczonych usług jak i na 

poprawę dostępu do infrastruktury”368. Dzięki realizacji projektów podwyższono stan techniczny 

obiektów i poziom bezpieczeństwa socjalnego oraz podwyższono jakość usług z zakresu pomocy 

społecznej i jakość funkcjonowania placówek369 370. W przypadku obiektów modernizowanych do 

ważnych efektów można zaliczyć także poprawę dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – 

klientów placówki. 

Jak wynika z badań, projekty przyczyniały się do wprowadzania nowych usług w placówkach, 

jakkolwiek brakuje opisu tych usług. Szczególnie znaczące są rezultaty w przypadku uruchamiania 

nowych placówek. Przykładem dobrej praktyki jest projekt pt. „Uruchomienie Centrum Rehabilitacji 

i Wsparcia w Olsztynie” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym 371 372 . W obiekcie utworzono infrastrukturę mieszkalną (środowiskowy dom 

samopomocy), warsztaty terapii zajęciowej oraz strefę, w której świadczone są usługi rehabilitacji, 

fizjoterapii i działa poradnia logopedyczna i psychologiczna. Usługi poradni są dostępne zarówno dla 

pensjonariuszy, jak i w formie ambulatoryjnej w ramach NZOZ. Efektem projektu było nie tylko 

powstanie nowoczesnej infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenie kompleksowej oferty – 

programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów i jest to oferta 

rozpoznawana i ceniona w regionie. 

Efektywność wsparcia 

Dofinansowanie w ramach RPO przyczyniło się do poprawy dostępności usług, na co wskazują 

deklaracje projektodawców, że inwestycje nie zostałyby przeprowadzone bez dofinansowania 

(w przypadku podmiotów pozarządowych) lub zostałyby zrealizowane częściowo i w późniejszym 

okresie (w przypadku JST)373. Efektywność wsparcia mierzona na trzech wymiarach: efektywności 

alokacyjnej (na ile projekty przyczyniają się do zwiększenia spójności infrastrukturalnej 

                                                           
366 Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2007-2013, Lublin, 1 września 2015. 
367 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2007-2013, wersja 5.1, maj 2016. 
368 Instytut Badań Strukturalnych (2010), Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. 
MRPO (…), op. cit. 
369 Instytut Badań Strukturalnych (2010), Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. 
MRPO (…), op. cit. 
370 Rzeczkowska-Owczarek M. et al. (2011), Raport z badania ewaluacyjnego pt. „Ocena stopnia osiągania celów 
Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007 – 2013”. 
371  Mackiewicz M. et al. (2011), Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego województwa mazowieckiego (…), op. cit. 
372 http://www.psouu.olsztyn.pl/criw/  
373 Instytut Badań Strukturalnych (2010), Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. 
MRPO (…), op. cit. 

http://www.psouu.olsztyn.pl/criw/
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województwa), rzeczowej (w ramach której uwzględniono powierzchnię dofinansowanych obiektów 

i liczbę użytkowników w przeliczeniu na mieszkańca powiatu) oraz kosztowej (relacja kosztów do 

wskaźników produktu ważona liczbą mieszkańców powiatu) była zróżnicowana 

wewnątrzregionalnie374.  

W efekcie wsparcia utworzono nowe miejsca dla podopiecznych, w tym w nowych 

i modernizowanych placówkach. Zdarzało się jednak, że występowały trudności w realizacji tego 

rodzaju wskaźników, jak w przypadku RPO woj. mazowieckiego, gdzie w 2012 r. spodziewano się, że 

wartość docelowa działania dot. pomocy społecznej nie zostanie osiągnięta z powodu przekroczenia 

alokacji. Trudności w realizacji wskaźników w tym programie przypisano kryterium merytorycznemu 

premiującemu „liczbę usług wspomagających funkcjonowanie obiektu, co podnosiło koszty 

jednostkowe każdego projektu bez skutecznego oddziaływania na wskaźnik „Liczba miejsc 

w obiektach (…)”375. A zatem dzięki temu kryterium w województwie mazowieckim postawiono na 

jakość usług, a nie tylko na ilość miejsc, jednak przeznaczono zbyt małe środki, by zapewnić wysokiej 

jakości usługi opiekuńcze w wysokiej jakości infrastrukturze. 

W efekcie projektów zaspokojono tylko część potrzeb, a dalsze inwestycje były zarówno niezbędne, 

jak i planowane376. 

Wykorzystanie infrastruktury 

Badania nie przynoszą wprost informacji o tym, czy infrastruktura jest wykorzystywana. O jej 

wykorzystaniu wiadomo pośrednio, np. na podstawie wiedzy o ofercie, jaką proponują placówki.  

Badania przynoszą też ustalenia i rekomendacje dotyczące wykorzystania istniejącej infrastruktury. 

Za innowacyjne uznano podejście polegające na adaptacji i modernizacji istniejących obiektów w celu 

zmiany ich przeznaczenia – w tym przypadku na placówkę opieki społecznej377. Rekomendowano 

także, aby budując lub modernizując np. przedszkola przygotowywać obiekty tak, aby było można 

łatwo w kolejnych latach zaadaptować je na potrzeby opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia, gdy 

zmniejszy się zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną i pojawią się wolne miejsca 

w przedszkolach378. Może to być zasadne zwłaszcza w przypadku zmiany polityki publicznej na 

promującą zatrudnienie kobiet i instytucjonalną opiekę nad małym dzieckiem. Jednak należy mieć 

świadomość, że według prognozy ludności GUS379 liczba dzieci w wieku do 2 lat pozostanie niższa od 

liczby dzieci w wieku 3-6 lat i liczebność obu zbiorowości będzie się zmniejszać, natomiast wzrastać 

będzie liczba osób w wieku 80+. A zatem budując nowe obiekty warto zakładać ich uniwersalną 

                                                           
374 Tamże. 
375  Bański J. et al. (2012), Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego, Warszawa, Województwo Mazowieckie. 
376  Mackiewicz M. et al. (2011), Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego województwa mazowieckiego (…), op. cit. 
377 Instytut Badań Strukturalnych (2010), Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. 
MRPO (…), op. cit. 
378 Idea Rozwoju, Fundeko, Laboratorium Rozwoju (2014), Raport końcowy dla badania ewaluacyjnego pn. Ocena 
użyteczności, trafności, efektywności, skuteczności i trwałości projektów RPO WŁ realizowanych w obszarze edukacji 
i kultury w latach 2007-2013. 
379 Prognoza ludności na lata 2014-2050. 
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funkcjonalność – dostępność lub możliwość adaptacji dla różnych grup, a zwłaszcza osób starszych 

i niepełnosprawnych. 

Nie prowadzono badań wśród użytkowników infrastruktury, stąd ich perspektywa jest nieznana. 

Efekty długofalowe 

Nie wiadomo, czy i w jaki sposób inwestycje, a dokładniej – usługi świadczone za pomocą wspartej 

infrastruktury przyczyniły się do poprawy integracji społecznej osób wykluczonych (tym bardziej nie 

można nic powiedzieć o infrastrukturze opieki nad małym dzieckiem, bo nie była badana). Można 

przypuszczać, że poprawa opieki przyczynia się do poprawy stanu zdrowia i ogólnego dobrostanu 

klientów. Jak wynika ze studium przypadku jednego z projektów (Centrum Rehabilitacji i Wsparcia 

w Olsztynie), przyczynił się on także do integracji zawodowej, bo wśród osób zatrudnionych 

w centrum były także osoby niepełnosprawne380. 

Komplementarność wsparcia 

Badania wykazują komplementarność projektów polegających na inwestycjach w infrastrukturę 

pomocy społecznej. Stwierdzono występowanie komplementarności geograficznej 381  oraz 

komplementarności z projektami finansowanymi z PO KL ukierunkowanymi na poprawę integracji 

społecznej oraz z działaniami finansowanymi z innych źródeł382383. 

Z kolei, jak wynika z ewaluacji działań polegających na rewitalizacji miast, nie wykorzystano szans 

jakie niosłoby zintegrowanie działań infrastrukturalnych i społecznych dla uzyskiwania lepszych 

efektów w zakresie integracji społecznej. Procesy planowania i realizacji tych dwóch rodzajów 

projektów rewitalizacyjnych były oderwane od siebie, także beneficjenci postrzegali je jako odrębne 

kierując się zakresem kompetencji swojej instytucji. Zdarzały się przypadki powiązania działań, jeżeli 

instytucje odpowiadające za lokalne strategie rewitalizacji (kompetentne w zakresie infrastruktury) 

i ośrodki pomocy społecznej, którym powierzano prowadzenie projektów rewitalizacji społecznej 

zaangażowały się we współpracę. Rekomendowano wykorzystanie zachodnich wzorów prowadzenia 

projektów integrujących społeczności wykluczone i podwyższających ich kwalifikacje zawodowe 

równocześnie i w powiązaniu z rewitalizacją infrastruktury oraz położenie większego nacisku na 

kreowanie przestrzeni publicznych sprzyjających integracji społeczności obszarów 

rewitalizowanych384.  

  

                                                           
380  Mackiewicz M. et al. (2011), Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego województwa mazowieckiego (…), op. cit. 
381 Instytut Badań Strukturalnych (2010), Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. 
MRPO (…), op. cit. 
382 Tamże. 
383 Dmowska A. et al. (2013), Ocena wpływu inwestycji realizowanych w ramach wybranych programów operacyjnych 
w perspektywie 2007-2013 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim, op. cit. 
384 Ekovert (2013), Ocena oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach 
Priorytetu IX RPO WD „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” (Miasta), Wrocław, 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 
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Poprawa dostępu do usług społecznych i poprawa wykorzystania infrastruktury, użyteczność 
wsparcia 

Poprawa dostępu 

Inwestycje przyczyniły się do poprawy dostępu do usług opiekuńczych. Przykładowo w woj. lubuskim 

w 2013 r. stwierdzono jeden z najwyższych w kraju wskaźnik objęcia opieką zorganizowaną dzieci do 

3 r.ż. i jak się wydaje na postawie wyników badania, można upatrywać w tym m. in. efektów 

inwestycji w infrastrukturę, choć nie zostało to doprecyzowane385. 

Wsparcie przyczyniało się do zwiększania liczby miejsc w placówkach pomocy społecznej, zgodnie ze 

wskaźnikami monitorowanymi w ramach sprawozdawczości programów. Niektóre placówki świadczą 

też usługi dla osób z zewnątrz i tak np. Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie zbudowane 

w ramach projektu dysponuje 50 miejscami dla pensjonariuszy, ale świadczy usługi dla blisko 82 tys. 

osób rocznie386. 

Poprawa wykorzystania 

W przypadku obiektów modernizowanych poprawiono jakość infrastruktury i funkcjonalność 

obiektów. Obiekty wyposażono też w dodatkowe urządzenia stwarzające możliwości wzbogacenia 

usług, a zatem można powiedzieć, że istniejące obiekty są lepiej wykorzystywane. 

Efekty dodatkowe/pośrednie 

Jak wynika z jednego z badań, inwestycje w infrastrukturę społeczną przełożyły się m. in. na 

wprowadzenie standardów działania. Były to standardy „zapobiegające wykluczeniu i marginalizacji 

społecznej środowisk osób niepełnosprawnych i w szczególnej sytuacji oraz zapobiegające ich 

patologizacji”387. Można to przypuszczalnie wiązać ze specyfiką usług świadczonych przez instytucje 

działające w tych obiektach. 

Ponadto, realizacja projektów przyczyniła się do utworzenia nowych miejsc pracy, co wykazuje 

monitoring programów i na co zwrócono też uwagę w badaniach388 389. Z uwagi na specjalistyczny 

charakter usług opiekuńczych takie miejsca pracy zostały uznane za miejsca pracy wysokiej jakości390 

(jakkolwiek nie analizowano wynagrodzeń pracowników na tle wynagrodzeń w województwie391). 

                                                           
385 Dmowska A. et al. (2013), „Ocena wpływu inwestycji, op. cit. 
386  Mackiewicz M. et al. (2011), Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego województwa mazowieckiego (…), op. cit. 
387 Instytut Badań Strukturalnych (2010), Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. 
MRPO (…), op. cit. 
388 Rzeczkowska-Owczarek M. et al. (2011), Raport z badania ewaluacyjnego pt. „Ocena stopnia osiągania celów 
Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 …, op. cit.. 
389  Mackiewicz M. et al. (2011), Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego województwa mazowieckiego (…), op. cit. 
390  Mackiewicz M. et al. (2011), Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego województwa mazowieckiego (…), op. cit. 
391 Przykładowo, zgodnie z danymi z portalu wynagrodzenia.pl z 2016 r. mediana wynagrodzeń brutto pracowników 
socjalnych wynosiła 2497 PLN, a fizjoterapeutów - 2450 PLN. 
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Wsparcie infrastruktury społecznej w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007- 2013 

Choć przedmiotem badania nie są projekty realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 

wspierane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, to warto zwrócić uwagę, że 

ich część dotyczyła infrastruktury społecznej - w ramach Osi 3 (Jakość życia na obszarach wiejskich 

i różnicowanie gospodarki wiejskiej), w Działaniu „Odnowa i rozwój wsi” (kody działania nr 313, 322, 

323). Były to przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

i publicznej na obszarach wiejskich. W działaniu tym zawartych zostało 7 100 umów o wartości blisko 

2,8 mld zł392. Sprawozdanie z realizacji PROW za rok 2014 (do końca tego roku zrealizowano ponad 

80% projektów wspartych z Działania „Odnowa i rozwój wsi”), pokazuje na dość znaczną skalę 

wsparcia w tym Działaniu. Było to:  

 3 866 projektów budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów infrastruktury 

publicznej, 

 1 214 projektów zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie turystyki, 

 629 projektów zachowania dziedzictwa kulturowego, 

 207 projektów zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji. 

W ich efekcie wybudowano, zmodernizowano lub wyposażono: 

 3,9 tys. budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne (m.in. 

