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Streszczenie  
 

Badanie pn. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020 zostało 

przeprowadzone w okresie od kwietnia do lipca 2019 roku, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem badania była ocena realizacji działań na rzecz 

edukacji w regionie, podejmowanych w obszarze edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 10.1.4), 

kształcenia ogólnego (Poddziałania 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3), kształcenia zawodowego (Działanie 10.3, bez 

Poddziałania 10.3.4) oraz edukacji dorosłych (Działanie 10.2 i Poddziałanie 10.3.4), a także ocena 

systemu wdrażania.  

Badaniem objęto beneficjentów ewaluowanych projektów, uczestników projektów (nauczycieli 

i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz osoby dorosłe uczestniczące w kursach i szkoleniach), 

dyrektorów szkół i innych placówek systemu oświaty (zarówno tych, którzy korzystają z dofinansowania 

w ramach RPO WM, jak i tych niekorzystających), przedstawicieli Instytucji Zarządzającej 

i Pośredniczącej RPO WM, Kuratorium Oświaty, a także ekspertów zewnętrznych. Zastosowano szereg 

metod i technik badawczych oraz analitycznych, które posłużyły osiągnięciu celu badania. 

Wykorzystano: 

▪ analizę danych zastanych, 

▪ badania ilościowe: ankietę kwestionariuszową CATI (wykorzystana również w celu przeprowadzenia 

badania kontrfaktycznego), 

▪ badania jakościowe: pogłębione wywiady indywidualne (IDI), telefoniczne (TDI), wywiady grupowe 

(FGI), wywiady eksperckie 

▪ technikę mieszaną, ilościowo-jakościową SSI 

▪ techniki zbierania i analizy danych: case study, benchmarking, matryca przystawalności, 

▪ warsztat ewaluacyjny. 

Na wstępie dokonano przedstawienia ogólnych informacji dotyczących postępów we wdrażaniu 

Programu. Łączna kwota alokacji dla całej OP X wyniosła 158 551 614 euro, co stanowi 7,6% udziału 

w RPO WM 2014 – 2020 (alokacja dla programu wyniosła 2 089 840 138,00 euro). Do końca 2018 r. 

wykorzystano 71,56% alokacji, w ramach Działania 10.1 wykorzystano 67,03%, Działania 10.2 – 71,32%, 

a Działania 10.3 – 76,51%. Na podstawie analizy stopnia realizacji wskaźników w ramach całej Osi X RPO 

WM nie identyfikuje się zagrożenia w ich realizacji. Analiza materiału badawczego nie wykazała, aby 

istniały istotne problemy we wdrażaniu projektów w obszarze edukacji, które wymagały zastosowania 

nowych rozwiązań. Doświadczenia w realizacji instrumentu ZIT oraz RIT wykazują, iż projekty 

realizowane w tych formułach wykazują istotną wartość w postaci komplementarności podejmowanych 

działań. Efekt komplementarności jaki jest osiągany dzięki współpracy gmin, ma przełożenie przede 

wszystkim na wyrównanie szans w dostępie do wiedzy niezbędnej na rynku pracy, dla uczniów 

w gminach wchodzących w skład ZIT/RIT. Dzieje się tak, poprzez zapewnianie uczniom równego dostępu 

do wysokiej jakości kształcenia w każdej z partnerskich gmin. Działanie to z całą pewnością przynosi 

pozytywne efekty, i jako takie powinno być kontynuowane w przyszłości.  

 

Edukacja przedszkolna 

W ramach osi priorytetowej X RPO WM na lata 2014-2020 przewidziano cel szczegółowy, zakładający 

wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Spośród 103 projektów realizowanych 

w obszarze edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 10.1.4 RPO WM) 37 z nich zostało zakończonych do 

końca lutego 2019 r., a 66 pozostaje w realizacji. Wartość ogółem analizowanych projektów wyniosła 

60 494 144,91, z czego kwota dofinansowania 48 319 509,04 zł. 
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Wśród beneficjentów, którzy wzięli udział w badaniu najczęściej (powyżej 60% badanych) wskazywanym 

efektem realizacji projektu (a tym samym typem realizowanych działań) było utworzenie dodatkowej 

oferty edukacyjnej i  specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział 

w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności 

(90,1% wskazań), w dalszej kolejności wskazywano na podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli (81,7% wskazań), rozszerzenie oferty placówki o zajęcia wyrównujące (78,9% wskazań), 

utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (63,4% wskazań).  

Chcąc zidentyfikować nadal aktualne problemy w województwie mazowieckim w obszarze edukacji 

przedszkolnej należy powiedzieć, iż nadal widocznym problemem jest brak odpowiedniej liczby wolnych 

miejsc w OWP, istnieje pod tym względem duże zróżnicowanie terytorialne. Dlatego ważne jest, aby 

z możliwości wsparcia w przyszłości korzystały jednostki, które jeszcze go nie otrzymały. Badani 

beneficjenci projektów, deklarują, iż otrzymane wsparcie dotyczące możliwości utworzenia nowych 

miejsc OWP na moment realizacji badania jest dla nich wystarczające. Nie mają potrzeby dalszego 

rozwoju w tym obszarze. Co dodatkowo potwierdza konieczność wspierania nowych podmiotów. 

Ponadto nadal aktualny jest problem odpowiedniej liczby miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami jak i odpowiedniej dla nich oferty edukacyjnej. . Badani przedstawiciele 

beneficjentów potwierdzali konieczność kontynuowania wsparcia jakie obecnie realizują w obszarze 

wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, szczególnie w sytuacji, kiedy wraz z nowymi rocznikami 

pojawią się w jednostkach nowe dzieci. Dalej podkreślana jest potrzeba ciągłego dokształcania 

nauczycieli, gdyż z jednej strony pojawiają się nowi nauczyciele w placówkach z drugiej potrzeby dzieci 

również się zmieniają, a nauczyciele powinni być przygotowani do wspierania uczniów we wszystkich 

przewidzianych w systemie obszarach i z wykorzystaniem odpowiednich kompetencji.  

Poddziałania Najczęściej badane jednostki dysponowały 100 miejscami w OWP i 10 miejscami 

dostosowanymi do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Łącznie do dyspozycji mają 8 712 miejsc, 

a dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 1 547. Jednostki poddane badaniu 

w obszarze regionu warszawskiego stołecznego mają do dyspozycji 3670 miejsc, a 709 dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku regionu mazowieckiego regionalnego jest 

to większa liczba miejsc, bo 5042, a dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 838. 

Dokonując porównania liczby miejsc w OWP jakimi dysponują placówki w odniesieniu do liczby miejsc 

utworzonych lub dostosowanych w efekcie realizacji projektu można wykazać, iż 19,8% z istniejących 

stanowią te, które powstały w wyniku realizacji projektu. 30,4% z istniejących miejsc dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami stanowią te wsparte w projekcie. Blisko 89% badanych 

deklaruje, iż nadal wykorzystuje utworzone miejsca w OWP.  

Mając na uwadze dokonaną analizę sytuacji w obszarze edukacji w województwie mazowieckim, należy 

podkreślić, iż wciąż pojawiają się miejsca, w których dostępność do miejsc w OWP jest niewystarczająca. 

Obok tych deficytów, badania wykazują również zapotrzebowanie na dokształcanie nauczycieli, a także 

na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci, nie tylko z niepełnosprawnościami (np. zajęcia z integracji 

sensorycznej). Przedstawiciele beneficjentów biorący udział w badaniu ilościowym w większości 

przypadków uznali, że wskazane przez nich działania nie byłby możliwe bez realizacji projektów, 

nieznaczna część badanych uznała, że byłoby to możliwe, ale tylko częściowo. 

Odpowiadając na pytanie czy możliwe byłoby osiągniecie podobnych efektów przy wykorzystaniu innych 

środków, należy przytoczyć wyniki badań techniką kontrfaktyczną. Analiza estymatora difference-in-

differences obrazuje jaki odsetek działań został zrealizowany dzięki wsparciu środkami RPO WM, im 

wyższy odsetek różnicy tym większy wpływ środków EFS na osiągnięcie danego efektu. Największy 

wpływ środków RPO WM zauważyć można w przypadku takich efektów jak:  

▪ Stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami; 

▪ Rozszerzenie oferty placówki o zajęcia wyrównujące; 
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▪ Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 

Warto jednocześnie podkreślić, wysoką skuteczność projektów RPO WM w zakresie wsparcia dzieci 

z niepełnosprawnościami. Wsparcie udzielone beneficjentom przyczynia się do podniesienia jakości 

kształcenia w porównaniu do instytucji, które nie otrzymały wsparcia. Warto jeszcze w tym miejscu 

przytoczyć wyniki subiektywnej oceny respondentów badania ilościowego dotyczącej jakości 

oferowanego w placówce kształcenia. Porównując wyniki oceny dla beneficjentów przed udziałem 

w projekcie do oceny po udziale w projekcie, widać istotny wzrost subiektywnej oceny świadczonych 

usług. 