świetlic i domów kultury), 

 2,5 tys. obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, 

 198 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, 

 950 obiektów małej architektury, 

 391 terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku. 

Ponadto, zostało odnowionych 555 elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury 

sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy 

wpisanych do rejestru zabytków oraz 91 budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 

wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne. Zagospodarowano także 99 

zbiorników i cieków wodnych w celu rozwoju rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości393.

                                                           
392 Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
narastająco od uruchomienia Programu na dzień 31 grudnia 2015 r., http://www.minrol.gov.pl/ pol/Wsparcie-
rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013/Zbiorcze-
sprawozdania-biezace-z-realizacji-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdanie-biezace-tygodniowe-z-realizacji-PROW-
na-lata-2007-2013217. 
393 Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Sprawozdanie za 2014 r., 

Numer sprawozdania 8/2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów źródłowych i bibliografia 

Materiały źródłowe: 

 dokumenty planistyczne, strategiczne i programowe opracowane na poziomie lokalnym, 

regionalnym i krajowym, w tym NSRO oraz PO IŚ, PO RPW, 16 RPO wraz 

z uszczegółowieniami tych programów, 

 sprawozdania z realizacji NSRO i poszczególnych programów operacyjnych dotyczących 

wsparcia infrastruktury społecznej, a także inne użyteczne materiały, dotyczące realizowanej 

interwencji (wnioski projektowe i sprawozdania, dotyczące poszczególnych projektów), 

 dane statystyczne i sprawozdawcze, w szczególności dane o projektach finansowanych 

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach NSRO 2007-2013 (KSI SIMIK), 

lokalne bazy danych w ramach RPO i innych programów operacyjnych, dane dotyczące 

planowanych i osiągniętych wskaźników dla poszczególnych działań i priorytetów, dane 

zawarte w bazach BDL, STRATEG, EUROSTAT, 

 inne opracowania powiązane z obszarem badania dostępne na stronach internetowych, 

m.in.:  

 http://www.mr.gov.pl,  

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl,  

 http://www.pot.gov.pl,  

 http://promujmypolskerazem.pl,  

 www.stat.gov.pl,  

 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/#1, 

 http://www.georginderst.com/Research.html, 

 https://www.academia.edu/1566979/THE_ROLE_OF_ECONOMIC_AND_SOCIAL_INF

RASTRUCTURE_IN_ECON OMIC _DEVELOPMENT_A_GLOBAL_VIEW_BY, 

 https://www.gov.uk/government/publications, np.: Sammons P. et. al.: The impact 

of children’s centres: studying the effects of children's centres in promoting better 

outcomes for young children and their families. Evaluation of children’s centres in 

England (ECCE, Strand 4). Department for Education, 2015; Simple but effective: 

Local solutions for adults facing multiple deprivation Adults facing Chronic Exclusion 

evaluation – final report. Department for Communities and Local Government, 2011. 
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 Analiza efektów wsparcia – identyfikacja i ocena rezultatów realizacji projektów w ramach 

Priorytetu XII PO IiŚ, PSDB, Warszawa, 2013.  
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 Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ 2007-2013 na projekty z zakresu 
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 Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy 
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 Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego, (Warszawa, 2012).  

 Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji 

i kultury w regionie łódzkim, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Warszawa, 2010. 

 Ocena wpływu środków unijnych na terytorialną polaryzację regionu łódzkiego oraz procesy 

restrukturyzacji gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź, 2014. 

 Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy 

infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów, PAG Uniconsult na 

zlecenie MRR, Warszawa, 2009. 

 Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako 

czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego, (Warszawa, 2011). 

 Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ2007-2013 i ich 

wpływ na atrakcyjność kraju. PAG Uniconsult, Badania Społeczne MSK, Warszawa, 2015. 

 Polska - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost 

gospodarczy i zatrudnienie - Narodowa Strategia Spójności, MRR, Warszawa, maj 2007. 

 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, 

Warszawa, 2013. 

 Przegląd stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 

2007-2013, Warszawa, 2011. 

 Przybył et al., Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII 

Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013, 2015. 

 Rzeczkowska-Owczarek M. et al. Raport z badania ewaluacyjnego pt. „Ocena stopnia 

osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013”, 2011. 

 Streszczenie raportu “Polityka Spójności oparta na wynikach i jej rola w realizacji celów 

strategii Europa 2020”, MRR. 

 Szot A. et al., „Zarządzanie uczelnią oraz infrastruktura powstałą w ramach Priorytetu XIII 

Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
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2007-2013 (PO IiŚ) w celu utrzymania trwałości projektów”, 2016. 

 Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako 

odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na 

absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej, MNiSW, 

Warszawa. 

 Weryfikacja wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 2010. 

 Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej 

szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach wiejsko-

miejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim, WUP 

w Poznaniu, 2010. 

 Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-

gospodarczy Polski Wschodniej, IMAPP sp. z o.o., PC++, Warszawa, 2015. 

 Wpływ funduszy strukturalnych UE na infrastrukturę społeczną, Łódź, 2011. 

 Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie 

dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa Śląskiego, Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, grudzień 2010. 

 Wpływ projektów pro-lizbońskich oraz pro-europa 2020 wspartych w ramach Lubuskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy 

regionu, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., Szczecin, 2012. 

 Wpływ projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu IV. LRPO Działanie 4.3 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich na ożywienie gospodarcze zdegradowanych 

obszarów oraz na uzdrowienie ich funkcji społecznych i kulturalnych, Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego, Gdańsk, 2013. 
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Załącznik nr 3. Zestawienie zrealizowanych wywiadów IDI 

Lp. Grupa Instytucja 

1.  Administracja publiczna wdrażanie 
IZ PO IiŚ - Departament Programów Infrastrukturalnych / 
Departament Systemu Wsparcia Programów Infrastrukturalnych, 
Ministerstwo Rozwoju 

2.  Administracja publiczna wdrażanie 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament 
Funduszy Europejskich 

3.  Administracja publiczna wdrażanie 
Ministerstwa Zdrowia /Departament Funduszy Europejskich / 
Departament Infrastruktury i e-Zdrowia) 

4.  Administracja publiczna wdrażanie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

5.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Kujawsko-Pomorskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego / 
departament Wdrażania EFRR 

6.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Kujawsko-Pomorskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego / 
Departament Sportu i Turystyki 

7.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Kujawsko-Pomorskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego /  
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

8.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Pomorskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego / Departament 
Programów Regionalnych / Departament Rozwoju Regionalnego 

9.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Pomorskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego / Departament 
Kultury 

10.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Pomorskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego / Departament 
Edukacji i Sportu 

11.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Pomorskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego / Regionalny 
Ośrodek Polityki Społeczne 

12.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Świętokrzyskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / 
Departament Wdrażania EFRR 

13.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Świętokrzyskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / 
Departament Polityki Regionalnej 

14.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Świętokrzyskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / 
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

15.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Świętokrzyskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / 
Departament Ochrony Zdrowia 

16.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Podlaskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego / Departament 
Wdrażania RPO 

17.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Podlaskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego / Departament 
Wdrażania RPO 

18.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Podlaskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego / Departament 
Edukacji, Sportu i Turystyki 

19.  
Administracja publiczna wdrażanie - regiony 
Podlaskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego / Departament 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

20.  Administracja publiczna polityki sektorowe 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy 
Strukturalnych 

21.  Administracja publiczna polityki sektorowe 
Ministerstwa Rodziny, Departament Pomocy i Integracji 
Społecznej 

22.  Administracja publiczna polityki sektorowe 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament 
Innowacji i Rozwoju 

23.  Administracja publiczna polityki sektorowe Związek Powiatów Polskich  
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Lp. Grupa Instytucja 

24.  Administracja publiczna polityki sektorowe Unia Metropolii Polskich 

25.  Organizacje kluczowe - edukacja Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

26.  Organizacje kluczowe - kultura Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury  

27.  Organizacje kluczowe - kultura Stowarzyszenie Muzealników Polskich 

28.  Organizacje kluczowe - zdrowie Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 

29.  Organizacje kluczowe - zdrowie Naczelna Izba Lekarska 

30.  Organizacje kluczowe - turystyka Polski Związek Lekkiej Atletyki  

31.  Organizacje kluczowe - turystyka Polska Izba Turystyki 

32.  Organizacje kluczowe - pomoc społeczna 
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy 
Społecznej 

33.  Organizacje kluczowe - pomoc społeczna Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 

34.  Organizacje kluczowe - przedsiębiorcy 
Konfederacja Lewiatan, Dolnośląscy Pracodawcy (członek 
Lewiatana) 

35.  Organizacje kluczowe - przedsiębiorcy Krajowa Izba Gospodarcza 
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Załącznik nr 4. Lista projektów objętych badaniem w formie studiów 
przypadku oraz mini-studiów przypadku 

 

(Opisy studiów przypadku oraz mini-studiów przypadku znajdują się w osobnych plikach, 

stanowiących integralną część niniejszego raportu) 

Tabela 27. Projekty objęte studiami przypadku 

L.p. Tytuł projektu Beneficjent 

1.  
Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. 
Wiłkomirskiego w Elblągu 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. 
Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu 

2.  Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

3.  Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap Gmina Miasto Chełmno 

4.  Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach 
Filharmonia Świętokrzyska im Oskara 
Kolberga 

5.  
Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w 
zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SP W. Szpitala 
Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w 
Piekarach Śląskich 

6.  
Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego - ETAP 2 

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

7.  
Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej 
części Województwa Śląskiego na terenie gmin Żarki, Niegowa, Janów. 

Gmina Żarki 

8.  Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gminie Łącko-etap I Gmina Łącko 

9.  
Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w 
powiecie piaseczyńskim pod Warszawą 

Fundacja „Dom Muzyka Seniora” 

10.  
Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w 
Domu Pomocy Społecznej Słoneczko przy ul. Gałczyńskiego 2 w 
Bydgoszczy 

Miasto Bydgoszcz 

Tabela 28. Projekty objęte mini-studiami przypadku 

L.p. Tytuł projektu Beneficjent 

1.  Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem wyposażenia Gmina Postomino 

2.  
Przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół 
Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach 

Powiat Kartuski 

3.  Budowa Przedszkola nr 1 w Brzezinach Miasto Brzeziny 

4.  Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy 25 Czerwca w Radomiu Gmina Miasta Radomia 

5.  Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza Województwo Kujawsko-Pomorskie 

6.  
Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

7.  
Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Chełmie 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Chełmie 

8.  
Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z 
Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym 

Uniwersytet w Białymstoku 

9.  
Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego 
Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 

10.  
Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich w ramach 
kampusu Technicznego PWSZ w Krośnie (projekt kluczowy) 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Krośnie 

11.  Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - realizacja II etapu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 

12.  
Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej - 
przebudowa renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku. 

Gmina Prudnik 

13.  
Żuławski Park Historyczny - adaptacja zabytkowej mleczarni w Nowym 
Dworze Gdańskim. 

Gmina Nowy Dwór Gdański 

14.  Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki Gmina Pszczyna 
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L.p. Tytuł projektu Beneficjent 

stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

15.  "Nasze Dziedzictwo - Ełcka Kolej Wąskotorowa" Gmina Miasto Ełk 

16.  
BUDOWA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z EKSPOZYCJĄ 
GIGANTY MOCY 

Miasto Bełchatów 

17.  
Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej elektrociepłowni na 
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w Radomiu 

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia" w Radomiu 

18.  Budowa Centrum Kultury w Zambrowie Gmina Miasto Zambrów 

19.  Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie Opera na Zamku w Szczecinie 

20.  
Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa 
Mazowieckiego 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – 
Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 

21.  

Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) - 
utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego 
transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i 
dzieci 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

22.  
Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w 
Zielonej Górze 

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola 
Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

23.  

Przebudowa i rozbudowa oraz zakup aparatów, urządzeń medycznych 
służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji dla oddziałów 
psychiatrycznych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. 
Biegańskiego w Grudziądzu 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr 
Władysława Biegańskiego 

24.  
Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestozjologii i 
Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią przy Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Elblągu 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 

25.  
Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii 
nowotworowej w Wielkopolsce 

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. 
Skłodowskiej-Curie 

26.  
Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę 
budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Mońkach 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Mońkach 

27.  
Rozbudowa, nadbudowa oraz doposażenie Oddziałów: Neurologicznego 
(Udarowego), Chorób zakaźnych (leczenie neuroinfekcji) oraz 
Rehabilitacji Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. 

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

28.  
Zakup ambulansu medycznego z wyposażeniem dla Zespołu 
Specjalistycznego RM SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach obsługującego Powiat 
Lubelski 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach 

29.  
Rozbudowa ośrodka zdrowia w Gniewinie o pion rehabilitacji wraz z 
wyposażeniem 

Gmina Gniewino 

30.  
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Busku- Zdroju poprzez modernizację Oddziału Intensywnej 
Terapii, Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć oraz Oddziału Pediatrycznego 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

31.  
"Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie 
chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta" 

Powiat Chojnicki 

32.  Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju - Etap II Gmina Jedlina-Zdrój 

33.  Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza 
Mazowiecka Regionalna Organizacja 
Turystyczna 

34.  
"Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja 
infrastruktury pieszo - rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, 
Suchy Dab i Cedry Wielkie" 

Powiat Gdański 

35.  Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku Miasto Rybnik 

36.  
Budowa hangaru kajakowego wraz z przystanią kajakową w gminie 
Świerklaniec 

Gmina Świerklaniec 

37.  Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach Gmina Gierałtowice 

38.  Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie Gmina Ożarów 

39.  
"Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych 
przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu" 

Gmina Miasto Kołobrzeg 

40.  Budowa Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji Gmina Ujsoły 
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L.p. Tytuł projektu Beneficjent 

41.  
Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej 
w Górze Kalwarii poprzez dostosowanie do standardów Pawilonów nr 1, 
2, 3 i 14. 

Powiat Piaseczyński 

42.  
Rozbudowa i przebudowa budynku warsztatów terapii zajęciowej w 
Tarnowie 

Gmina Miasta Tarnowa 

43.  
Poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy Niepołomice 
poprzez adaptację obiektu socjalnego na potrzeby Domu Spokojnej 
Starości w Staniątkach 

Gmina Niepołomice 

44.  Budowa DPS dla Osób Uzależnionych przy ul. Rozrywki. Gmina Miejska Kraków 

45.  
Budowa i wyposażenie obiektu Centrum Integracji Społecznej w 
Rzeszowie przy ul. Styki 21 wraz z niezbędnymi przyłączami i 
urządzeniem terenu. 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta w Rzeszowie 

46.  
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Wyszkowie 

Powiat Wyszkowski 

47.  
Chcę być samodzielny. Wyposażenie i modernizacja wielofunkcyjnej 
placówki opiekuńczo – wychowawczej Nasza Chata w Cybince. 

Powiat Słubicki 

48.  
Modernizacja budynku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej 
– Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie 

Powiat Chrzanowski 

49.  
„Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo – 
Wychowawczych w Nowym Sączu” 

Miasto Nowy Sącz 

50.  Poprawa stanu infrastruktury Domu Dziecka w Skopaniu Powiat Tarnobrzeski 
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Załącznik nr 5. Informacje nt. metody badawczej ankiety internetowe CAWI 

Ankiety internetowe CAWI (Computer-Assisted Web Interview) skierowano do 1 374 projektodawców 

z województw małopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego, zaś liczba wypełnionych 

ankiet wyniosła 757, podczas gdy szacowana (gwarantowana) wartość wynosiła tylko 200 ankiet.   

Ankieta dostarczyła informacji o bezpośrednich i pośrednich efektach zrealizowanych przedsięwzięć, 

występowaniu problemów w realizacji projektów i utrzymaniu ich trwałości oraz wnioskach, jakie 

można wyciągnąć pod kątem realizacji zbliżonych projektów w ramach perspektywy 2014-2020.  

Wykorzystane w ewaluacji ilościowe metody badawcze pozwoliły na zidentyfikowanie opinii 

dotyczących przedsięwzięć, wyrażanych przez ich realizatorów (metoda CAWI) i zestawienie ich 

z percepcją użytkowników infrastruktury społecznej (badanie CATI). 

Informacje dotyczące wdrażanych projektów w dziedzinie rozwoju infrastruktury społecznej 

pochodzą w głównej mierze od realizatorów projektów, będących jednocześnie ich beneficjentami - 

tego rodzaju beneficjenci stanowili ok. 90% respondentów badania internetowego (CAWI). Pozostałą 

część respondentów stanowili przedstawiciele podmiotów, które faktycznie realizowały projekty, 

jednak były one wdrażane na rzecz beneficjenta, stanowiącego inny podmiot394.  

Wykres 56. Przedmiot badanych projektów metodą CAWI w zakresie infrastruktury społecznej 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=757. 

Przedsięwzięcia realizowane przez uczestników badania CAWI miały różnorodny charakter, przy czym 

dominowały projekty dotyczące infrastruktury turystycznej, rekreacji i sportu (ponad jedna trzecia). 

W kolejności najczęściej występowały projekty dotyczące edukacji i kształcenia na wszystkich 

poziomach i wreszcie przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia i kultury.  

                                                           
394 Typowy przykład takiej sytuacji to realizacja projektu przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego – 
w tej sytuacji beneficjentem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego, ale jest on wdrażany przez inną, często 
podległą strukturę). 
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W badaniu zachowano również w miarę równomierny rozkład dziedzin infrastruktury społecznej 

i typów inwestycji w projektach w przekroju trzech uwzględnionych województw. 

Tabela 29. Przedmiot badanych projektów w układzie wojewódzkim 

Lp. 
Dziedzina rozwijanej infrastruktury 

społecznej 
Dolnośląskie Małopolskie Warmińsko-Mazurskie 

1 Turystyka, sport i rekreacja 39,4% 29,2% 37,3% 

2 Opieka zdrowotna 14,5% 16,8% 18,6% 

3 Kultura 17,7% 13,8% 10,7% 

4 Przedszkola 2,8% 3,7% 0,6% 

5 
Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne 

12,4% 18,8% 20,9% 

6 
Placówki kształcenia dorosłych (np. 
centra kształcenia ustawicznego) 

0,4% 2,7% 2,8% 

7 Uczelnie (szkoły wyższe) 7,8% 9,4% 8,5% 

8 Pomoc i integracja społeczna 5,0% 5,4% 0,6% 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=757. 

Realizowane projekty obejmowały różne typy inwestycji. Zazwyczaj miały one charakter 

kompleksowy, obejmujący działania inwestycyjne, jednak przy dominującym znaczeniu aktywności 

prowadzących do remontu, rozbudowy lub przebudowy substancji kubaturowej wraz z jej 

wyposażeniem, w głównej mierze przeznaczonej do obsługi / korzystania przez ostatecznych 

odbiorców oferty usługowej danego przedsięwzięcia.  

Tabela 30. Typy działań inwestycyjnych w badanych projektach 

Lp. Inwestycja (typ) 

Częstość 
występowania, jako 
element realizacyjny 

projektu 

Województwo 

Dolnośląskie Małopolskie 
Warmińsko-
Mazurskie 

1 Budowa obiektów 35,0% 25,5% 47,0% 29,9% 

2 
Przebudowa, rozbudowa, 
remont obiektów 

58,9% 64,2% 56,4% 54,8% 

3 

Wyposażenie w sprzęt 
przeznaczony dla 
pracowników 

26,8% 23,0% 25,8% 34,5% 

4 

Wyposażenie, z którego 
bezpośrednio korzystali 
klienci/odbiorcy 
instytucji 

44,9% 33,7% 50,0% 54,2% 

5 
Usprawnienie 
świadczenia usług 

8,5% 9,9% 8,1% 6,8% 

6 
Promocja oferty 
instytucji 

9,5% 8,5% 12,1% 6,8% 

7 Inne 5,2% 7,1% 3,4% 5,1% 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców, n=757. 

  



Raport końcowy z badania ewaluacyjnego 
„Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej” 

 

 

 
192 

 

Wykres 57. Specyfika typów inwestycji w projektach w ramach poszczególnych dziedzin 
infrastruktury społecznej 

 

Źródło: opracowanie własne, badanie CAWI projektodawców. 
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Załącznik nr 6. Liczba i wartość umów dotyczących kategorii interwencji numer 58-59 i 75-79* 

Działanie / 
poddziałanie 

Nazwa działania/ poddziałania 

Liczba projektów w kategoriach interwencji 

Łączna liczba 
projektów 

Łączna wartość 
projektów (zł) 

Średnia wartość 
projektu (zł) 

58 Ochrona i 
zachowanie 
dziedzictwa 

kulturowego 

59 Rozwój 
infrastruktury 

kulturalnej 

75 
Infrastruktura 

systemu 
oświaty 

76 
Infrastruktura 

ochrony 
zdrowia 

77 
Infrastruktura 
opiekuńczo-

wychowawcza 

78 Infrastruktura 
mieszkalnictwa 

79 Pozostała 
infrastruktura 

społeczna 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 29 22 28 356 
   

435 6 321 397 441 14 531 948 

11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 29 
      

29 1 042 224 720 35 938 783 

11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym 
 

22 
     

22 2 313 504 251 105 159 284 

11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 
  

28 
    

28 754 325 378 26 940 192 

12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego 
   

272 
   

272 945 026 799 3 474 363 

12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym 
   

84 
   

84 1 266 316 293 15 075 194 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej     26         26 1 751 314 679 67 358 257 

1.1 Infrastruktura uczelni 
  

26 
    

26 1 751 314 679 67 358 257 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 48 4 71 70 13 184 1 391 1 520 514 316 3 888 783 

6.4 Turystyka kulturowa 48 4 
     

52 275 201 938 5 292 345 

7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego 
  

16 
    

16 362 548 856 22 659 304 

7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych 
  

55 
 

13 
 

1 69 401 751 970 5 822 492 

8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej 
   

70 
   

70 347 640 467 4 966 292 

9.1 
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy 
mieszkańców      

140 
 

140 86 991 272 621 366 

9.2 
Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy 
mieszkańców      

44 
 

44 46 379 813 1 054 087 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 4 74 66 3 88 17 266 1 416 822 410 5 326 400 

3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
  

74 
    

74 521 750 511 7 050 683 

3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
   

66 3 
 

17 86 448 495 084 5 215 059 

3.3 Rozwój instytucji kultury 14 4 
     

18 395 286 189 21 960 344 

7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast 
     

88 
 

88 51 290 627 582 848 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 27 16 52 68   7 31 201 1 397 948 574 6 954 968 

3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich 
     

7 
 

7 19 106 178 2 729 454 

7.1 Infrastruktura kultury i turystyki 27 16 
     

43 393 485 303 9 150 821 

8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych 
  

13 
    

13 190 015 745 14 616 596 

8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa 
  

39 
   

13 52 536 054 181 10 308 734 

8.3 Ochrona zdrowia 
   

68 
   

68 223 566 755 3 287 746 

8.4 Pomoc społeczna 
      

18 18 35 720 412 1 984 467 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 6 4 53 16 9 1 1 90 592 842 938 6 587 144 

4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia 
   

16 
  

1 17 93 786 548 5 516 856 

4.1.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia 
   

16 
   

16 90 698 803 5 668 675 

4.1.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia 
      

1 1 3 087 746 3 087 746 

4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej 
  

53 
 

9 
  

62 305 055 343 4 920 247 

4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej 
  

15 
    

15 168 571 346 11 238 090 

4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej 
  

38 
 

9 
  

47 136 483 997 2 903 915 

4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich 
     

1 
 

1 9 613 361 9 613 361 

5.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej 6 4 
     

10 184 387 685 18 438 769 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 7 20 50 33 1 1 7 119 805 195 268 6 766 347 

5.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
   

33 
   

33 281 914 787 8 542 872 

5.2 Infrastruktura pomocy społecznej 
    

1 
 

7 8 30 444 261 3 805 533 
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Działanie / 
poddziałanie 

Nazwa działania/ poddziałania 

Liczba projektów w kategoriach interwencji 

Łączna liczba 
projektów 

Łączna wartość 
projektów (zł) 

Średnia wartość 
projektu (zł) 

58 Ochrona i 
zachowanie 
dziedzictwa 

kulturowego 

59 Rozwój 
infrastruktury 

kulturalnej 

75 
Infrastruktura 

systemu 
oświaty 

76 
Infrastruktura 

ochrony 
zdrowia 

77 
Infrastruktura 
opiekuńczo-

wychowawcza 

78 Infrastruktura 
mieszkalnictwa 

79 Pozostała 
infrastruktura 

społeczna 

5.3 Infrastruktura edukacyjna 
  

50 
    

50 181 282 725 3 625 655 

5.4 Infrastruktura kultury 7 20 
     

27 301 500 484 11 166 685 

6.2 Renowacja substancji mieszkaniowej 
     

1 
 

1 10 053 011 10 053 011 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 36 25 153 30 7 1 119 371 2 433 053 871 6 558 097 

1.1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy   72     72 496 911 335 6 901 546 

1.1.1 Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego   30     30 399 512 423 13 317 081 

1.1.2 Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego   42     42 97 398 912 2 319 022 

3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 1       1 619 642 619 642 

3.1.3 Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu 1       1 619 642 619 642 

3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego 34       34 209 828 992 6 171 441 

3.2.1 Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 34       34 209 828 992 6 171 441 

3.3 Instytucje kultury 
 

19      19 184 619 680 9 716 825 

3.3.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej 
 

19      19 184 619 680 9 716 825 

5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 1 6 
 

5 
   

12 556 338 817 46 361 568 

6.1 Rozwój miast      1 28 29 133 689 497 4 609 983 

6.1.1 Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji      1 11 12 42 628 659 3 552 388 

6.1.2 Projekty w zakresie rekreacji i sportu      
 

17 17 91 060 838 5 356 520 

6.2 Rozwój obszarów wiejskich   81 
 

6  54 141 438 743 160 3 111 654 

6.2.1 Odnowa centrów wsi   
   

 14 14 28 473 889 2 033 849 

6.2.2 Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa   81 
 

6  32 119 356 438 001 2 995 277 

6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego   
 

   8 8 412 302 749 6 544 488 

6.3.1 Ochrona zdrowia    25 1 
 

37 63 291 195 220 13 236 146 

6.3.2 Opieka społeczna    22    22 104 294 530 2 818 771 

6.3.3 Służby ratunkowe    3 1 
 

33 37 16 812 999 4 203 250 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 49 43 60 51 
  

17 220 1 535 713 318 6 980 515 

6.1 Kultura 49 43 
     

92 550 389 661 5 982 496 

7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 
   

51 
   

51 419 390 581 8 223 345 

7.2 Infrastruktura służąca edukacji 
  

60 
    

60 470 206 690 7 836 778 

7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej 
      

17 17 95 726 385 5 630 964 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 15 11 63 37 
 

2 
 

128 303 150 587 2 368 364 

5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej 
  

63 
    

63 128 900 167 2 046 034 

5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej 
  

33 
    

33 100 813 440 3 054 953 

5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej 
  

30 
    

30 28 086 726 936 224 

5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie 
   

37 
   

37 92 153 665 2 490 640 

5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna 
   

13 
   

13 77 405 132 5 954 241 

5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna 
   

24 
   

24 14 748 534 614 522 

5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 15 11 
     

26 80 133 761 3 082 068 

6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 
     

2 
 

2 1 962 994 981 497 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 33 23 114 40 22 41 65 338 1 445 660 638 4 277 102 

1.3 Regionalny system innowacji 
  

12 
    

12 123 001 054 10 250 088 

5.1 Infrastruktura edukacyjna 
  

102 
    

102 449 602 545 4 407 868 

5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
   

40 22 
 

17 79 344 039 025 4 354 924 
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Działanie / 
poddziałanie 