Realizacja projektu lub udział w projekcie nie wiązały się z problemami dla wysokiego odsetka 

beneficjentów (66%) i uczestników (96%). Najczęściej pojawiającym się problemem po stronie 

beneficjentów była trudność w wyłonieniu wykonawcy do realizacji przewidzianych w projekcie działań.  

Propozycje rekomendacji: 

▪ kontynuacja działań w obszarze edukacji przedszkolnej przewidzianej; 

▪ zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektów dotyczących tworzenia nowych miejsc w OWP, 

w przyszłym okresie programowania, jeśli pojawi się taka możliwość; 

▪ wprowadzenie możliwości tworzenia nowych miejsc w OWP nie tylko w już istniejących placówkach; 

▪ wzmocnienie działań informacyjno – promocyjnych szczególnie wśród placówek prowadzonych 

przez jednostki prywatne. 

 

Kształcenie ogólne 

W zakresie kształcenia ogólnego planowane w ramach osi priorytetowej X RPO WM na lata 2014-2020 

interwencje służą wspieraniu przedsięwzięć i działań rozwijających kompetencje kluczowe 

i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, począwszy od edukacji na poziomie 

podstawowym i gimnazjalnym, po edukację ponadpodstawową (ogólną). Wśród beneficjentów 

z obszaru edukacji ogólnej, którzy wzięli udział w badaniu najczęstszym (powyżej 80% badanych) 

efektem realizacji projektu (a tym samym typem realizowanych działań) było wskazanie na lepszą 

realizację zadań przez nauczycieli, którzy wykorzystują sprzęt TIK do prowadzenia zajęć – 92,5% 

odpowiedzi, dalej wskazywano na lepszą realizację zadań przez nauczycieli, którzy wykorzystują 

doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie – 85,6% odpowiedzi oraz 

lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy dzięki nabyciu umiejętności kluczowych 

i uniwersalnych – 84,2% odpowiedzi. 

Nadal widocznymi problemami, na które powinno odpowiadać wsparcie RPO WM są: 

▪ Dezaktualizacja sprzętu i wyposażenia szkół, brak funduszy na zakup nowego sprzętu aktualnego 

wobec najnowszych technologii, sytuacja ta jest szczególnie podkreślana na obszarach wiejskich.  

▪ Niewystarczające umiejętności nauczycieli do obsługi sprzętu IT; 

▪ Niewystarczający poziom kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, którymi dysponują 

uczniowie. 

▪ Potrzeba wspierania uczniów z dysfunkcjami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Szczególnie istotne jest tutaj wyposażenie w odpowiedni sprzęt oraz dokształcanie nauczycieli 

w zakresie możliwych i nowoczesnych sposobach wspierania uczniów. 

▪ Problemy w zakresie wsparcia stypendialnego dotyczą przede wszystkim dostępności dodatkowych 

form dokształcania dla uczniów z obszarów o utrudnionej dostępności transportowej.  

Badani beneficjenci projektów w obszarze edukacji ogólnej wskazywali na bardzo zróżnicowane 

potrzeby, na które odpowiedzią była realizacja projektu. Była to mi.in. możliwość poszerzenia oferty dla 

uczniów poprzez zakup pomocy dydaktycznych i organizację zajęć dodatkowych, dzięki którym 

uczniowie nabywają nowych kompetencji. Projekty realizowane w ramach Działania 10.1 (poza 

Poddziałaniem 10.1.4) RPO WM są dopasowane do potrzeb, jakie zostały zidentyfikowane w obszarze 
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edukacji ogólnej, nie zidentyfikowano takich typów projektów, które zdaniem badanych nie byłyby 

użyteczne. Odpowiadając na pytanie, czy możliwe byłoby osiągniecie podobnych efektów przy 

wykorzystaniu innych środków, należy przytoczyć wyniki badań techniką kontrfaktyczną. Analiza 

estymatora difference-in-differences obrazuje jaki odsetek działań został zrealizowany dzięki wsparciu 

środkami RPO WM, im wyższy odsetek różnicy tym większy wpływ środków EFS na osiągnięcie danego 

efektu. Największy wpływ środków RPO WM zauważyć można w przypadku takich efektów jak:  

▪ Doposażenie placówki w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć; 

▪ Doposażenie placówki do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie; 

▪ Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez przekazanie umiejętności 

kluczowych i uniwersalnych; 

▪ Wsparcie nauczycieli w zakresie lepszego przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami. 

Warto zwrócić uwagę na działania placówek związane z podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli. 

Różnica w tym przypadku wynosi nieco ponad 10%, co oznacza, że widoczna jest lekka przewaga efektów 

osiągniętych dzięki wsparciu w ramach RPO WM. Można zatem domniemywać, iż potrzeba 

dokształcania nauczycieli, jest realizowana przez placówki kształcenia ogólnego, ale tak jak podkreślali 

to badani w wywiadach jakościowych, nie w takim samym wymiarze jakościowym, jak również nie 

dokładnie w tych samych obszarach co w ramach wsparcia RPO WM. Wsparcie udzielone beneficjentom 

przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego w porównaniu do instytucji, które nie 

otrzymały wsparcia. Podsumowując należy podkreślić, iż projekty realizowane w ramach RPO WM 

w Osi X w obszarze kształcenia ogólnego umożliwiają uzyskanie efektów, które nie występują w takim 

samym wymiarze u beneficjentów niekorzystających ze wsparcia RPO WM. 

 

Kształcenie zawodowe 

W ramach Działania 10.3 dofinansowano w sumie 78 projektów. Zdecydowana większość realizowana 

jest przez beneficjentów z terenu województwa mazowieckiego. Beneficjenci najczęściej wybierali do 

realizacji projekty dotyczące wsparcia uczniów/słuchaczy, a w drugiej projekty zakładające doposażenie 

pracowni. 

W świetle poziomu realizacji wskaźników, aktualnie nie jest widoczne zagrożenie w ich osiąganiu. 

Zaplanowane wsparcie w dość dużym stopniu odpowiada na potrzeby w zakresie edukacji zawodowej, 

zidentyfikowane w toku badania. Według samooceny beneficjentów działania projektowe przyczyniły 

się do wzrostu jakości realizowanego kształcenia. Beneficjenci nie dostrzegają szans na przeprowadzenie 

podobnych działań, bez pozyskanych środków. 

Wśród trudności występujących na terenie województwa, związanych z kształceniem zawodowym, są 

m.in. na niedostosowanie istniejących kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców, negatywne 

postrzeganie szkół branżowych, niezadowalającą współpracę pracodawców ze szkołami. 

Wśród potrzeb wskazywanych przez dyrektorów szkół znalazły się m.in. szkolenia zawodowe dające 

możliwość uzyskania uprawnień bądź certyfikatów, szkolenia z kompetencji miękkich dla uczniów oraz 

nauczycieli. 

Niemal wszyscy badani zadeklarowali chęć skorzystania ze wsparcia RPO w przyszłości. Aplikowanie 

o środki utrudnia np. brak wymaganego wkładu własnego, brak wiedzy i umiejętności napisania 

wniosku, brak personelu, który byłby w stanie zarządzać i rozliczyć projekt. 

Wśród placówek niekorzystających ze wsparcia RPO, dużo mniejszy odsetek wyposażył swoich uczniów 

w umiejętności kluczowe i uniwersalne. Również skala pozostałych działań, takich jak wsparcie 

stypendialne czy organizacja staży lub praktyk, jest większą w grupie beneficjentów. 
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Główny czynnik wpływający na powodzenie projektu to zaangażowanie wszystkich stron – osób 

koordynujących i zarządzających projektem, jak i ostatecznych odbiorców, tj. uczniów i nauczycieli. 

Czynnikiem sukcesu projektu jest również trafna diagnoza potrzeb danej placówki. 

Przeszkodą dla zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, posiadającej aktualną wiedzę, jest brak 

szkoleń dla nauczycieli, którzy edukują młodzież w ramach przedmiotów ogólnych lub wysoka cena tych 

szkoleń (jeśli już są one dostępne). Z uwagi na szybki postęp technologiczny, dokształcanie 

i aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli, szczególnie nauczycieli zawodu, jest absolutnie niezbędne. 

Niezbędna jest także odpowiednia infrastruktura, dobrze wyposażone pracownie. 

Ważnym aspektem jest kontakt ze specjalistami i współpraca z przedsiębiorcami, która pozwala 

młodzieży na praktyczną naukę zawodu, a także może umożliwić łatwiejszy start na rynku pracy. 

Kwestią, na którą zwrócono uwagę były bariery mentalne, które pojawiają się w społeczeństwie. 

Wskazano, że wciąż powielany jest wzorzec, który mówi o tym, że każde dziecko powinno zdać maturę 

i skończyć studia, zaś niedocenione jest szkolnictwo zawodowe. 

Ewaluowane projekty w sposób pośredni wpływają na wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego. 

Dzieje się tak m.in. poprzez: unowocześnieniu pracowni zawodowych, umożliwienie uczniom zdobycia 

kwalifikacji potwierdzonych uprawnieniami/certyfikatami, umożliwienie uczniom odbycia 

specjalistycznych kursów i szkoleń, przybliżanie nauczycieli i instruktorów do aktualnych warunków 

panujących w środowisku pracy. 

Niewielka część beneficjentów spotykała się z problemami (1/3 ogółu). Ich główną przyczyną były 

trudności w przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych i wyłonienia wykonawców.  

Istotnym problemem, na jaki zwrócono uwagę, jest też to, iż proces oceny wniosków o dofinansowanie 

jest zbyt długi. Prowadzi do sytuacji, że do rozpoczęcia realizacji projektu dochodzi w momencie, gdzie 

część założeń przyjętych w projekcie może być nieaktualnych.  

 

Edukacja dorosłych 

W ramach Działania 10.2 dofinansowano 72 projekty na łączną sumę 55,6 mln złotych.  Z kolei w ramach 

Poddziałania 10.3.4 dofinansowano 65 projektów na łączną sumę 51,5 mln złotych. Ponad połowa 

projektów realizowana jest przez beneficjentów z terenu województwa mazowieckiego. 

Jak wynika z badan tematycznych, zainteresowanie kształceniem ustawicznym jest stosunkowo niskie 

na obszarze większości subregionów. Mimo to, analiza skali uczestnictwa w kształceniu osób dorosłych 

wskazuje, że ich aktywność edukacyjna systematycznie się zwiększa. W przypadku osób 

nieuczestniczących w ciągu 12 miesięcy przed badaniem prowadzonym przez Urząd Statystyczny i które 

nie wyrażały chęci dalszej edukacji, wśród przyczyn wymieniano najczęściej brak takiej potrzeby. Wnioski 

te znalazły potwierdzenie również w niniejszym badaniu. 

Beneficjenci bardzo wysoko oceniają stopień dopasowania otrzymanego wsparcia do potrzeb ich 

placówki. Niemal wszyscy zadeklarowali chęć skorzystania ze wsparcia RPO w przyszłości. Również 

placówki, które nie korzystają z dofinansowania deklarują chęć ubiegania się o środki. Aplikowanie 

o środki utrudnia np. brak wymaganego wkładu własnego, brak wiedzy i umiejętności napisania 

wniosku, brak personelu, który byłby w stanie zarządzać i rozliczyć projekt, skomplikowane procedury, 

krótki czas na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, długi czas oceny wniosków. 

Dyrektorzy placówek realizujących projekty w ramach RPO WM nie dostrzegają szans na 

przeprowadzenie podobnych działań, tj. zapewnienia bezpłatnych szkoleń czy kursów.  

Zdecydowana większość uczestników projektów podniosła swoje kwalifikacje, a ponad 1/3 lepiej 

wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Dzięki udziałowi w projekcie wystąpiły również inne efekty, np. 
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możliwość swobodniejszego posługiwania się komputerem w życiu prywatnym, w tym większe 

możliwości komunikacji z innymi, wzrost samooceny i pewności siebie, podjęcie dalszego kształcenia. 

Zdecydowana większość badanych (78%) nie była w stanie wskazać innego, niż udział w projekcie 

dofinansowanym ze środków UE, sposobu na osiągnięcie wskazanych wcześniej efektów. 

Wśród placówek niekorzystających, dużo mniejszy odsetek wyposażył osoby dorosłe w umiejętności 

cyfrowe i językowe. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że jest to efekt typów 

projektów, jakie zostały przewidziane do dofinansowania w ramach Działania 10.2. 

Dyrektorzy placówek realizujących projekty zgodnie twierdzą, że główny czynnik sukcesu projektu to 

zaangażowana kadra oraz doświadczenie zdobyte przy realizacji podobnych projektów. Nie bez 

znaczenia jest również przyjazna atmosfera, co może mieć duże znaczenie szczególnie dla osób 

starszych, które od dawna nie brały udziału w podobnych przedsięwzięciach. 

Motywacja uczestników jako istotny czynnik sukcesu projektu była poruszana przez respondentów 

wielokrotnie. Z jednej strony, jak już zaznaczono, gwarancja realnych korzyści pozytywnie wpływa na 

zaangażowanie w działania projektowe, lecz z drugiej, może powodować, że uczestnicy szkoleń, odbędą 

je nie dlatego, że chcą podnieść swoje kwalifikacje, lecz wyłącznie z powodu możliwej gratyfikacji (np. 

finansowej z zakładu pracy). Bezpłatność wsparcia również może być traktowana jako czynnik 

sprzyjający efektywności, ale także tę efektywność obniżający. 

Stopień, w jakim dofinansowane projekty pozwalają na przeciwdziałanie wykluczaniu lub marginalizacji 

zawodowej grup najsłabszych, w tym osób bezrobotnych i najniżej wykształconych, obrazują wskaźniki. 

Z danych sprawozdawczych wynika, że ich realizacja jest bardzo wysoka. Jak do tej pory wsparciem 

objęto ponad 15,5 tys. osób o niskich kwalifikacjach oraz 9,2 tys. osób w wieku 50 lat i więcej (należy 

pamiętać, że obie te grupy nie muszą być rozłączne). 

Beneficjenci rzadko zgłaszali występowanie problemów w związku z prowadzonymi działaniami 

projektowymi. Podawane odpowiedzi dotyczyły przede wszystkim trudności z procesem rekrutacji 

i uzyskaniem wymaganej w projekcie liczby uczestników. 
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Abstract 
 

The study titled Evaluation of activities taken in favour of education as part of the MV ROP 2014-2020 

was conducted from April to July 2019 based on the commission of the Mazowieckie Voivodeship’s 

Marshal’s Office in Warsaw. The purpose of the study was to evaluate the execution of educational 

activities in the region, taken in the field of pre-school education (Submeasure 10.1.4), general 

education (Submeasures 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3), vocational education (Measure 10.3, except for 

Submeasure 10.3.4) and adult education (Measure 10.2 and Submeasure 10.3.4) and to evaluate the 

implementation system.  

The study encompassed the beneficiaries of the evaluated projects, project participants (teachers and 

instructors of practical vocational education as well as adults participating in courses and trainings), 

heads of schools and other education system institutions (both those that use the subsidies derived 

from the MV ROP and those that do not use it), representatives of the MV ROP’s Managing Authority 

and Intermediate Body, Board of Education and external experts. A series of research and analytical 

methods and techniques were applied to achieve the study’s objective. The following methods were 

used: 

▪ existing data analysis, 

▪ quantitative studies: CATI questionnaire survey (also used to conduct the counterfactual study), 

▪ qualitative studies: individual in-depth interviews (IDI), telephone in-depth interviews (TDI), focus 

group interviews (FGI), expert interviews 

▪ mixed technique, qualitative and quantitative SSI  

▪ data collection and analysis techniques: case study, benchmarking, compatibility matrix, 

▪ evaluation workshop. 

Firstly, general information concerning the Programme implementation progress was presented. The 

total allocation for the entire OP X amounted to EUR 158,551,614, which constitutes 7.6% of the share 

in MV ROP 2014-2020 (allocation for the programme amounted to EUR 2,089,840,138.00). Until the 

end of 2018, 71.56% of allocation was used - Measure 10.1 used 67.03%, Measure 10.2 – 71.32% and 

Measure 10.3 – 76.51%. Based on the analysis of the indicator execution ratio as part of the entire MV 

ROP’s Axis X, no hazard for its execution is identified. The analysis of the study material did not 

demonstrate any substantial problems in implementing the educational projects that required using 

new solutions. Experience in executing the Integrated Territorial Investment (ITI) and Regional 

Territorial Investment (RTI) instruments demonstrate that projects executed using these formulae show 

substantial value in the form of complementarity of the activities taken. The complementarity effect 

achieved thanks to the co-operation of municipalities is mainly translated into the equalisation of 

opportunities in access to knowledge required in the labour market for students in municipalities taking 

part in the ITI/RTI. This is due to the provision to students of equal access to high quality education in 

each of the partnered municipalities. This activity certainly brings positive effects and should be 

continued in this form in the future.  