Nazwa działania/ poddziałania 

Liczba projektów w kategoriach interwencji 

Łączna liczba 
projektów 

Łączna wartość 
projektów (zł) 

Średnia wartość 
projektu (zł) 

58 Ochrona i 
zachowanie 
dziedzictwa 

kulturowego 

59 Rozwój 
infrastruktury 

kulturalnej 

75 
Infrastruktura 

systemu 
oświaty 

76 
Infrastruktura 

ochrony 
zdrowia 

77 
Infrastruktura 
opiekuńczo-

wychowawcza 

78 Infrastruktura 
mieszkalnictwa 

79 Pozostała 
infrastruktura 

społeczna 

5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 
      

48 48 221 271 883 4 609 831 

6.1 Turystyka i kultura 33 23 
     

56 223 430 734 3 989 835 

7.1 Rewitalizacja miast 
     

33 
 

33 72 900 353 2 209 102 

7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
     

8 
 

8 11 415 044 1 426 881 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 15 11 61 51 
  

13 151 708 298 430 4 690 718 

3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu 
 

7 
    

13 20 233 603 070 11 680 154 

6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji 
  

61 
    

61 113 844 322 1 866 300 

6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej 
   

51 
   

51 294 115 572 5 766 972 

6.3 
Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i 
kulturowego 

15 4 
     

19 66 735 467 3 512 393 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 26 6 49 54 
  

27 162 829 241 691 5 118 776 

2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna 
  

21 
    

21 201 154 946 9 578 807 

6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym 13 
      

13 116 659 895 8 973 838 

7.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
   

12 
   

12 186 470 240 15 539 187 

7.2 Zintegrowany system ratownictwa 
   

1 
   

1 10 384 975 10 384 975 

8.1 Lokalny potencjał rozwojowy 13 1 
     

14 46 821 955 3 344 425 

8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy 13 1      14 46 821 955 3 344 425 

9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury 
 

5 28 
   

27 60 207 301 774 3 455 030 

9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 
   

41 
   

41 60 447 906 1 474 339 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 39 33 107 104 
 

30 68 381 1 420 120 195 3 727 350 

4.1 Infrastruktura kultury 39 33 
     

72 261 538 774 3 632 483 

6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 
      

1 1 77 260 822 77 260 822 

6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
     

30 
 

30 97 004 721 3 233 491 

6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta”      24  24 87 809 568 3 658 732 

6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta”      6  6 9 195 154 1 532 526 

8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
  

28 
    

28 207 854 624 7 423 379 

8.2 Infrastruktura placówek oświaty 
  

56 64 
    

64 264 214 386 4 128 350 

8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego 
  

15 
    

15 42 697 207 2 846 480 

9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 
   

42 
   

42 172 256 366 4 101 342 

9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego 
   

62 
   

62 75 993 135 1 225 696 

9.3 Lokalna Infrastruktura sportowa 
      

67 67 221 300 160 3 302 987 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 35 12 44 32 4 
 

16 143 862 862 388 6 034 003 

5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia 
   

32 
   

32 411 444 551 12 857 642 

5.2 
Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i 
kulturalnych 

1 12 44 
 

4 
  

61 270 400 976 4 432 803 

5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu 34 
     

16 50 181 016 861 3 620 337 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 12 67 25 
 

78 4 199 761 342 746 3 825 843 

2.1 Wzrost potencjału turystycznego 13 12 
     

25 195 905 054 7 836 202 

2.1.5 Dziedzictwo kulturowe 13 
      

13 58 133 847 4 471 834 

2.1.6 Infrastruktura kultury 
 

12 
     

12 137 771 207 11 480 934 

3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 
  

67 
    

67 125 150 624 1 867 920 

3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej 
   

25 
  

4 29 240 780 232 8 302 767 

3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
   

25 
   

25 219 661 490 8 786 460 
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Działanie / 
poddziałanie 

Nazwa działania/ poddziałania 

Liczba projektów w kategoriach interwencji 

Łączna liczba 
projektów 

Łączna wartość 
projektów (zł) 

Średnia wartość 
projektu (zł) 

58 Ochrona i 
zachowanie 
dziedzictwa 

kulturowego 

59 Rozwój 
infrastruktury 

kulturalnej 

75 
Infrastruktura 

systemu 
oświaty 

76 
Infrastruktura 

ochrony 
zdrowia 

77 
Infrastruktura 
opiekuńczo-

wychowawcza 

78 Infrastruktura 
mieszkalnictwa 

79 Pozostała 
infrastruktura 

społeczna 

3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna 
      

4 4 21 118 742 5 279 686 

4.1 Humanizacja blokowisk 
     

78 
 

78 199 506 836 2 557 780 

4.1.1 
Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej 
płyty      

78 
 

78 199 506 836 2 557 780 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 44 23 38 77 
  

15 197 1 086 537 360 5 515 418 

5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
  

12 
    

12 350 031 481 29 169 290 

5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego 
  

26 
    

26 77 763 323 2 990 897 

5.2.1 
   

16 
    

16 66 570 609 4 160 663 

5.2.2 
   

10 
    

10 11 192 714 1 119 271 

5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie    77    77 438 816 726 5 698 919 

5.3.2 
Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek 
ochrony zdrowia 

   18    18 160 558 336 8 919 908 

5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej 
      

15 15 32 573 682 2 171 579 

6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego 44 23 
     

67 187 352 146 2 796 301 

6.2.1 Projekty inwestycyjne 23 1 
     

24 161 945 824 6 747 743 

6.2.2 Projekty promocyjne 21 1 
     

22 16 055 968 729 817 

6.2.3 Infrastruktura kin 
 

21 
     

21 9 350 354 445 255 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 36 30 32 22 
 

24 13 157 1 091 962 503 6 955 175 

5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 17 16      33 136 164 128 4 126 186 

5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej 0 16      16 91 359 920 5 709 995 

5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 17       17 44 804 208 2 635 542 

5.5 Rewitalizacja      12  12 13 602 062 1 133 505 

5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych      12  12 13 602 062 1 133 505 

6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym 19 11      30 373 013 330 12 433 778 

6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym 
 

11      11 291 882 946 26 534 813 

6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym 19       19 81 130 383 4 270 020 

6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym      12 
 

12 14 670 066 1 222 506 

6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym      12 
 

12 14 670 066 1 222 506 

6.8 
Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji 
celów osi priorytetowej nr 6  

3      3 2 926 207 975 402 

7.1 Infrastruktura edukacyjna   32     32 98 136 256 3 066 758 

7.1.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe   9     9 28 864 947 3 207 216 

7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne   22     22 59 360 194 2 698 191 

7.1.3 
Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne (poddziałanie połączone z 
poddziałaniem 7.1.2 - od dnia 29.07.2009 r.) 

  1     1 9 911 114 9 911 114 

7.2 Infrastruktura sportowa       11 11 54 688 120 4 971 647 

7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia    22    22 380 324 644 17 287 484 

7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia    10    10 368 114 362 36 811 436 

7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia    12    12 12 210 282 1 017 524 

7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych       2 2 18 437 689 9 218 845 

Łączna liczba projektów 472 299 1142 1132 59 457 414 3 975 26 283 979 351 6 612 322 

Łączna wartość projektów (zł)  3 118 098 234 4 956 300 993 8 298 928 848 7 087 340 171 136 459 295 635 812 318 2 051 039 493 26 283 979 351 - - 

Średnia wartość projektu (zł) 6 606 140 16 576 258 7 267 013 6 260 901 2 312 869 1 391 274 4 954 202 6 612 322 - - 

* Podstawowa pula projektów objętych badaniem 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13, raport na dzień 31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 
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Załącznik nr 7. Wybrane działania, dotyczące kategorii interwencji nr 2, 55-57 i 61, w ramach których były realizowane przedsięwzięcia wspierające infrastrukturę społeczną  
(tylko działania inne niż wskazane w tabeli w załączniku nr 6)*  

Priorytet / działanie Wsparte komponenty infrastruktury społecznej 

Liczba projektów 

Suma  

02 Infrastruktura B+RT (w tym 
wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 

szybkie sieci informatyczne łączące 
ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne 
ośrodki kompetencji technologicznych 

55 
Promowanie 

walorów 
przyrodniczych 

56 Ochrona i 
waloryzacja 
dziedzictwa 

przyrodniczego 

57 Inne wsparcie 
na rzecz 

wzmocnienia 
usług 

turystycznych 

61 Zintegrowane 
projekty na rzecz 

rewitalizacji 
obszarów miejskich i 

wiejskich 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Projekty dotyczące rozbudowy infrastruktury szkolnictwa wyższego. 59         59 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 

1.3 Wspieranie innowacji Projekty dotyczące rozbudowy infrastruktury szkolnictwa wyższego. 55        55 

3.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Projekty dotyczące rozbudowy infrastruktury turystyki kongresowo-targowej    6  6 

5.2 Trasy rowerowe – komponent budowa tras rowerowych 
Projekt „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowany na terenie 5 regionów - stworzenie 
szlaku turystycznego. 

      1  1 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  

6.1 Turystyka uzdrowiskowa 
Projekty dotyczące infrastruktury turystyki, m.in. terenów zielonych (parków, szczególnie zdrojowych) 
i szlaków turystycznych. 

      20  20 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów Projekty dot. m.in. infrastruktury turystyki i kultury (budowa muzeum).         5 5 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego  

Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów problemowych 
Projekty wzmacniające infrastrukturę pomocy i integracji społecznej (placówek pomocy społecznej), 
turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych), edukacji i kształcenia (szkół i uczelni). 

        39  39 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego  

Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł 
europejskiej przestrzeni badawczej 

Projekty wzmacniające infrastrukturę edukacji i kształcenia (rozbudowa infrastruktury uczelni). 5        5 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  

Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego Projekty wzmacniające infrastrukturę edukacji i kształcenia (rozbudowa infrastruktury uczelni). 26        26 

Działanie 5.2 Rewitalizacja miast Projekty wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych).         28  28 

Działanie 6.2 Turystyka 
Projekty wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych) oraz kultury 
(muzeów). 

  7 14 96   117 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego  

Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny Projekty wzmacniające infrastrukturę edukacji i kształcenia (rozbudowa infrastruktury uczelni). 26        26 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  

Działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych 
gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź 

Projekty wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych) oraz kultury.         54  54 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Projekty wzmacniające infrastrukturę edukacji i kształcenia (rozbudowa infrastruktury uczelni). 8        8 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 

Działanie 3.2 Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej Projekty wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu oraz kultury (teatrów).         17  17 

Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny 
Projekty wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych, szlaków 
turystycznych). 

  2   11  13 

Działanie 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych Projekty wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych).     7    7 

Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie 
Projekty wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych) oraz 
infrastrukturę pomocy i integracji społecznej. 

        116  116 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  

Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji Projekty wzmacniające infrastrukturę edukacji i kształcenia (rozbudowa infrastruktury uczelni). 14        14 

Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna 
Projekty wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych, szlaków 
turystycznych) oraz kultury (muzeów). 

      157  157 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  

Działanie 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności 
dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora 
„badania i rozwój” 

Projekty wzmacniające infrastrukturę edukacji i kształcenia (uczelni) oraz ochrony zdrowia (szpitali). 50        50 
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Priorytet / działanie Wsparte komponenty infrastruktury społecznej 

Liczba projektów 

Suma  

02 Infrastruktura B+RT (w tym 
wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 

szybkie sieci informatyczne łączące 
ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne 
ośrodki kompetencji technologicznych 

55 
Promowanie 

walorów 
przyrodniczych 

56 Ochrona i 
waloryzacja 
dziedzictwa 

przyrodniczego 

57 Inne wsparcie 
na rzecz 

wzmocnienia 
usług 

turystycznych 

61 Zintegrowane 
projekty na rzecz 

rewitalizacji 
obszarów miejskich i 

wiejskich 
6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków 
wzrostu 

Projekty wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych).         17  17 

6.2 Rewitalizacja małych miast Projekty wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych).         60  60 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Projekty wzmacniające infrastrukturę edukacji i kształcenia (uczelni). 5        5 

Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Projekty wzmacniające infrastrukturę kultury (bibliotek i muzeów) oraz ochrony zdrowia (szpitali).          119  119 

Działanie 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i 
poprzemysłowych 

Projekty wzmacniające infrastrukturę edukacji i kształcenia (szkół i uczelni) oraz ochrony zdrowia 
(szpitali). 

        8  8 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013  

Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną 
Strategią Innowacji 

Projekty wzmacniające infrastrukturę edukacji i kształcenia (uczelni). 9        9 

Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
poprzemysłowych i powojskowych 

Projekty wzmacniające infrastrukturę edukacji i kształcenia (uczelni) oraz turystyki, rekreacji i sportu 
(terenów zielonych). 

        7 7 

Działanie 6.1 Turystyka 
Projekty wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych i szlaków 
turystycznych). 

      73  73 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  

Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii Projekty wzmacniające infrastrukturę edukacji i kształcenia (uczelni). 7        7 

Działanie 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa 
przyrodniczego 

Projekt wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych).   1      1 

Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze 
metropolitalnym 

Projekty wzmacniające infrastrukturę turystyki, rekreacji i sportu (terenów zielonych, szlaków 
turystycznych oraz klubów i sekcji sportowych). 

      40  40 

Suma 264 10 21 404 470 1169 

*Część tych projektów stanowi uzupełniającą pulę interwencji uwzględnionych w badaniu). Należy podkreślić, że projekty wykazane w tabelach w załączniku nr 6 7 nie są jedynymi projektami będącymi przedmiotem badania. Stanowią go także projekty 

wsparte w działaniach wskazanych w tabeli w załączniku nr 6, ale przypisane do kategorii interwencji innych niż uwzględnionych w tabelach z załączników nr 6 i 7. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13, raport na dzień 31.05.2016 r. (zestawienia generowane przez IK NSRO). 
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Załącznik nr 8. Analizy ekonometryczne – zestawienie wartości miar 
syntetycznych  

Tabela 31. Syntetyczny Miernik Dostępu do Infrastruktury Edukacji i Kształcenia 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ranga 
2008 

Ranga 
2015 

Zmiana 
SMDIEK 

Wpływ 
netto 

(w pp.) 