 

Pre-school Education 

The Priority Axis X in the MV ROP 2014-2020 features a detailed objective assuming an increase in the 

availability of high quality pre-school education. Among 103 projects executed in the field of pre-school 

education (MV ROP’s Submeasure 10.1.4), 37 were completed till the end of February 2019 and 66 is in 

progress. The total value of the analysed projects amounted to PLN 60,494,144.91, whereas the 

subsidies amount to PLN 48,319,509.04. 
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Among the beneficiaries that took part in the study, the most commonly (over 60% of the respondents) 

indicated effect of project execution (and thus the type of executed activities) was the creation of an 

additional educational and specialist offer allowing a disabled child to participate in pre-school 

upbringing by equalising the deficit resulting from the disability (90.1%), then the improvement of 

teacher competencies or qualifications (81.7%), broadening the institution’s offer with remedial classes 

(78.9%) and the creation of new pre-school upbringing spots (63.4%).  

In order to identify the relevant problems in the Mazowieckie Voivodeship in terms of pre-school 

education, it is necessary to state that the lack of sufficient number of free spots in pre-school 

upbringing centres (OWP) is still a visible problem, which strongly varies depending on the territory. 

Thus, it is important for non-beneficiaries to be able to use this aid in the future. The surveyed project 

beneficiaries declare that the obtained aid concerning the ability to create new OWP spots is sufficient 

as of the time of the study. They have no need for further development in this scope. This additionally 

confirms the need to support new entities. Furthermore, the problem of sufficient number of spots for 

disabled children and an adequate educational offer is still relevant.  The surveyed beneficiary 

representatives confirmed the need to continue the aid currently provided to disabled children, 

especially if new children arrive along with new generations. The need for continuous teacher education 

is still emphasised, because on one hand new teachers are coming to the centres and on the other - 

children also change and the teachers should be prepared to aid students in all fields provided in the 

system and using adequate competencies.  

The most commonly surveyed units possessed 100 spots in the OWP and 10 spots adapted for the needs 

of disabled children. In total, they possess 8,712 spots, including 1,547 spots adapted for the needs of 

disabled children. The units surveyed in the area of the capital city of Warsaw possess 3,670 spots, 

including 709 spots adapted for the needs of disabled children. In the case of the Mazowieckie region, 

the number is higher, i.e. 5,042, including 838 spots adapted for the needs of disabled children. Then 

comparing the numbers of spots in the OWP possessed by the institutions in relation to the number of 

spots created or adapted as result of the project’s execution, it is possible to demonstrate that 19.8% 

are spots created as result of the project. 30.4% of the existing spots adapted for the needs of disabled 

children are those supported in the project. Nearly 89% of the respondents declares that they are still 

utilising the spots created in the OWP.  

Taking into account the conducted analysis on the education in the Mazowieckie Voivodeship, it is 

necessary to emphasise that there are still locations in which the availability of spots in the OWP is 

insufficient. Aside from these deficits, the studies also show the demand for teacher education and 

additional classes for children, not only disabled children (e.g. sensory integration classes). The 

beneficiary representatives taking part in the quantitative study mostly deemed the specified activities 

as impossible to execute if not for the projects, whereas a minority of the respondents deemed this 

partially possible. 

Responding to the question of whether it would be possible to achieve similar effects by using other 

resources, it is necessary to bring up the results of the counterfactual studies. The difference-in-

difference estimator analysis demonstrates the percentage of activities executed thanks to the MV 

ROP’s resources, the higher the difference rate, the higher the EFS resources’ impact on achieving the 

given effect. The greatest impact of the MV ROP’s resources can be observed in the case of the following 

effects:  

▪ Development of an additional educational and specialist offer for disabled children; 

▪ Broadening the institution’s offer with remedial classes; 

▪ Adaptation of the pre-school upbringing spots to the needs of disabled children; 

It is also worth emphasising the high effectiveness of the MV ROP’s projects in terms of aiding disabled 

children. The aid provided to the beneficiaries contributes to the improvement of the education quality 
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when compared to institutions that did not receive any aid. It is also worth mentioning the results of 

the quantitative study respondents’ subjective evaluation of the quality of education offered in the 

educational institution. When comparing the results of the beneficiaries’ evaluation prior to taking part 

in the project with the evaluation after their participation, it is possible to observe a substantial increase 

in the subjective evaluation of the provided services. 

The execution of or participation in the project featured no problems for a high percentage of the 

beneficiaries (66%) and participants (96%). The most common problem for the beneficiaries was the 

difficulty in selecting the contractor for the activities projected in the project.  

Recommendation suggestions: 

▪ continuation of activities in the field of projected pre-school education; 

▪ increasing the subsidies for projects concerning the creation of new spots in the OWP in the next 

programming period, if possible; 

▪ introduction of the ability of creating new spots in the OWP not only in the existing institutions; 

▪ strengthening the information and promotional activities, especially among institutions managed 

by private entities. 

 

General education 

The interventions in the scope of general education planned as part of Priority Axis X of the MV ROP 

2014-2020 are aimed at supporting undertakings and activities that develop key competencies and 

universal skills required in the labour market, starting with primary and junior high school education, 

and ending with secondary (general) education. For the general education beneficiaries that took part 

in the study, the most common (over 80% of the respondents) effect of project execution (and thus the 

type of executed activities) was the better execution of tasks by teachers who use ICT equipment to 

conduct classes – 92.5%, then the better execution of tasks by teachers who use the shop equipment 

to conduct experiment-based classes – 85.6% and better student preparation to enter the labour 

market thanks to the acquisition of key and universal skills – 84.2%. 

The remaining problems that should be addressed by the MV ROP’s aid include the following: 

▪ Obsolescence of school equipment and devices, lack of funds for purchasing new, state-of-the-art 

equipment - this situation is especially emphasised in rural areas.  

▪ Insufficient teachers skills in terms of IT equipment operation; 

▪ Insufficient level of key competencies and universal skills possessed by students. 

▪ Necessity of supporting students with dysfunctions and special educational needs. It is especially 

important to provide adequate equipment to and educate teachers in terms of the possible and 

modern-day methods of supporting students. 

▪ The problems in terms of scholarship aid mainly concern the availability of additional form of 

education for students based in areas with poor transport accessibility.  

The surveyed project beneficiaries in the field of general education indicated highly varied needs that 

the project addressed. This included, among others, the ability to broaden the offer for students by 

purchasing didactic aid and organising additional classes to enable students to acquire new 

competencies. The projects executed as part of the MV ROP’s Measure 10.1 (except for Submeasure 

10.1.4) are adapted to the needs identified in terms of general education - no project types that, in the 

respondents’ opinion, would be useless were identified. Responding to the question of whether it would 

be possible to achieve similar effects by using other resources, it is necessary to bring up the results of 

the counterfactual studies. The difference-in-difference estimator analysis demonstrates the 

percentage of activities executed thanks to the MV ROP’s resources, the higher the difference rate, the 

higher the EFS resources’ impact on achieving the given effect. The greatest impact of the MV ROP’s  

resources can be observed in the case of the following effects:  
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▪ Providing the institutions with ICT equipment to conduct classes; 

▪ Providing the institutions with equipment to conduct experiment-based classes; 

▪ Preparation of students to enter the labour market through delivery of key and universal 

competencies; 

▪ Aiding teachers in terms of better preparation for working with special need students. 

It is worth pointing out the institutions’ activities related to the teachers’ qualification enhancement. 

The difference in this case amounts to just over 10%, which means that it is possible to observe a slight 

advantage of the effects achieved thanks to the MV ROP’s aid. It is therefore possible to presume that 

the need to educate the teachers is satisfied by the general education institutions, however the 

qualitative interviews’ respondents emphasised the need for variation in terms of quality and fields 

compared to the MV ROP’s aid. The aid provided to the beneficiaries contributes to the improvement 

of the general education quality when compared to institutions that did not receive any aid. In summary, 

it is necessary to emphasise that the projects executed as part of the MV ROP’s Axis X on general 

education allow for achieving effects that do not occur in the same dimension for beneficiaries that do 

not use the MV ROP’s aid. 

 

Vocational education 

A total of 78 projects were provided with subsidies as part of the Measure 10.3. A vast majority of the 

projects are executed by beneficiaries based in the Mazowieckie Voivodeship. The beneficiaries most 

often chose projects concerning student/auditor aid and then projects assuming shop equipment. 

In terms of indicator execution rate, there is currently no threat of not achieving them. The planned aid 

mostly addresses the needs of vocational education identified during the study. According to the 

beneficiaries’ self-evaluation, the project activities contributed to the improvement in education 

quality. The beneficiaries do not see any possibility to execute similar activities without the acquired 

resources. 

The difficulties in the voivodeship, related to vocational education, include, among others, lack of 

adaptation of the existing education courses to the employer needs, negative perception of vocational 

schools, unsatisfactory co-operation between employers and schools. 

The needs specified by school heads include, among others, vocational trainings allowing for obtaining 

permits or certificates, trainings on soft skills for students and teachers. 

Nearly all respondents declared willingness to use the ROP’s aid in the future. Applying for resources is 

hindered, e.g. by lack of required own contribution, lack of knowledge and skills to write the application, 

lack of personnel that would be able to manage and settle upon the project. 

Among institutions that do not use the ROP’s aid, a much smaller percentage equipped their students 

with key and universal skills. The scale of other activities, such as scholarship aid or apprenticeship or 

internship organisation, is higher in the beneficiaries group. 

The main factor contributing to the project’s success is the engagement of all parties – persons 

coordinating and managing the project as well as final recipients, i.e. students and teachers. Another 

success factor is the apt diagnosis of the given institution’s needs.. 

An obstacle for ensuring an adequately trained personnel with up-to-date knowledge is the lack of 

trainings for teachers who educate youth in general subjects or the high price of such trainings (if they 

are available). Due to the fast technological progress, further education and updating the knowledge of 

teachers, especially vocational teachers, is absolutely necessary. 

It is also necessary to provide adequate infrastructure - well equipped shops. 

It is also important to ensure contact with specialists and co-operation with entrepreneurs that enables 

youth to acquire practical vocational knowledge and allows an easier start in the labour market. 
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Another issue that was pointed out was the society’s mental barriers. It was indicated that the model in 

which each child should acquire the secondary education certificate and graduate from university is still 

replicated, whereas vocational education is underestimated. 

The evaluated projects indirectly contribute to the attractiveness of vocational education. This is due, 

among others, to: modernisation of vocational shops, allowing students to acquire qualifications 

confirmed by a permit/certificate, allowing students to take up specialist courses and trainings, 

approximation of teachers and instructors to the current conditions in the work environment. 

Some beneficiaries encountered problems (1/3). Their main cause were the difficulties in executing the 

procedure of public procurements and selecting the contractors.  

An important problem that was specified is also the fact that the subsidy application evaluation process 

is too long. This leads to a situation where the project execution is commenced when some of the 

assumptions adopted in the project can be obsolete.  

 

Adult education 

A total of 72 projects were provided subsidies of PLN 55.6 million as part of the Measure 10.2.  On the 

other hand, 65 projects were subsidised for a total amount of PLN 51.5 million as part of Submeasure 

10.3.4. More than half of the projects are executed by beneficiaries based in the Mazowieckie 

Voivodeship. 

Topical studies demonstrate that the interest in continuing education is relatively low in most sub-

regions. Despite this fact, the analysis of the scale of participation in adult education indicates that their 

educational activity is rising steadily. In the case of persons not participating within 12 months prior to 

the study conducted by the Statistical Office and who were not willing to acquire further education, the 

lack of such a necessity was specified as the most common cause. These conclusions were also 

confirmed in this study. 

The beneficiaries very highly evaluate the degree of adaptation of the obtained aid to their institution’s 

needs. Nearly all respondents declared willingness to use the ROP’s aid in the future. Institutions that 

do not use the subsidy also declare willingness to apply for resources. Applying for resources is hindered, 

e.g. by lack of required own contribution, lack of knowledge and skills to write the application, lack of 

personnel that would be able to manage and settle upon the project, complex procedures, short time 

for preparing application documentation, long time of application evaluation. 

The heads of institutions that are executing projects as part of the MV ROP do not see any possibility of 

executing similar activities, i.e. providing free trainings or courses.  

A vast majority of project participants improved their qualifications and over 1/3 is better at performing 

their professional duties. Participation in the project has also resulted in other effects, e.g. the ability of 

more free computer use in the private life, including more possibilities to communicate with others, 

improvement in self-esteem and self-confidence, taking up further education. 

A vast majority of the respondents (78%) was not able to specify a different method of achieving the 

above effects than participation in the project subsidised from the EU resources. 

Among non-beneficiary institutions, a much smaller percentage equipped adults with digital and 

language skills. It is possible to state with high probability that this is an effect of the types of projects 

subject to subsidisation as part of Measure 10.2. 

The heads of institutions executing the projects agree that the main factor for the project’s success is 

the committed personnel and experience gained during the execution of similar projects. A friendly 

atmosphere is also not insignificant, because it can be hugely important, especially for older people who 

did not take part in similar undertakings for a long time. 
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Respondents mentioned participant motivation as a significant factor for the project’s success multiple 

times. As already mentioned, on one hand, the guarantee of real benefits positively affects the 

engagement in project activities, however on the other hand, it can cause the training participants to 

take them up not because they want to improve their qualifications, but only because of possible 

gratification (e.g. financial gratification from the workplace). Free-of-charge aid can also be treated as a 

factor that favours effectiveness, but it can also lower it. 

The degree to which the subsidised projects allow for counteracting occupational exclusion or 

marginalisation of the weakest groups, including unemployed and least educated, is illustrated by the 

indicators. The reporting data demonstrates that their execution is very high. As of now, aid was 

provided to over 15.5 thousand persons with low qualifications an 9.2 thousand at the age of 50 and 

more (it is necessary to remember that these groups can overlap). 

The beneficiaries rarely reported problems related to the executed project activities. The provided 

answers mainly concerned difficulties with the recruitment process and achieving the number of 

participants required in the project. 
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1. Wprowadzenie 
 

1.1. Cel badania 
 

Celem badania była ocena realizacji działań na rzecz edukacji w regionie podejmowanych w ramach 

RPO WM 2014 - 2020. Jak wskazują dokumenty strategiczne kluczowym wyzwaniem dla systemu 

edukacji jest dostosowanie form i metod nauczania do potrzeb rynku pracy. Jest to proces niezwykle 

skomplikowany ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce i społeczeństwie. System 

nauczania powinien zwiększać swój zasięg, obejmując wsparciem osoby na każdym etapie życia – 

począwszy od edukacji przedszkolnej, na kształceniu osób dorosłych skończywszy. Kształcenie powinno 

zostać w większym stopniu zintegrowane z rynkiem pracy. Nie może jednak być to system 

jednokierunkowy, powinien dawać umiejętności i wiedzę pozwalającą na możliwie szybkie 

przekwalifikowanie się w przyszłości. Istotnym elementem systemu powinno być likwidowanie barier 

w dostępie do edukacji, zarówno geograficznych, jak i społecznych, finansowych i zdrowotnych. 

Wyrównanie szans w dostępie do edukacji bezpośrednio wpływa na wyrównanie szans na rynku pracy. 

 

Zgodnie z dokumentami programowymi realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 projekty powinny 

wpływać na zapewnienie wysokiego standardu bazy oświatowej za pomocą doposażenia szkół oraz 

wyposażenia w innowacyjne narzędzia, a także technologie. Dodatkowo wsparcie w obszarze edukacji 

powinno przyczynić się do podniesienia wiedzy i umiejętności kadry oświaty. W przypadku rozwoju 

szkolnictwa zawodowego szczególny nacisk powinien zostać położony na profile kształcenia związane 

z dziedzinami istotnymi dla gospodarki regionu natomiast w kształceniu ogólnym na rozwijanie 

kompetencji kluczowych uczniów (cyfrowych i językowych oraz niezbędnych na rynku pracy). Działania 

realizowane ze środków RPO WM 2014-2020 powinny mieć także przełożenie na zwiększenie 

aktywności zawodowej osób dorosłych. 

 

1.2. Zakres badania 
 

obszary (cele 
szczegółowe)

edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe, 
edukacja dorosłych, ocena systemu wdrażania.

zakres 
podmiotowy

Beneficjenci RPO WM 2014-2020, Dyrektorzy szkół i innych placówek
systemu oświaty, Nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki zawodu i inni
pracownicy placówek oświatowych, Przedstawiciele Kuratorium Oświaty,
Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-
2020.

zakres 
terytorialny

Zakresem terytorialnym badania jest obszar województwa mazowieckiego,
z uwzględnieniem podziału na obszar regionu mazowieckiego regionalnego
i regionu warszawskiego stołecznego. W ramach regionu mazowieckiego
regionalnego uwzględniono subregiony: płocki, ciechanowski, siedlecki,
radomski, ostrołęcki, żyrardowski.
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W badaniu zostały uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne (w ramach pytań badawczych): 

▪ Skuteczność – rozumiana jako ocena czy założone cele wsparcia zdefiniowane na etapie 

programowania są osiągane dzięki realizowanym projektom w obszarze edukacji. 