Wartość 
projektów 

per 
capita395 

POLSKA 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33   7,7%  275 

łódzki 0,23 0,22 0,23 0,23 0,23 0,22 0,23 0,23 68 70 0,6% 0,3 70 

m. Łódź 0,35 0,36 0,36 0,36 0,35 0,34 0,34 0,34 15 35 -5,4% 1,4 569 

piotrkowski 0,33 0,34 0,35 0,35 0,34 0,33 0,31 0,32 22 44 -3,7% 0,2 94 

sieradzki 0,31 0,33 0,34 0,33 0,33 0,31 0,32 0,32 35 47 1,4% 0,3 118 

skierniewicki 0,33 0,33 0,34 0,34 0,36 0,36 0,36 0,36 29 20 11,2% 0,2 78 

ciechanowski 0,30 0,31 0,31 0,32 0,35 0,35 0,35 0,36 43 21 20,7% 0,5 158 

ostrołęcki 0,33 0,34 0,33 0,36 0,35 0,37 0,36 0,37 27 18 12,4% 0,6 231 

radomski 0,21 0,23 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 70 59 31,3% 0,9 219 

m. st. Warszawa 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,37 0,37 0,37 14 16 3,4% 0,3 141 

warszawski wsch. 0,23 0,25 0,24 0,25 0,26 0,27 0,27 0,27 64 63 17,1% 0,1 20 

warszawski zach. 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,28 62 61 10,5% 0,1 23 

płocki 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,34 0,33 0,33 36 37 6,2% 0,4 145 

siedlecki 0,38 0,40 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 0,39 6 10 2,2% 0,6 251 

krakowski 0,26 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,26 0,27 58 65 2,7% 0,6 192 

m. Kraków 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 5 3 11,7% 1,3 577 

nowosądecki 0,29 0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 48 28 18,5% 0,8 277 

oświęcimski 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,29 0,29 0,29 46 56 -0,5% 0,4 141 

tarnowski 0,34 0,34 0,34 0,36 0,35 0,35 0,35 0,36 20 22 6,4% 0,8 330 

nowotarski 0,31 0,33 0,32 0,33 0,34 0,34 0,34 0,35 41 25 14,2% 0,9 331 

bielski 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,31 0,32 0,32 40 46 3,9% 0,5 189 

bytomski 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 52 69 -10,2% 0,1 43 

częstochowski 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 33 38 4,7% 0,6 218 

gliwicki 0,40 0,41 0,39 0,40 0,42 0,41 0,40 0,40 2 9 -2,2% 0,8 378 

katowicki 0,32 0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 34 32 7,0% 0,7 274 

rybnicki 0,31 0,31 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 37 58 -10,1% 0,2 82 

sosnowiecki 0,27 0,27 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 0,27 54 64 0,8% 0,3 106 

tyski 0,23 0,23 0,23 0,22 0,23 0,21 0,21 0,22 67 71 -3,6% 0,5 131 

 bialski 0,36 0,40 0,39 0,39 0,40 0,38 0,38 0,38 12 12 6,4% 1,4 580 

chełmsko-zam. 0,33 0,33 0,33 0,35 0,36 0,35 0,35 0,35 25 23 7,3% 0,6 231 

lubelski 0,39 0,40 0,40 0,41 0,44 0,43 0,42 0,43 4 4 10,1% 2,4 1097 

puławski 0,36 0,38 0,38 0,37 0,39 0,39 0,39 0,40 13 8 10,7% 0,4 171 

krośnieński 0,35 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,37 0,37 16 15 5,2% 0,9 365 

przemyski 0,33 0,33 0,34 0,35 0,39 0,39 0,39 0,40 23 7 21,7% 0,7 258 

rzeszowski 0,37 0,38 0,38 0,38 0,40 0,39 0,41 0,42 9 5 13,9% 3,0 1285 

                                                           
395 Jest to wartość projektów zakończonych do 30.06.2015 – bowiem tylko takie projekty mogły oddziaływać na 
wskaźnik syntetyczny. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ranga 
2008 

Ranga 
2015 

Zmiana 
SMDIEK 

Wpływ 
netto 

(w pp.) 

Wartość 
projektów 

per 
capita395 

tarnobrzeski 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 39 45 2,8% 1,0 346 

białostocki 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,33 0,32 0,33 26 40 -0,2% 1,4 550 

łomżyński 0,29 0,31 0,31 0,32 0,33 0,32 0,33 0,33 47 36 15,1% 0,7 236 

suwalski 0,24 0,25 0,24 0,25 0,28 0,26 0,28 0,29 63 57 21,1% 0,6 157 

kielecki 0,28 0,30 0,30 0,31 0,32 0,34 0,33 0,34 51 27 24,7% 1,9 610 

sandomiersko-jęd. 0,33 0,34 0,34 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 24 13 13,7% 0,4 162 

gorzowski 0,29 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 45 52 2,1% 0,8 261 

zielonogórski 0,32 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,34 31 30 5,9% 0,5 179 

kaliski 0,36 0,36 0,36 0,37 0,36 0,35 0,35 0,35 11 26 -4,2% 0,2 87 

koniński 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 38 34 7,8% 0,1 47 

leszczyński 0,33 0,33 0,32 0,33 0,34 0,33 0,33 0,33 28 41 0,2% 0,2 84 

pilski 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,34 32 31 6,7% 0,2 59 

poznański 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,23 0,24 0,25 71 68 21,0% 0,2 39 

m. Poznań 0,43 0,44 0,44 0,45 0,45 0,44 0,45 0,45 1 2 3,9% 2,1 1067 

koszaliński 0,34 0,35 0,35 0,37 0,37 0,37 0,36 0,37 19 17 8,4% 0,5 191 

szczecinecko-pyrz. 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 59 55 13,8% 0,2 58 

m. Szczecin 0,35 0,37 0,36 0,36 0,34 0,34 0,34 0,34 17 29 -2,8% 0,9 375 

szczeciński 0,23 0,25 0,25 0,27 0,28 0,27 0,27 0,28 65 62 20,5% 0,3 70 

jeleniogórski 0,32 0,30 0,30 0,30 0,31 0,32 0,31 0,32 30 43 -0,6% 0,5 182 

legnicko-głogow. 0,28 0,29 0,29 0,30 0,32 0,32 0,33 0,34 50 33 19,9% 0,8 261 

wałbrzyski 0,28 0,29 0,29 0,31 0,32 0,31 0,32 0,33 49 42 15,0% 0,4 126 

wrocławski 0,22 0,23 0,21 0,23 0,25 0,26 0,27 0,28 69 60 26,7% 0,6 154 

m. Wrocław 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,38 0,38 0,39 10 11 6,9% 3,0 1263 

nyski 0,34 0,33 0,34 0,35 0,37 0,36 0,37 0,38 21 14 11,7% 0,2 67 

opolski 0,40 0,40 0,40 0,41 0,44 0,44 0,44 0,45 3 1 13,0% 0,5 223 

bydgosko-toruński 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 42 39 9,2% 1,1 390 

grudziądzki 0,23 0,25 0,25 0,26 0,28 0,29 0,29 0,29 66 54 28,8% 0,6 159 

włocławski 0,25 0,27 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 61 49 25,4% 0,3 97 

inowrocławski 0,27 0,28 0,28 0,28 0,31 0,29 0,31 0,31 53 51 13,5% 0,2 56 

świecki 0,37 0,38 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 8 24 -4,7% 0,3 112 

gdański 0,14 0,18 0,18 0,18 0,20 0,20 0,20 0,22 72 72 53,4% 0,8 132 

słupski 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,34 0,36 0,36 18 19 5,1% 0,2 78 

starogardzki 0,26 0,25 0,24 0,25 0,26 0,25 0,26 0,26 60 67 3,2% 0,5 146 

trójmiejski 0,30 0,30 0,30 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31 44 50 5,2% 0,5 178 

chojnicki 0,26 0,29 0,29 0,30 0,31 0,29 0,31 0,32 56 48 19,5% 0,2 52 

elbląski 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 57 53 14,5% 0,5 137 

ełcki 0,27 0,26 0,27 0,28 0,28 0,25 0,25 0,26 55 66 -1,3% 0,3 84 

olsztyński 0,38 0,37 0,37 0,38 0,41 0,40 0,41 0,41 7 6 9,7% 1,9 810 
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Tabela 32. Syntetyczny Miernik Dostępu do Infrastruktury Kultury 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ranga 
2008 

Ranga 
2015 

Zmiana 
SMDIK 

Wpływ 
netto 

(w pp.) 

Wartość 
projektów 

POLSKA 0,25 0,26 0,24 0,22 0,23 0,25 0,26 0,26   6,9%  189 

łódzki 0,13 0,14 0,11 0,10 0,10 0,12 0,13 0,13 65 71 -0,7% 0,2 5 

m. Łódź 0,24 0,26 0,26 0,25 0,26 0,29 0,34 0,30 30 15 27,6% 6,8 263 

piotrkowski 0,19 0,18 0,16 0,14 0,16 0,19 0,26 0,21 55 46 13,4% 3,8 117 

sieradzki 0,18 0,18 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,27 56 28 45,2% 3,1 93 

skierniewicki 0,33 0,27 0,23 0,20 0,21 0,18 0,17 0,18 11 60 -47,0% 1,4 78 

ciechanowski 0,19 0,24 0,19 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 54 70 -25,8% 4,0 123 

ostrołęcki 0,14 0,16 0,15 0,12 0,13 0,15 0,14 0,16 63 64 10,7% 3,3 77 

radomski 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,14 0,14 0,15 66 65 27,0% 1,6 32 

m. st. Warszawa 0,38 0,40 0,38 0,36 0,37 0,37 0,35 0,41 5 3 9,5% 6,5 401 

warszawski wsch. 0,12 0,13 0,10 0,10 0,11 0,14 0,14 0,15 69 66 28,9% 1,4 27 

warszawski zach. 0,18 0,20 0,20 0,18 0,19 0,18 0,22 0,22 57 42 19,0% 5,9 176 

płocki 0,09 0,10 0,12 0,12 0,13 0,15 0,15 0,15 71 67 64,6% 10,0 147 

siedlecki 0,23 0,23 0,23 0,22 0,23 0,24 0,28 0,29 36 17 27,4% 3,8 143 

krakowski 0,21 0,20 0,16 0,14 0,13 0,15 0,14 0,14 43 69 -30,2% 3,4 115 

m. Kraków 0,71 0,74 0,72 0,67 0,64 0,65 0,69 0,77 1 1 8,5% 4,7 551 

nowosądecki 0,28 0,31 0,30 0,27 0,24 0,26 0,26 0,26 18 31 -6,8% 2,0 93 

oświęcimski 0,36 0,40 0,38 0,34 0,32 0,36 0,35 0,39 8 5 9,5% 3,5 202 

tarnowski 0,22 0,22 0,22 0,21 0,19 0,21 0,27 0,23 41 37 6,6% 9,7 342 

nowotarski 0,26 0,25 0,24 0,25 0,26 0,28 0,26 0,28 22 24 6,4% 3,1 134 

bielski 0,24 0,25 0,28 0,26 0,27 0,30 0,30 0,30 29 16 26,7% 2,7 104 

bytomski 0,12 0,14 0,13 0,16 0,14 0,15 0,16 0,15 68 68 23,1% 9,4 181 

częstochowski 0,12 0,16 0,16 0,14 0,16 0,16 0,16 0,17 67 61 40,1% 10,9 213 

gliwicki 0,23 0,26 0,21 0,20 0,20 0,20 0,21 0,22 38 40 -2,3% 0,9 35 

katowicki 0,31 0,30 0,30 0,29 0,31 0,35 0,34 0,37 13 7 16,5% 12,4 641 

rybnicki 0,20 0,20 0,19 0,17 0,18 0,21 0,20 0,22 46 38 10,9% 4,0 132 

sosnowiecki 0,16 0,16 0,16 0,14 0,15 0,13 0,15 0,16 62 62 1,8% 3,5 90 

tyski 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,18 0,16 59 63 -13,8% 1,4 42 

- bialski 0,24 0,26 0,24 0,23 0,16 0,26 0,22 0,20 27 51 -17,7% 1,7 66 

chełmsko-zam. 0,21 0,23 0,19 0,16 0,20 0,20 0,20 0,18 42 57 -11,5% 5,1 171 

lubelski 0,18 0,19 0,17 0,16 0,22 0,20 0,23 0,24 60 36 33,1% 8,9 262 

puławski 0,33 0,34 0,32 0,30 0,27 0,29 0,31 0,33 12 10 -0,4% 2,4 132 

krośnieński 0,20 0,24 0,23 0,19 0,21 0,23 0,24 0,25 51 34 28,5% 3,2 103 

przemyski 0,40 0,41 0,37 0,34 0,29 0,33 0,37 0,33 3 11 -17,8% 2,1 134 

rzeszowski 0,23 0,23 0,22 0,24 0,28 0,28 0,29 0,27 32 27 16,8% 3,0 116 

tarnobrzeski 0,24 0,28 0,24 0,17 0,17 0,19 0,20 0,21 28 47 -12,2% 3,2 127 

białostocki 0,35 0,36 0,31 0,25 0,26 0,26 0,25 0,29 10 19 -16,8% 7,0 399 

łomżyński 0,22 0,20 0,19 0,21 0,21 0,24 0,25 0,26 39 33 16,7% 2,6 95 

suwalski 0,26 0,24 0,26 0,24 0,23 0,29 0,31 0,29 23 18 11,5% 4,7 199 

kielecki 0,20 0,19 0,18 0,19 0,21 0,24 0,26 0,25 48 35 26,0% 5,1 168 

sandomiersko-jęd. 0,20 0,21 0,24 0,26 0,29 0,31 0,28 0,28 52 21 43,6% 4,4 141 

gorzowski 0,23 0,26 0,24 0,25 0,29 0,25 0,25 0,27 33 26 17,8% 10,7 407 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ranga 
2008 

Ranga 
2015 

Zmiana 
SMDIK 

Wpływ 
netto 

(w pp.) 