▪ Użyteczność – rozumiana jako stopień, w jakim interwencja RPO WM 2014-2020 przyczyniła się do 

zaspokojenia potrzeb grup docelowych wsparcia; 

▪ Trafność/Adekwatność – rozumiana jako stopień adekwatności celów realizowanego wsparcia 

w stosunku do zmieniających się potrzeb i wyzwań społeczno-gospodarczych zidentyfikowanych 

w obszarze edukacji na terenie województwa mazowieckiego; 

▪ Efektywność – rozumiana jako analiza relacji pomiędzy nakładami a osiągniętymi efektami, również 

pod kątem możliwości osiągnięcia zbliżonych lub lepszych efektów przy wykorzystaniu mniejszych 

lub porównywalnych zasobów. 

 

1.3. Założenia metodologiczne 
 

W ramach niniejszej ewaluacji zaplanowano do realizacji szereg metod i technik badawczych oraz 

analitycznych, które służyły do osiągnięcia celu badania. Uzyskanie wyczerpującego materiału możliwe 

było dzięki wykorzystaniu następujących technik badawczych: 

 
Schemat 1. Zastosowane techniki badawcze. 

 

▪ Analiza desk research 

Badanie typu desk research to analiza dostępnych dokumentów (statystyk, raportów, analiz, danych 

monitoringowych, sprawozdawczych itp.). 

W ramach niniejszej ewaluacji analizą objęto: 

1. Dokumenty programowe i strategiczne: 

• Umowa Partnerstwa, 

• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, 

• Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

• Szczegółowy Opis osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (SZOOP) wraz z załącznikami, 

• Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

2014 - 2020+, 

• Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, 

Analiza desk 
research

Ankieta 
kwestionariuszowa 

CATI

Metoda 
kontrfaktyczna

Indywidualne 
wywiady 

pogłębione (IDI)

Zogniskowany 
wywiad grupowy 

(FGI)

Telefoniczne 
wywiady 

pogłębione (TDI)

Wywiady 
eksperckie

Wywiad częściowo 
ustrukturyzowany 

SSI

Analiza przypadku 
– case study

Benchmarking
Analiza (matryca) 
przystawalności

Warsztat 
ewaluacyjny
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• Dane wygenerowane przez Zamawiającego z aplikacji SL2014, 

• Dokumentacja naborów w trybie konkursowym i pozakonkursowym z obszaru edukacji (m.in. 

kryteria naboru wniosków, regulaminy konkursów, wezwania do złożenia wniosków), 

• Kwartalne i roczne sprawozdania z realizacji Programu w zakresie osiągania wskaźników właściwych 

dla monitorowania postępu wdrażania Osi Priorytetowej 10 RPO WM 2014-2020, 

• Wnioski o dofinansowanie projektów oraz wnioski o płatność, 

• Harmonogramy naborów, 

• Dokumentacja konkursowa naborów obejmujących wymiar terytorialny wsparcia, stanowiąca 

załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie (w tym m.in. regulamin konkursu, 

wzór wniosku, instrukcja wypełniania wniosku, wzór umowy), 

• Regionalne programy operacyjne 15 województw wraz ze Szczegółowymi Opisami Osi 

Priorytetowych; 

 

2. Rozporządzenia, ustawy, wytyczne: 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lat 2014-

2020, 

• Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady 

wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie 

metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na 

potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 

• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), 

• Wytyczne oraz rozporządzenia Ministra właściwego ds. rozwoju i finansów regulujące kwestie 

objęte przedmiotem badania, 

• Rekomendacje Rady dla Polski (Country Specific Recommendations) i Country Report dla Polski na 

poziomie regionalnym, 

• Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia 

europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym 

(EQAVET), 
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• EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, 

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

• Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020; 

 

3. Inne dokumenty i opracowania: 

• Sprawozdanie krajowe – Polska 2019 r., raport towarzyszący dokumentowi: Komunikat Komisji do 

Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy, Europejski semestr 

2019 r.: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi 

makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy 

rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 

• Sprawozdanie krajowe – Polska 2018 r., raport towarzyszący dokumentowi: Komunikat Komisji do 

Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy, Europejski semestr 

2019 r.: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi 

makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy 

rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 

• Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2018 r. oraz zawierające opinię 

Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2018 r. 

• Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie mazowieckim, 

• Badania ewaluacyjne i inne opracowania powiązane z tematyką analizy, 

• Dane pochodzące ze statystyki publicznej. 

 
▪ Ankieta kwestionariuszowa CATI 

Badanie zostało przeprowadzone z dwoma grupami respondentów: 
a) beneficjentami projektów Osi 10 RPO WM 

 
Tabela 1. Struktura próby w badaniu CATI z udziałem beneficjentów Osi 10 RPO WM 

Działanie/Poddziałanie Populacja generalna Próba w badaniu 

10.1.4 - przedszkola 92 71 

10.1 (bez 10.1.4) – kształcenie ogólne 167 139 

10.2, 10.3.4 – kształcenie dorosłych 107 70 

10.3 (bez 10.3.4) – kształcenie zawodowe 57 57 

Łącznie 423 337 

 
b) nauczycielami i instruktorami praktycznej nauki zawodu, którzy zakończyli udział w projekcie 

 
Tabela 2. Struktura próby w badaniu CATI z nauczycielami i instruktorami praktycznej nauki zawodu, którzy zakończyli udział 
w projekcie w ramach Osi 10 RPO WM 

Działanie/Poddziałanie Próba w badaniu 

10.1.4 - przedszkola 75 

10.1 (bez 10.1.4) – kształcenie ogólne 220 

10.3 (bez 10.3.4) – kształcenie zawodowe 59 

Łącznie 354 
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▪ Metoda kontrfaktyczna 

 

Celem metody kontrfaktycznej było pokazanie, jak wyglądałaby sytuacja społeczno-ekonomiczna, gdyby 

dana interwencja nie była realizowana. Porównanie tej hipotetycznej sytuacji z sytuacją rzeczywistą, 

jaka zaistniała po interwencji, umożliwia nam zmierzenie efektów netto podjętych działań. 

Do stworzenia sytuacji kontrfaktycznej („co by było, gdyby nie było interwencji”) służą grupy kontrolne. 

W dużym uproszczeniu są to grupy podmiotów (osób, firm itp.) nieobjętych interwencją, które są 

w możliwie największym zakresie podobne do grup objętych interwencją.1 Badanie przeprowadzono 

w czterech obszarach: edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego oraz 

edukacji dorosłych. Przebiegało według następujących etapów: 

• Sporządzenie operatu badania (dotyczy to placówek, które nie brały udziału w projektach), 

• Stworzenie listy wskaźników, na które wpływ mogły mieć realizowane projekty, 

• Pozyskanie informacji na temat wartości wskaźników (dane od beneficjentów oraz placówek z puli 

kontrolnej), 

• Wyłonienie efektywnych grup eksperymentalnych oraz grup kontrolnych dla każdego z czterech 

obszarów badawczych. Zastosowano metody statystyczne dopasowania prób według cech takich 

jak propensity score matching - w metodzie tej chodzi o to, aby obserwacje w grupie 

eksperymentalnej były podobne do osób z grupy kontrolnej pod względem cech, które są 

powiązane ze zmienną niezależną oraz zmienną zależną. Chodzi o wyrównanie różnic pomiędzy 

grupami,2 

• Oszacowanie wpływu realizacji projektów na określone wskaźniki (za pomocą estymatora 

difference-in-differences). 

Realizacja metody zakładała wykorzystanie techniki Propensity Score Matching (PSM), czyli do każdego 

respondenta z populacji beneficjentów RPO WM 2014-2020 dobrany zostanie mu „statystyczny 

bliźniak” z próby kontrolnej (podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie w takich samych 

obszarach). Każdy respondent z grupy kontrolnej został wykorzystany jako odpowiednik tylko jednego 

respondenta z grupy zasadniczej. W ramach realizacji metody przeprowadzono badania na grupie 

kontrolnej N=337. 

Metodą umożliwiającą dokonanie pomiaru czy wsparcie udzielane beneficjentom w ramach RPO WM 

2014-2020 przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia w porównaniu do instytucji, które nie 

aplikowały, jest różnica pomiędzy efektem całkowitym zdiagnozowanym w grupie poddanej 

oddziaływaniu, a efektem w przypadku niepoddania tej grupy oddziaływaniu. Wykonawca wykorzystując 

metodę PSM oszacował prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia w grupie kontrolnej. Osoby, które 

otrzymały wsparcie (grupa zasadnicza) były porównywane z osobami, które nie skorzystały ze wsparcia 

(grupa kontrolna), ale ze względu na posiadane cechy społeczno-demograficzne są odpowiednikami 

ostatecznych odbiorców wsparcia. Wykonawca dokonał porównania grup zasadniczej i kontrolnej 

w oparciu o wytypowany zestaw zmiennych (powiat, rodzaj placówki), który wykorzystano w modelu 

regresji logistycznej. Na podstawie przewidywanego przez model prawdopodobieństwa sukcesu 

obliczono propensity score (PS), który posłużył następnie do wyłonienia par składających się 

z ostatecznych odbiorców wsparcia i osób, które nie zostały objęte wsparciem. Wykonawca wykorzystał 

                                                             
 

1 https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/o-ewaluacji/metodologia-badan/ 
2 http://nauka.metodolog.pl/propensity-score-matching-statystyczny-wplyw-netto-zmiennej-niezaleznej-na-zmienna-zalezna/ 
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metodę najbliższego sąsiedztwa (Nearest Neighbour). Każdemu respondentowi z grupy zasadniczej 

został przypisany respondent z grupy kontrolnej w oparciu o wartość PS.  

 

Badanie terenowe zrealizowano z wykorzystaniem techniki CATI. 

 

▪ Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

Badanie IDI zostało przeprowadzone z:  

a) przedstawicielami IZ RPO oraz IP RPO odpowiedzialnymi za wdrażanie analizowanych 

Działań/Poddziałań: 

• z przedstawicielami IZ – 3 wywiady; 

• z przedstawicielem IP – 1 wywiad; 

• z przedstawicielem ZIT – 1 wywiad. 

b) dyrektorami szkół i innych placówek systemu oświaty lub/i ich zastępcami – 20 wywiadów 

w podmiotach realizujących projekty w różnych Poddziałaniach 

c) przedstawicielami Kuratorium Oświaty - 2 wywiady. 

 
▪ Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) 

Zogniskowane wywiady grupowe zostały przeprowadzone z dyrektorami szkół i innych placówek 

systemu oświaty lub/i ich zastępcami. Zrealizowano cztery badania FGI, uwzględniając podział na 

obszary badawcze: 

obszar liczba wywiadów 

edukacja przedszkolna 1 wywiad 

kształcenie ogólne 1 wywiad 

kształcenie zawodowe 1 wywiad 

edukacja dorosłych 1 wywiad 

 

▪ Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) 

Do badania TDI zaproszono nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu i pracowników placówek 

oświaty, uczestniczących w badanych projektach. Przeprowadzono 20 wywiadów. Respondentów 

dobrano w sposób celowy, na podstawie wyników badań ilościowych, ponieważ w badaniu TDI zależało 

nam na poznaniu przyczyn określonych (głównie negatywnych i wskazujących na występowanie barier 

i problemów) opinii.  

 

▪ Wywiady eksperckie 

Uczestnikami wywiadów eksperckich byli przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, 

Konfederacji Lewiatan, Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Izb rzemiosła, Cechu Rzemiosł, Izby 

gospodarczej. Wykonawca przeprowadził 8 wywiadów eksperckich. 

 

▪ Wywiad częściowo ustrukturyzowany SSI 

W badaniu SSI udział wzięły osoby dorosłe (niebędące nauczycielami, instruktorami praktycznej nauki 

zawodu i pracownikami placówek oświaty), biorące udział w projektach w ramach Działania 

10.2 (150 osób) oraz Poddziałania 10.3.4 (150 osób) RPO WM. Badanie zrealizowano na próbie 300 

osób. 
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▪ Analiza przypadku – case study 

W przypadku niniejszego badania, case study, nastawione było na analizę przypadków dobrych praktyk, 

zidentyfikowanych w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Analizie poddano 

cztery przypadki, w tym: 1 projekt z zakresu edukacji dorosłych, 1 projekt z zakresu kształcenia 

zawodowego, 1 projekt z zakresu kształcenia ogólnego, 1 projekt z zakresu edukacji przedszkolnej. 

Przypadki wybrano na podstawie badania CATI z udziałem beneficjentów oraz uczestników, a także 

analizy desk research.  

 
▪ Benchmarking 

Wykonawca poddał analizie benchmarkingowej wszystkie Regionalne Programy Operacyjne (15 RPO), 

pod kątem działań podejmowanych na rzecz edukacji. Następnie sprawdzono, czy w świetle zebranych 

danych zastanych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego, oraz 

wyników badań pierwotnych, możliwe jest wskazanie innych (niż zakładane w RPO WM), istotnych do 

wdrożenia działań. 

 

▪ Analiza (matryca) przystawalności 

Analiza przystawalności stanowi matrycę logiczną, której opracowanie pozwala na zobrazowanie, czy 

i w jaki sposób określone działania, wzmacniają lub osłabiają inne. Analiza przystawalności posłużyła 

sprawdzeniu, czy i w jakim stopniu projekty wybrane do dofinansowania w ramach RPO WM realizują 

cele/działania opisane w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Analizę oparto na 

dokumentacji projektowej. W wierszach matrycy wpisano dofinansowane projekty, a w kolumnach 

cele/działania określone w powyższym dokumencie. Następnie ewaluator dokonał oceny, czy dany 

projekt wpisuje się w cele/działania. Dobór próby do analizy miał charakter losowy. Operatem losowania 

była lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w badanych Działaniach/Poddziałaniach w ramach 

RPO WM. 

 

▪ Warsztat ewaluacyjny 

Warsztat ewaluacyjny to technika badawcza pozwalająca skonfrontować sformułowane rekomendacje 

i zalecenia z realnymi możliwościami ich adresatów. Warsztat został zrealizowany po przekazaniu 

wstępnej wersji raportu końcowego. 

 

1.4. Okoliczności towarzyszące badaniu 
 

Badanie realizowane było w swojej fazie terenowej w okresie od połowy kwietnia 2019 r. do końca maja 

2019 r. W tym czasie zbiegło się kilka sytuacji utrudniających realizację badania terenowego:  

▪ pierwsza związana z niedostępnością badanych, w okresie przedłużonego weekendu majowego, 

który w skrajnych przypadkach trwał od 29 kwietnia do 5 maja. 

▪ Realizacja egzaminu maturalnego w terminie 6 - 25 maj. 

▪ Organizacja rad pedagogicznych, w celu dokonania oceny i klasyfikacji uczniów do następnych klas.  

▪ Strajk nauczycieli, który został zakończony 27 kwietnia 2019 r., a jego efektem było „nadrabianie” 

zaległości przez nauczycieli i dyrektorów, co wiązało się z brakiem czasu na udział w badaniach 

i wielokrotne przekładanie wywiadów. 
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2. Wyniki badania 
 

Proces upowszechniania się na świecie modelu gospodarki opartej na wiedzy i próba jego implementacji 

w europejskich i polskich realiach społeczno-gospodarczych, przyczynił się nie tylko do zwiększenia roli 

edukacji, ale też wpłynął na zmianę oczekiwań względem niej. Tradycyjny pogląd, zgodnie z którym 

system oświaty powinien odpowiadać za kształtowanie wzorców i postaw społecznych, umożliwiających 

prawidłowe funkcjonowanie jednostki w danym społeczeństwie, nie oddaje w pełni rzeczywistych 

oczekiwań, jakie pokłada się dziś w systemie edukacji. Nabiera bowiem na znaczeniu podejście 

zakładające, że współczesne przemiany gospodarcze wymuszają położenie w ramach systemu oświaty 

większego nacisku na upraktycznienie kształcenia i dopasowanie go do wymagań stawianych przez rynek 

pracy. W zarysowanym powyżej ujęciu podkreśla się potrzebę rozwijania i umacniania powiązań między 

systemem edukacji a sektorem gospodarki. Od jakości tych powiązań mają zależeć, z jednej strony, 

szanse na zapewnienie wykwalifikowanej kadry na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, z drugiej zaś 

możliwości zwiększenia globalnej konkurencyjności europejskiej i polskiej gospodarki. 

 

Aktualne uwarunkowania prawno-strategiczne, a także wprowadzane w ostatnich latach zmiany 

legislacyjne w obszarze edukacji, potwierdzają dążenia podejmowane na poziomie europejskim, 

krajowym i regionalnym do dopasowania edukacji do potrzeb nowoczesnej gospodarki.  