Wartość 
projektów 

zielonogórski 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,20 0,19 44 54 -6,8% 2,2 72 

kaliski 0,19 0,22 0,19 0,16 0,15 0,19 0,23 0,22 53 44 11,0% 1,6 50 

koniński 0,20 0,20 0,17 0,15 0,16 0,20 0,19 0,18 45 56 -10,1% 2,6 88 

leszczyński 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,19 0,20 0,21 50 49 3,1% 0,1 3 

pilski 0,27 0,27 0,25 0,22 0,23 0,25 0,24 0,22 21 39 -18,4% 0,3 12 

poznański 0,18 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,20 58 50 12,9% 0,7 22 

m. Poznań 0,52 0,55 0,54 0,56 0,52 0,53 0,63 0,57 2 2 10,7% 4,9 418 

koszaliński 0,23 0,27 0,26 0,22 0,20 0,22 0,26 0,27 31 30 14,3% 4,5 170 

szczecinecko-pyrz. 0,36 0,37 0,32 0,29 0,34 0,37 0,38 0,35 7 9 -0,9% 2,1 121 

m. Szczecin 0,23 0,25 0,20 0,15 0,18 0,19 0,18 0,18 35 55 -20,6% 13,1 499 

szczeciński 0,29 0,27 0,25 0,20 0,20 0,23 0,26 0,28 17 22 -3,9% 1,1 52 

jeleniogórski 0,31 0,32 0,28 0,23 0,24 0,28 0,28 0,32 14 12 2,3% 2,5 128 

legnicko-głogowski 0,25 0,37 0,29 0,24 0,24 0,26 0,26 0,27 24 29 7,3% 2,0 82 

wałbrzyski 0,23 0,22 0,23 0,23 0,23 0,27 0,25 0,27 37 25 21,6% 9,4 349 

wrocławski 0,16 0,16 0,17 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 61 59 8,5% 2,8 75 

m. Wrocław 0,37 0,37 0,36 0,34 0,35 0,37 0,35 0,37 6 6 0,4% 7,0 421 

nyski 0,30 0,33 0,31 0,29 0,28 0,27 0,30 0,26 16 32 -13,4% 1,6 78 

opolski 0,27 0,27 0,24 0,23 0,24 0,30 0,27 0,28 20 23 2,6% 4,4 196 

bydgosko-toruński 0,23 0,23 0,22 0,22 0,24 0,26 0,27 0,31 34 13 35,3% 5,2 198 

grudziądzki 0,14 0,11 0,13 0,14 0,17 0,19 0,19 0,18 64 58 30,0% 4,5 101 

włocławski 0,07 0,09 0,10 0,11 0,14 0,12 0,15 0,12 72 72 73,7% 18,7 221 

inowrocławski 0,20 0,18 0,19 0,16 0,21 0,19 0,22 0,21 49 48 4,0% 2,9 94 

świecki 0,31 0,36 0,29 0,23 0,22 0,24 0,24 0,22 15 43 -30,3% 0,7 35 

gdański 0,11 0,14 0,13 0,15 0,15 0,19 0,21 0,21 70 45 89,3% 7,4 136 

słupski 0,24 0,24 0,20 0,19 0,24 0,27 0,37 0,40 25 4 61,6% 2,7 108 

starogardzki 0,24 0,20 0,16 0,15 0,19 0,20 0,22 0,22 26 41 -10,1% 2,7 107 

trójmiejski 0,35 0,34 0,31 0,29 0,30 0,32 0,32 0,36 9 8 3,7% 12,2 699 

chojnicki 0,39 0,38 0,33 0,32 0,33 0,36 0,34 0,31 4 14 -20,5% 2,3 147 

elbląski 0,22 0,22 0,20 0,17 0,19 0,21 0,20 0,20 40 52 -9,5% 4,8 171 

ełcki 0,20 0,22 0,21 0,21 0,26 0,23 0,21 0,19 47 53 -5,4% 1,3 44 

olsztyński 0,27 0,33 0,30 0,24 0,28 0,29 0,30 0,28 19 20 3,1% 5,7 255 

Źródło: obliczenia własne. 

Tabela 33. Syntetyczny Miernik Dostępu do Infrastruktury Turystyki, Sportu i Rekreacji 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ranga 2008 Ranga 2015 

Zmiana 
SMDITSR 

Wartość 
projektów 
per capita 

POLSKA 0,20 0,20 0,20 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22   8,2% 271 

łódzki 0,15 0,15 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 50 56 6,1% 88 

m. Łódź 0,33 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 8 10 -3,5% 430 

piotrkowski 0,13 0,13 0,12 0,14 0,16 0,16 0,16 0,17 60 50 33,8% 132 

sieradzki 0,22 0,22 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 29 35 -5,9% 244 

skierniewicki 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 42 55 -8,7% 138 

ciechanowski 0,17 0,15 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 43 64 -31,9% 131 

ostrołęcki 0,24 0,22 0,19 0,19 0,19 0,17 0,16 0,15 20 57 -38,3% 21 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ranga 2008 Ranga 2015 

Zmiana 
SMDITSR 

Wartość 
projektów 
per capita 

radomski 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 61 70 -16,4% 187 

m. st. Warszawa 0,26 0,28 0,29 0,31 0,31 0,30 0,31 0,31 16 13 20,1% 12 

warszawski wsch. 0,11 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 66 67 -4,7% 206 

warszawski zach. 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 72 72 -0,8% 87 

płocki 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 46 63 -24,2% 95 

siedlecki 0,24 0,22 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 19 39 -19,4% 70 

krakowski 0,18 0,18 0,18 0,20 0,22 0,21 0,21 0,22 38 28 22,0% 293 

m. Kraków 0,30 0,31 0,34 0,33 0,34 0,34 0,33 0,34 11 8 14,5% 497 

nowosądecki 0,38 0,37 0,35 0,34 0,35 0,34 0,33 0,32 4 9 -15,1% 387 

oświęcimski 0,15 0,15 0,15 0,17 0,19 0,18 0,18 0,19 51 42 27,2% 223 

tarnowski 0,24 0,24 0,23 0,23 0,24 0,23 0,22 0,21 18 34 -12,6% 206 

nowotarski 0,39 0,37 0,36 0,36 0,44 0,43 0,42 0,43 2 2 11,8% 541 

bielski 0,19 0,19 0,19 0,19 0,21 0,21 0,21 0,22 35 33 16,3% 565 

bytomski 0,11 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14 64 61 19,8% 128 

częstochowski 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 36 53 -9,2% 383 

gliwicki 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 65 58 29,8% 123 

katowicki 0,38 0,37 0,36 0,38 0,38 0,37 0,38 0,38 3 3 -0,9% 617 

rybnicki 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 48 48 16,7% 268 

sosnowiecki 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 71 69 30,8% 142 

tyski 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 70 62 33,6% 134 

- bialski 0,31 0,28 0,24 0,24 0,25 0,22 0,20 0,18 10 46 -41,3% 385 

chełmsko-zam. 0,18 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 40 60 -22,6% 277 

lubelski 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 58 65 -14,7% 417 

puławski 0,23 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,17 22 49 -25,7% 492 

krośnieński 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,37 0,36 0,36 5 5 -3,8% 206 

przemyski 0,33 0,33 0,32 0,33 0,35 0,35 0,34 0,35 9 6 6,7% 185 

rzeszowski 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 27 18 13,3% 173 

tarnobrzeski 0,29 0,29 0,29 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 12 11 10,0% 197 

białostocki 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 52 54 12,7% 774 

łomżyński 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 45 59 -16,7% 306 

suwalski 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 37 40 5,1% 537 

kielecki 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 63 66 -10,0% 556 

sandomiersko-jęd. 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 57 68 -20,0% 529 

gorzowski 0,23 0,23 0,22 0,23 0,25 0,23 0,21 0,22 24 30 -4,3% 110 

zielonogórski 0,21 0,20 0,18 0,21 0,24 0,22 0,21 0,22 33 32 3,6% 492 

kaliski 0,23 0,22 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 28 27 -1,4% 68 

koniński 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,20 0,20 0,20 34 38 0,9% 93 

leszczyński 0,23 0,24 0,25 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 26 21 10,5% 174 

pilski 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,18 0,19 47 45 21,8% 110 

poznański 0,12 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 62 52 38,4% 37 

m. Poznań 0,21 0,26 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 31 19 19,3% 36 

koszaliński 0,44 0,47 0,46 0,46 0,51 0,51 0,51 0,51 1 1 15,3% 474 

szczecinecko-pyrz. 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 17 15 17,3% 96 

m. Szczecin 0,13 0,15 0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,18 55 47 36,7% 221 

szczeciński 0,36 0,37 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 6 4 5,2% 259 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ranga 2008 Ranga 2015 

Zmiana 
SMDITSR 

Wartość 
projektów 
per capita 

jeleniogórski 0,26 0,28 0,28 0,30 0,34 0,33 0,33 0,34 14 7 31,3% 248 

legnicko-głogowski 0,10 0,11 0,11 0,14 0,17 0,18 0,19 0,20 69 36 102% 77 

wałbrzyski 0,14 0,15 0,16 0,18 0,21 0,22 0,24 0,25 53 20 79,0% 342 

wrocławski 0,18 0,19 0,19 0,23 0,27 0,28 0,28 0,30 39 14 67,5% 377 

m. Wrocław 0,23 0,29 0,28 0,29 0,30 0,30 0,30 0,31 25 12 36,4% 214 

nyski 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,25 0,25 0,28 59 16 113% 246 

opolski 0,11 0,13 0,15 0,19 0,24 0,23 0,21 0,24 67 25 114% 232 

bydgosko-toruński 0,11 0,12 0,12 0,14 0,16 0,17 0,18 0,19 68 44 76,2% 235 

grudziądzki 0,13 0,13 0,12 0,15 0,17 0,17 0,16 0,17 56 51 27,0% 209 

włocławski 0,21 0,20 0,18 0,20 0,23 0,22 0,21 0,22 32 29 3,6% 201 

inowrocławski 0,14 0,15 0,15 0,17 0,19 0,19 0,19 0,20 54 37 46,4% 370 

świecki 0,17 0,17 0,18 0,20 0,22 0,22 0,22 0,23 44 26 33,5% 398 

gdański 0,24 0,20 0,18 0,19 0,23 0,23 0,23 0,24 21 23 0,6% 221 

słupski 0,35 0,33 0,30 0,29 0,32 0,29 0,27 0,26 7 17 -27,2% 70 

starogardzki 0,15 0,13 0,10 0,11 0,12 0,10 0,09 0,08 49 71 -44,4% 306 

trójmiejski 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 23 31 -5,7% 231 

chojnicki 0,26 0,24 0,21 0,21 0,23 0,23 0,24 0,24 13 24 -8,9% 427 

elbląski 0,22 0,20 0,19 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 30 43 -14,5% 761 

ełcki 0,26 0,26 0,26 0,25 0,24 0,25 0,25 0,25 15 22 -3,9% 754 

olsztyński 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 41 41 5,9% 528 

Źródło: obliczenia własne. 

Tabela 34. Syntetyczny Miernik Dostępu do Infrastruktury Ochrony Zdrowia 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ranga 
2008 

Ranga 
2015 

Zmiana 
SMDIOZ 

Wpływ 
netto 

(w pp.) 

Wartość 
projektów 
per capita 

POLSKA 0,28 0,30 0,31 0,34 0,36 0,36 0,38 0,39   36,5%  154 

łódzki 0,34 0,36 0,33 0,38 0,38 0,38 0,36 0,38 13 21 14,1% 0,1 4 

m. Łódź 0,65 0,69 0,70 0,76 0,76 0,77 0,84 0,88 2 2 35,1% 4,0 216 

piotrkowski 0,26 0,28 0,29 0,31 0,29 0,29 0,29 0,31 30 39 16,7% 3,9 86 

sieradzki 0,27 0,28 0,26 0,30 0,27 0,28 0,28 0,31 25 40 11,4% 3,2 72 

skierniewicki 0,25 0,26 0,27 0,30 0,31 0,30 0,30 0,31 35 38 26,7% 2,8 57 

ciechanowski 0,21 0,21 0,20 0,22 0,24 0,25 0,27 0,27 49 54 28,7% 9,7 171 

ostrołęcki 0,23 0,23 0,22 0,23 0,24 0,25 0,28 0,28 43 50 24,4% 2,3 44 

radomski 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 52 57 35,7% 5,0 81 

m. st. Warszawa 0,36 0,43 0,47 0,53 0,59 0,61 0,64 0,66 10 6 81,9% 8,0 239 

warszawski wsch. 0,11 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,24 70 64  122% 8,4 74 

warszawski zach. 0,13 0,19 0,20 0,23 0,27 0,30 0,29 0,30 65 41 129% 2,8 31 

płocki 0,23 0,25 0,27 0,27 0,26 0,29 0,29 0,30 45 43 34,5% 12,9 240 

siedlecki 0,24 0,25 0,24 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 40 47 24,2% 2,6 51 

krakowski 0,12 0,13 0,15 0,19 0,19 0,20 0,21 0,22 67 67 86,6% 7,1 68 

m. Kraków 0,60 0,62 0,63 0,71 0,74 0,74 0,76 0,79 3 3 31,1% 9,7 480 

nowosądecki 0,22 0,23 0,22 0,26 0,25 0,26 0,26 0,27 46 58 19,6% 9,6 177 

oświęcimski 0,17 0,19 0,20 0,21 0,24 0,24 0,24 0,25 60 63 42,0% 6,9 99 

tarnowski 0,23 0,24 0,23 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 44 36 38,9% 4,6 87 

nowotarski 0,26 0,26 0,26 0,29 0,31 0,31 0,33 0,33 31 31 27,4% 15,2 327 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ranga 
2008 

Ranga 
2015 

Zmiana 
SMDIOZ 

Wpływ 
netto 

(w pp.) 

Wartość 
projektów 
per capita 

bielski 0,33 0,35 0,38 0,41 0,43 0,43 0,46 0,47 15 11 43,2% 3,5 95 

bytomski 0,36 0,41 0,42 0,46 0,46 0,46 0,46 0,45 11 13 24,6% 3,7 108 

częstochowski 0,33 0,35 0,35 0,38 0,39 0,37 0,41 0,42 14 17 24,9% 3,2 88 

gliwicki 0,30 0,32 0,37 0,40 0,43 0,44 0,45 0,47 20 12 56,2% 5,4 132 

katowicki 0,44 0,48 0,49 0,54 0,57 0,59 0,60 0,62 8 7 39,3% 2,2 80 

rybnicki 0,19 0,20 0,21 0,23 0,26 0,25 0,29 0,29 57 46 56,7% 0,7 11 

sosnowiecki 0,30 0,35 0,35 0,38 0,36 0,37 0,38 0,39 19 19 29,5% 4,2 105 

tyski 0,25 0,27 0,28 0,30 0,30 0,29 0,30 0,29 33 48 15,2% 1,9 39 

bialski 0,28 0,31 0,31 0,33 0,34 0,35 0,37 0,38 22 22 34,9% 11,2 257 

chełmsko-zam. 0,32 0,32 0,33 0,35 0,35 0,35 0,36 0,37 17 24 16,8% 5,3 141 

lubelski 0,55 0,56 0,54 0,56 0,60 0,61 0,62 0,62 6 8 13,0% 6,7 300 

puławski 0,30 0,31 0,31 0,33 0,34 0,34 0,34 0,35 21 26 17,8% 5,2 127 

krośnieński 0,27 0,25 0,25 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35 28 28 29,9% 6,3 139 

przemyski 0,24 0,25 0,25 0,28 0,31 0,33 0,34 0,35 36 27 43,9% 1,8 37 

rzeszowski 0,32 0,33 0,32 0,36 0,39 0,41 0,43 0,44 16 16 34,1% 10,5 281 

tarnobrzeski 0,24 0,26 0,25 0,27 0,28 0,29 0,30 0,30 38 44 26,8% 4,5 89 

białostocki 0,46 0,49 0,49 0,53 0,54 0,56 0,57 0,58 7 9 25,0% 5,1 195 

łomżyński 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,31 0,33 0,33 39 30 41,3% 7,7 150 

suwalski 0,19 0,22 0,22 0,24 0,27 0,30 0,30 0,30 55 42 60,8% 11,3 175 

kielecki 0,35 0,36 0,37 0,40 0,40 0,39 0,40 0,41 12 18 18,6% 11,1 319 

sandomiersko-j. 0,23 0,23 0,23 0,27 0,26 0,27 0,29 0,30 42 45 27,1% 10,9 209 

gorzowski 0,28 0,29 0,30 0,33 0,33 0,34 0,36 0,38 23 23 35,3% 6,5 149 

zielonogórski 0,27 0,28 0,27 0,29 0,32 0,33 0,34 0,34 26 29 24,2% 4,6 103 

kaliski 0,20 0,19 0,19 0,22 0,24 0,24 0,25 0,25 50 61 23,0% 5,7 95 

koniński 0,22 0,21 0,22 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 47 55 21,4% 5,6 102 

leszczyński 0,18 0,21 0,22 0,24 0,26 0,25 0,27 0,28 59 52 55,6% 5,5 80 

pilski 0,19 0,20 0,20 0,23 0,23 0,22 0,25 0,26 54 59 39,7% 7,4 115 

poznański 0,12 0,13 0,15 0,18 0,21 0,20 0,23 0,24 68 65 103% 6,0 57 

m. Poznań 0,68 0,71 0,71 0,76 0,83 0,82 0,85 0,90 1 1 31,9% 4,5 255 

koszaliński 0,26 0,25 0,29 0,29 0,30 0,32 0,34 0,37 32 25 45,3% 10,7 225 

szczecinecko-pyr 0,15 0,16 0,17 0,21 0,24 0,25 0,25 0,26 63 60 77,9% 4,5 54 

m. Szczecin 0,58 0,57 0,58 0,64 0,68 0,69 0,69 0,72 5 5 24,2% 18,6 890 

szczeciński 0,19 0,18 0,21 0,25 0,24 0,25 0,26 0,27 53 56 41,0% 2,2 35 

jeleniogórski 0,27 0,29 0,28 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 24 32 20,4% 5,8 131 

legnicko-głogow. 0,24 0,26 0,25 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 37 53 14,9% 5,7 113 

wałbrzyski 0,23 0,25 0,26 0,29 0,29 0,30 0,31 0,33 41 34 39,3% 6,3 122 

wrocławski 0,15 0,15 0,15 0,17 0,17 0,18 0,19 0,19 62 69 30,4% 12,7 154 

m. Wrocław 0,59 0,60 0,61 0,66 0,71 0,73 0,73 0,74 4 4 26,4% 4,9 237 

nyski 0,20 0,22 0,22 0,27 0,31 0,31 0,31 0,32 51 37 59,5% 7,9 129 

opolski 0,27 0,28 0,29 0,33 0,35 0,36 0,37 0,38 29 20 44,4% 7,1 156 

bydgosko-toruńs. 0,32 0,33 0,34 0,37 0,39 0,40 0,41 0,44 18 14 39,4% 6,6 173 

grudziądzki 0,13 0,13 0,13 0,20 0,20 0,20 0,22 0,23 66 66 72,6% 21,5 234 

włocławski 0,25 0,25 0,25 0,28 0,28 0,29 0,29 0,32 34 35 28,9% 4,3 88 

inowrocławski 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 69 70 41,8% 7,0 65 

świecki 0,08 0,09 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 72 71 92,0% 28,9 196 

gdański 0,09 0,09 0,09 0,12 0,15 0,16 0,15 0,16 71 72 79,8% 8,9 64 

słupski 0,19 0,19 0,19 0,23 0,22 0,24 0,23 0,25 58 62 33,4% 16,5 254 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ranga 
2008 

Ranga 
2015 

Zmiana 
SMDIOZ 

Wpływ 
netto 

(w pp.) 

Wartość 
projektów 
per capita 

starogardzki 0,15 0,16 0,15 0,16 0,18 0,19 0,19 0,20 64 68 37,5% 4,5 55 

trójmiejski 0,39 0,41 0,41 0,41 0,44 0,47 0,49 0,51 9 10 30,2% 5,2 168 

chojnicki 0,19 0,20 0,19 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29 56 49 53,7% 8,0 124 

elbląski 0,22 0,23 0,24 0,26 0,25 0,28 0,29 0,28 48 51 29,4% 9,7 171 

ełcki 0,16 0,21 0,22 0,26 0,35 0,30 0,31 0,33 61 33  102% 7,7 103 

olsztyński 0,27 0,31 0,31 0,37 0,37 0,40 0,42 0,44 27 15 62,8% 14,1 312 

Źródło: obliczenia własne. 

Tabela 35. Syntetyczny Miernik Dostępu do Infrastruktury Pomocy i Integracji Społecznej (brak 
wpływu netto) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ranga 
2008 

Ranga 
2015 

Zmiana 
SMDIPIS 

Wartość 
projektów 
per capita 

POLSKA 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,23 0,26 0,28   85,3% 16 

łódzki 0,18 0,22 0,21 0,23 0,25 0,24 0,27 0,24 23 36 32,9% 48 

m. Łódź 0,25 0,27 0,26 0,28 0,29 0,29 0,31 0,34 6 16 38,2% 8 

piotrkowski 0,10 0,11 0,09 0,13 0,15 0,16 0,18 0,21 49 43 121,3% 0 

sieradzki 0,09 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,13 0,12 52 67 34,7% 3 

skierniewicki 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,12 0,16 62 60 139,8% 14 

ciechanowski 0,06 0,10 0,08 0,08 0,09 0,14 0,14 0,16 63 62 150,0% 4 

ostrołęcki 0,08 0,08 0,10 0,08 0,09 0,13 0,17 0,21 54 45 141,8% 14 

radomski 0,04 0,07 0,07 0,08 0,08 0,12 0,12 0,14 70 65 244,0% 43 

m. st. Warszawa 0,18 0,20 0,24 0,26 0,25 0,32 0,37 0,40 22 10 120,0% 8 

warszawski wsch. 0,18 0,24 0,29 0,27 0,30 0,33 0,38 0,43 27 8 140,5% 7 

warszawski zach. 0,24 0,26 0,28 0,35 0,39 0,45 0,49 0,50 8 4 107,6% 62 

płocki 0,18 0,22 0,21 0,20 0,23 0,22 0,26 0,30 24 23 65,1% 9 

siedlecki 0,04 0,08 0,11 0,11 0,09 0,08 0,09 0,14 69 64 228,7% 0 

krakowski 0,10 0,11 0,12 0,15 0,16 0,20 0,20 0,20 46 49 86,2% 25 

m. Kraków 0,26 0,28 0,27 0,32 0,32 0,40 0,47 0,54 5 2 106,1% 25 

nowosądecki 0,11 0,11 0,11 0,14 0,16 0,17 0,16 0,18 44 56 66,6% 27 

oświęcimski 0,04 0,08 0,10 0,15 0,17 0,21 0,20 0,22 68 41 414,8% 24 

tarnowski 0,27 0,27 0,29 0,29 0,29 0,31 0,34 0,35 4 13 31,1% 16 

nowotarski 0,02 0,04 0,04 0,11 0,11 0,15 0,19 0,20 72 46 838,4% 21 

bielski 0,20 0,24 0,23 0,26 0,28 0,29 0,31 0,34 19 18 65,2% 10 

bytomski 0,21 0,23 0,27 0,29 0,27 0,29 0,32 0,37 14 11 74,2% 45 

częstochowski 0,07 0,05 0,07 0,06 0,08 0,09 0,09 0,13 59 66 72,3% 0 

gliwicki 0,15 0,16 0,16 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 36 31 70,9% 0 

katowicki 0,20 0,24 0,26 0,29 0,33 0,33 0,42 0,47 18 6 131,9% 8 

rybnicki 0,10 0,13 0,11 0,08 0,09 0,12 0,15 0,17 50 58 80,6% 8 

sosnowiecki 0,08 0,09 0,10 0,12 0,16 0,18 0,19 0,21 56 42 175,0% 3 

tyski 0,05 0,07 0,07 0,09 0,12 0,14 0,19 0,24 65 38 364,7% 0 

bialski 0,05 0,09 0,07 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09 67 70 99,8% 25 

chełmsko-zam. 0,16 0,18 0,20 0,24 0,22 0,24 0,23 0,23 30 39 40,7% 25 

lubelski 0,20 0,19 0,20 0,23 0,23 0,26 0,28 0,29 20 25 44,6% 21 

puławski 0,03 0,03 0,03 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06 71 72 99,6% 3 

krośnieński 0,08 0,07 0,08 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11 55 69 33,7% 38 

przemyski 0,14 0,15 0,14 0,19 0,20 0,15 0,17 0,18 42 54 31,8% 48 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ranga 
2008 

Ranga 
2015 

Zmiana 
SMDIPIS 

Wartość 
projektów 
per capita 

rzeszowski 0,15 0,16 0,16 0,18 0,20 0,22 0,28 0,30 40 24 97,3% 46 

tarnobrzeski 0,09 0,09 0,09 0,16 0,16 0,17 0,19 0,19 53 50 121,4% 48 

białostocki 0,15 0,19 0,20 0,22 0,25 0,27 0,31 0,34 38 17 120,5% 0 

łomżyński 0,11 0,10 0,11 0,10 0,14 0,13 0,17 0,18 45 55 71,2% 0 

suwalski 0,14 0,12 0,11 0,14 0,15 0,15 0,18 0,19 41 51 37,1% 0 

kielecki 0,16 0,17 0,15 0,20 0,23 0,25 0,29 0,31 34 21 100,1% 0 

sandomiersko-ję 0,15 0,16 0,15 0,14 0,16 0,15 0,17 0,18 39 57 17,9% 0 

gorzowski 0,24 0,23 0,24 0,25 0,28 0,29 0,32 0,32 7 19 33,4% 8 

zielonogórski 0,10 0,11 0,11 0,17 0,18 0,22 0,26 0,26 47 32 161,9% 1 

kaliski 0,15 0,16 0,14 0,16 0,17 0,18 0,20 0,19 37 52 24,0% 10 

koniński 0,07 0,08 0,08 0,09 0,07 0,09 0,12 0,12 61 68 70,7% 20 

leszczyński 0,21 0,24 0,23 0,16 0,15 0,18 0,18 0,21 17 44 -0,5% 9 

pilski 0,05 0,05 0,06 0,10 0,15 0,15 0,22 0,23 64 40 330,9% 0 

poznański 0,16 0,14 0,12 0,13 0,16 0,23 0,25 0,29 32 27 81,2% 22 

m. poznań 0,29 0,25 0,27 0,29 0,31 0,40 0,52 0,51 3 3 78,0% 7 

koszaliński 0,32 0,34 0,32 0,37 0,39 0,42 0,49 0,49 2 5 51,6% 0 

szczecinecko-pyr. 0,16 0,17 0,13 0,21 0,21 0,24 0,24 0,26 33 34 60,8% 0 

m. Szczecin 0,16 0,17 0,15 0,14 0,14 0,17 0,20 0,26 31 33 59,1% 11 

szczeciński 0,17 0,18 0,18 0,21 0,22 0,26 0,28 0,28 29 29 64,3% 34 

jeleniogórski 0,21 0,18 0,17 0,19 0,19 0,21 0,26 0,29 16 26 38,5% 10 

legnicko-głogow. 0,18 0,18 0,18 0,21 0,21 0,25 0,25 0,25 25 35 36,2% 14 

wałbrzyski 0,08 0,12 0,15 0,16 0,21 0,25 0,25 0,28 58 28 273,9% 15 

wrocławski 0,05 0,06 0,06 0,09 0,10 0,13 0,17 0,20 66 47 297,2% 26 

m. Wrocław 0,21 0,27 0,33 0,36 0,35 0,43 0,52 0,58 15 1 173,6% 0 

nyski 0,35 0,35 0,37 0,39 0,40 0,43 0,41 0,47 1 7 34,6% 24 

opolski 0,24 0,28 0,26 0,27 0,32 0,36 0,39 0,41 9 9 71,6% 5 

bydgosko-toruń. 0,08 0,09 0,10 0,12 0,15 0,15 0,18 0,20 57 48 162,4% 42 

grudziądzki 0,15 0,12 0,12 0,13 0,10 0,11 0,08 0,09 35 71 -44,3% 24 

włocławski 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,13 0,15 48 63 52,0% 16 

inowrocławski 0,22 0,19 0,19 0,21 0,16 0,16 0,17 0,17 11 59 -24,8% 53 

świecki 0,22 0,22 0,18 0,18 0,18 0,21 0,21 0,24 12 37 11,0% 6 

gdański 0,17 0,17 0,15 0,20 0,25 0,30 0,31 0,35 28 15 104,7% 5 

słupski 0,22 0,21 0,20 0,22 0,25 0,30 0,30 0,32 13 20 48,0% 4 

starogardzki 0,23 0,20 0,19 0,23 0,23 0,25 0,31 0,31 10 22 36,2% 24 

trójmiejski 0,11 0,14 0,16 0,19 0,22 0,27 0,32 0,35 43 14 222,3% 0 

chojnicki 0,07 0,06 0,08 0,06 0,06 0,13 0,16 0,16 60 61 121,3% 14 

elbląski 0,18 0,20 0,18 0,17 0,20 0,19 0,24 0,27 26 30 51,2% 19 

ełcki 0,09 0,12 0,12 0,12 0,17 0,18 0,18 0,19 51 53 100,5% 2 

olsztyński 0,19 0,20 0,24 0,25 0,28 0,29 0,31 0,36 21 12 85,6% 11 

Źródło: obliczenia własne. 
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Załącznik nr 9. Tabela wniosków i rekomendacji  

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

Obszar 
tematyczny 

Program 
operacyjny 

Instytucja 
zlecająca 
badanie 

1.  

W przypadku niektórych 
projektów wsparcia 
infrastruktury społecznej 
istnieją pewne obawy, co 
do możliwości 
finansowania działalności 
obiektu w założonej 
skali, zarówno w okresie 
formalnej trwałości 
projektu, jak i (przede 
wszystkim) w dalszym 
okresie. 

W ramach perspektywy 2014-2020 
należy bardzo starannie i 
krytycznie oceniać założenia 
wnioskodawcy, co do możliwości i 
źródeł finansowania działalności 
danego obiektu, a także 
analizować „nasycenie” danego 
typu obiektami w najbliższej 
okolicy. 

Do rozważenia, w przypadku 
wybranych rodzajów projektów, 
pozostaje wykorzystanie, w trakcie 
oceny projektów, możliwości 
prezentacji przez wnioskodawcę 
przyjętych założeń i wykorzystanie 
możliwości zadawania pytań i 
dyskusji z nim na ten temat, tak jak 
ma to miejsce w ramach wielu 
działań na przykład programów 
operacyjnych „inteligentny 
Rozwój”, czy też „Polska Cyfrowa”. 

Ministerstwo 
Rozwoju, 
instytucje 
zarządzające 
regionalnymi 
programami 
operacyjnymi. 

Analiza procedur i 
kryteriów oceny 
projektów pod 
kątem 
wystarczającego 
wzięcia pod 
uwagę tego 
wymiaru. 
Ewentualne 
dokonanie zmian. 

31 
grudnia 
2016 

Horyzontalna 
- operacyjna 

System 
realizacji 
polityki 
spójności, 
edukacja, 
kultura, 
turystyka i 
rekreacja, 
zdrowie, 
włączenie 
społeczne. 

Więcej niż 
jeden 
program 

Ministerstwo 
Rozwoju 

2.  

W przypadku niektórych 
inwestycji, szczególnie w 
sferze turystyki i kultury, 
ich kształt nie zawsze 
odpowiada 
oczekiwaniom turystów i 
biur podróży. 
Dodatkowo, niekiedy 
działania promocyjne, 
dotyczące ich oferty 

W przypadku inwestycji w sferze 
turystyki i (w wybranych 
przypadkach) w sferze kultury 
starać się uwzględniać w procesie 
oceny wniosków projektowych 
opinie i wskazania podmiotów 
działających w sferze turystyki lub 
organizacji branżowych, na 
przykład w postaci angażowania 
ich przedstawicieli jako 

Ministerstwo 
Rozwoju, 
instytucje 
zarządzające 
regionalnymi 
programami 
operacyjnymi. 

Włączenie w 
proces oceny 
wniosków 
(oczywiście z 
zachowaniem 
procedur 
eliminujących 
konflikt 
interesów) 
przedstawicieli 

31 
grudnia 
2016 

Horyzontalna 
- operacyjna 

System 
realizacji 
polityki 
spójności, 
edukacja, 
kultura, 
turystyka i 
rekreacja, 
zdrowie, 
włączenie 

Więcej niż 
jeden 
program 

Ministerstwo 
Rozwoju 
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badanie 

mają charakter zbytnio 
zindywidualizowany. 

zewnętrznych ekspertów, 
sporządzających opinie o 
składanych projektach lub wręcz 
włączając ich w skład komisji oceny 
projektów. Oczywiście dbając 
należy zadbać o minimalizację 
ryzyka konfliktu interesów, na 
przykład poprzez składanie 
rozbudowanych i szczegółowych 
deklaracji o braku tego typu 
konfliktu. 

Włączenie przedstawicieli 
przedsiębiorców w proces oceny 
projektów można też rozważyć w 
innych sferach infrastruktury 
społecznej. 

Z kolei prowadzone działania 
promocyjne powinny, w miarę 
możności mieć charakter 
całościowy i nie ograniczać się do 
pojedynczych obiektów 

komercyjnych 
podmiotów (lub 
ich organizacji) 
prowadzących 
działalność w 
sferze turystyki.  

społeczne. 

3.  

Wydaje się, że dość 
dobre długoterminowe 
skutki mają projekty 
realizowane w 
partnerstwach, 
naturalnie przy 
założeniu, że 
partnerstwa te mają 
charakter rzeczywisty, a 
nie fasadowy. Z drugiej 
strony zarządzanie nimi, 
raportowanie i 
rozliczanie wydatków 

Należy kontynuować i promować 
dalszą realizację projektów 
partnerskich poprzez odpowiednie 
działania promocyjne, ale, także 
poprzez odpowiedni system 
kryteriów oceny (na przykład 
dodanie , w uzasadnionych 
przypadkach oddzielnego 
kryterium oceny), premiujący 
realizację projektów partnerskich. 

Jednocześnie należy identyfikować 
i promować dobre praktyki w 
zarządzaniu i rozliczaniu projektów 

Ministerstwo 
Rozwoju, 
instytucje 
zarządzające 
regionalnymi 
programami 
operacyjnymi. 

Dopuszczenie i 
promowanie 
realizacji 
projektów 
partnerskich w 
ramach systemy i 
kryteriów oceny 
projektów. 

31 
grudnia 
2016 

Horyzontalna 
- operacyjna 

System 
realizacji 
polityki 
spójności, 
edukacja, 
kultura, 
turystyka i 
rekreacja, 
zdrowie, 
włączenie 
społeczne. 

Więcej niż 
jeden 
program 

Ministerstwo 
Rozwoju 
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jest nieco 
skomplikowane, 
szczególnie dla mniej 
doświadczonych 
podmiotów. 

partnerskich, w celu minimalizacji 
obciążeń po stronie odpowiedniej 
instytucji 
zarządzającej/pośredniczącej i 
projektodawców.  

4.  

Ograniczenia, związane z 
kwalifikowalnym 
podatkiem VAT i pomocą 
publiczną w niektórych 
przypadkach 
powodowały problemy z 
utrzymaniem danej 
jednostki i zachowaniem 
trwałości projektu. 
Częściowo mogło to być 
spowodowane przez 
brak wystarczającej 
znajomości tych 
ograniczeń na etapie 
przygotowania projektu 
przez część 
projektodawców 

Należy prowadzić intensywną akcję 
szkoleniowa i informacyjną wśród 
potencjalnych projektodawców, co 
do ograniczeń, związanych z 
kwalifikowalnością VAT i zasadami 
pomocy publicznej. 

W wybranych sferach można 
rozważyć systemowy brak 
kwalifikowalności VAT, tak jak ma 
to miejsce – co do zasady -na 
przykład w ramach osi 
priorytetowej VIII Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury PO IiŚ. 

Ministerstwo 
Rozwoju, 
instytucje 
zarządzające 
regionalnymi 
programami 
operacyjnymi. 

Prowadzenie 
odpowiednich 
działań 
informacyjnych i 
szkoleniowych 

31 marca 
2017 

Horyzontalna 
- operacyjna 

System 
realizacji 
polityki 
spójności, 
edukacja, 
kultura, 
turystyka i 
rekreacja, 
zdrowie, 
włączenie 
społeczne. 

Więcej niż 
jeden 
program 

Ministerstwo 
Rozwoju 

5.  

Wyniki badania danych 
zastanych i częściowo 
badań jakościowych 
wskazują, że łączenia 
wsparcia w ramach EFS i 
EFRR w celu wspierania 
infrastruktury społecznej 
może mieć bardzo 
korzystne skutki 

 

Należy monitorować i 
upowszechniać ideę projektów 
zintegrowanych w sferze 
infrastruktury społecznej w okresie 
2014-2020 (obecnie dość 
rozpowszechnionych dla wsparcia 
na przykład infrastruktury 
przedszkolnej) i ewentualnie 
poszerzać ich stosowanie na inne 
sfery. 

 

Ministerstwo 
Rozwoju, 
instytucje 
zarządzające 
regionalnymi 
programami 
operacyjnymi. 

Prowadzenie 
odpowiednich 
działań 
monitoringowych 
i informacyjnych. 

31 lipca 
2017 

Horyzontalna 
- operacyjna 

System 
realizacji 
polityki 
spójności, 
edukacja, 
kultura, 
turystyka i 
rekreacja, 
zdrowie, 
włączenie 
społeczne. 

Więcej niż 
jeden 
program 

Ministerstwo 
Rozwoju 
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6.  

Wspieranie 
infrastruktury społecznej 
może dotyczyć 
rozmaitych, bardzo 
zróżnicowanych dziedzin. 
Z uwagi na wielką 
różnorodność projektów, 
możliwe źródła 
finansowania, cele 
przedsięwzięć i sposoby 
ich wdrażania, bardzo 
trudno jest (o ile w ogóle 
jest to możliwe) 
zbudować uniwersalny, 
optymalny model 
wspierania infrastruktury 
społecznej. Tym 
niemniej, można wskazać 
kilka kluczowych cech, 
które powinno 
charakteryzować 
podejście 
wykorzystywane przy 
wspieraniu 
przedsięwzięć w 
poszczególnych sferach 
infrastruktury 
społecznej. Cechy te 
powinny determinować 
wybór przedsięwzięć 
korzystających z 
interwencji publicznej. 

 

Model wspierania infrastruktury 
społecznej powinien uwzględniać 
następujące elementy (należy 
zapewnić kierunkowanie wsparcia 
w oparciu o): (1) logikę 
interwencji, akcentującą tworzenie 
nowych modeli / metodyk 
świadczenia usług - w logice tej 
produkty wsparcia są drugorzędne, 
a cała istota interwencji tkwi w 
rezultatach i oddziaływaniu, (2) 
inwestycje w infrastrukturę 
społeczną powinny być 
projektowane / realizowane jako 
przedsięwzięcia kompleksowe, 
uwzględniające oddziaływanie w 
sferze gospodarczej, (3) inwestycje 
powinny mieć charakter 
integrujący różne dziedziny życia 
społecznego (komplementarność), 
(4) powinny być realizowane w 
ramach projektów 
podejmowanych w szerokich 
układach partnerskich, (5) powinny 
zapewniać koncentrację wsparcia 
na obszarach i grupach 
znajdujących się w gorszym 
położeniu oraz być 
projektowanymi w taki sposób, 
aby przeciwdziałać 
fragmentaryzacji wsparcia, (6) 
muszą charakteryzować się 
szeroko rozumianą trwałością, 
w tym obejmującą realistyczną 
i długofalową wizję 

Ministerstwo 
Rozwoju, 
instytucje 
zarządzające 
regionalnymi 
programami 
operacyjnymi. 

Prowadzenie 
odpowiednich 
działań na etapie 
modyfikowania 
systemu 
wspierania 
infrastruktury 
społecznej 
poprzez 
inwestycje lub też 
dla kolejnej 
perspektywy 
finansowej. 

31 lipca 
2017 i 
później (w 
sposób 
ciągły) 

Horyzontalna 
- strategiczna 

System 
realizacji 
polityki 
spójności, 
edukacja, 
kultura, 
turystyka i 
rekreacja, 
zdrowie, 
włączenie 
społeczne. 

Więcej niż 
jeden 
program 

Ministerstwo 
Rozwoju 
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funkcjonowania, (7) konieczne jest 
stosowanie adekwatnych i 
skutecznie funkcjonujących 
kryteriów wyboru, które 
spowodują, że wspieranie będą 
przedsięwzięcia spełniające 
wszystkie wymienione cechy. 

 