 

W uzasadnieniu dla konieczności realizacji niniejszego badania wskazano, iż dotychczasowa interwencja 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uwidoczniła 

konieczność skutecznej koncentracji i intensyfikacji działań polegających na upowszechnieniu idei 

uczenia się przez całe życie. Wyzwaniem pozostaje niedopasowanie umiejętności pracowników do 

wymagań miejsc pracy oraz terytorialne rozmieszczenie siły roboczej, w tym także wykwalifikowanych 

kadr. W ramach RPO WM 2014-2020 wsparcie systemu edukacji znajduje się w Osi Priorytetowej 10 

Edukacja dla rozwoju regionu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Realizowane 

projekty mają przyczynić się do zapewnienia wysokiego poziomu nauczania na wszystkich szczeblach, 

poprawy warunków realizacji procesu kształcenia oraz podniesienia jakości infrastruktury edukacyjnej 

w województwie mazowieckim, co w konsekwencji powinno przełożyć się na niwelowanie wskazanych 

problemów. Realizacja przedmiotowego badania miała pozwolić na ocenę adekwatności interwencji 

z punktu widzenia poprawiania jakości edukacji i osiągniętych w tym zakresie efektów. W ramach 

przedmiotowego badania dokonana została ocena realizacji projektów wyłonionych zarówno w trybie 

konkursowym, jak i pozakonkursowym. Badanie objęło cztery obszary związane z edukacją: 

przedszkolną, ogólną, zawodową i dorosłych. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

3 Źródło: SOPZ 
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2.1. Ocena systemu wdrażania  

 

1. Jakie można wskazać rozwiązania niwelujące zidentyfikowane problemy we wdrażaniu edukacji? 

2. Jakie doświadczenia z dotychczasowego wdrażania edukacji można wykorzystać po 2020 roku, 

w tym w ramach instrumentów ZIT i RIT?  

 

W ramach niniejszego podrozdziału dokonana zostanie ocena systemu wdrażania przede wszystkim pod 

kątem pojawiających się problemów we wdrażaniu i sposobu ograniczania ich negatywnych skutków, 

a także zaleceń na nowy okres programowania. Na wstępie dokonano przedstawienia ogólnych 

informacji dotyczących postępów we wdrażaniu Programu.  

 

Łączna kwota alokacji dla całej OP X wyniosła 158 551 614 euro, co stanowi 7,6% udziału w RPO WM 

2014 – 2020 (alokacja dla programu wyniosła 2 089 840 138,00 euro). Do końca 2018 r. wykorzystano 

71,56% alokacji, w ramach Działania 10.1 wykorzystano 67,03%, Działania 10.2 – 71,32%, a Działania 

10.3 – 76,51%. 

 

Łącznie (według danych zawartych w informacji kwartalnej) do końca 2018 roku w ramach Osi 

Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu złożono 1821 wniosków o dofinansowanie poprawnych 

pod względem formalnym, z tego podpisano 535 umów.4 Najwięcej umów podpisano w ramach 

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży - były to 322 umowy, dalej dla Działania 10.3 

Doskonalenie zawodowe - 141 umów, najmniej dla Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji 

kluczowych wśród osób dorosłych - 72 umowy. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż w całym RPO WM 

zawarto 2 629 umów lub wydano decyzji o dofinansowaniu, a więc umowy w ramach Osi X stanowiły 

20,3%, przy jednoczesnym 8% wkładzie UE i 6,7% wydatków ogółem na wszystkie Osie. Oznacza to, że 

wraz ze stosunkowo dużą liczbą wniosków o dofinansowanie (względem całego RPO WM) nie jest 

powiązany wysoki udział środków finansowych.  

 

Dokonując analizy czasowej liczby podpisanych umów można zauważyć, iż najwięcej podpisano ich 

w roku 2017, bo 196 umów, dalej w roku 2016 - 171 umów, a najmniej w roku 2018, bo 168 umów, ale 

różnice te nie są znaczące. Warto przyjrzeć się też kwotom dofinansowania UE, które z każdym rokiem 

wzrastały od 25 mln euro w roku 2016, przez 38,3 mln euro w roku 2017, do 50 mln euro w 2018 r. 

Należy zatem kontynuować podejmowane działania mające na celu jak najefektywniejsze wydatkowanie 

środków i zachęcać do aplikowania szczególnie tych beneficjentów, którzy jeszcze nie skorzystali 

z oferowanego wsparcia.   

 

Analiza poziomu realizacji wskaźników na koniec 2018 roku wykazuje, iż w wielu przypadkach realizacja 

na założonym poziomie (do końca 2023 roku) nie jest zagrożona, gdyż ich szacowana wartość wynosi 

minimum 70%, a w wielu przypadkach przekracza zakładany poziom (realizacja wskaźników powyżej 

100%). Jedynie w przypadku Działania 10.1 wskaźnik Liczba dzieci objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej według wartości 

szacowanej do końca 2023 roku może osiągnąć wartość 52,96% przy obecnej liczbie realizowanych 

projektów. Ponadto w przypadku Działania 10.3 wskaźniki Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie oraz Liczba uczniów, 

którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu przyjmują 

                                                             
 

4 Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego IV kwartał 2018 r. 
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wartość 0% według szacunków, gdyż wskaźniki te zostały przyjęte do programu po jego renegocjacji 

z KE, a ich wartość liczona jest począwszy od naborów w 2018 roku.  

 

Działanie 
Priorytet 

inwestycyjny 
Nazwa wskaźnika 

% realizacji wartości 
docelowej dla 2023 r. 

według wartości 
szacowanej 

10.1 10(i) 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w 
ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 
157,51% 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały 
doposażone w programie 

186,64% 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w 

programie 
245,17% 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 358,78% 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w 
programie 

1273,70% 

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w 
programie 

74,99% 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej 
52,96% 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

81,37% 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących 
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

116,29% 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 
113,76% 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 

94,04% 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu (10.1.1) 

104,80% 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu (10.1.4) 

105,43% 

10.2 10(iii) 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie 

153,68% 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

291,73% 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

126,93% 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu 
137,78% 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu 
182,32% 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu 
117,06% 

10.3 10(iv) 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 

151,01% 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 

106,03% 
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Działanie 
Priorytet 

inwestycyjny 
Nazwa wskaźnika 

% realizacji wartości 
docelowej dla 2023 r. 

według wartości 
szacowanej 

dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego 

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum 
kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych 

wsparciem w programie 
300,00% 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem 

w programie 
70,17% 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w 

programie 
0,00% 

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w 
programie 

74,92% 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 
kształcenia w programie 

257,41% 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

115,03% 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 

122,45% 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 

0,00% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia 

98,69% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych za rok 2018. 

 

Na podstawie analizy stopnia realizacji wskaźników w ramach całej Osi X RPO WM nie identyfikuje się 

zagrożenia w ich realizacji. Analiza barier w realizacji projektów w ramach RPO została w sposób 

szczegółowy przedstawiona na poziomie każdego z obszarów, co sprzyja zwiększeniu czytelności 

opracowania. W ramach niniejszego opracowania przedstawione zostaną wyniki analizy techniki 

benchmarking oraz badań jakościowych, które pozwolą na określenie, które z doświadczeń 

dotychczasowego wdrażania edukacji można wykorzystać po 2020 roku. 

 

W obszarze edukacji przedszkolnej, działaniem, które przyniosło bardzo dobre efekty i z całą pewnością 

powinno być kontynuowane w kolejnych latach to wsparcie oferowane placówkom przedszkolnych na 

utworzenie lub dostosowanie miejsc w placówkach dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym 

tworzenie odpowiedniej oferty edukacyjnej. Warto również podkreślić, wysoką użyteczność wymaganej 

diagnozy potrzeb, co pozwala placówkom dopasować oferowane formy wsparcia do własnych potrzeb. 

Wysoko oceniana była również możliwość łączenia wielu typów wsparcia, dzięki czemu zapewniana była  

komplementarność działań. Kolejnym rozwiązaniem zastosowanym przy ocenie projektów było 

premiowanie jednostek na terenie gmin, gdzie stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest 

niższy niż średnia dla województwa. Dzięki zastosowaniu punktów premiujących projekty mogły składać 

placówki położone na terenie wszystkich gmin, ale odpowiednio dofinansowanie mogły otrzymać te, 

które uzyskały największą liczbę punktów, na którą składały się również wspomniane punkty premiujące.  

 

Podobne działania zaobserwowano w przypadku kształcenia na poziomie edukacji ogólnej. Szczególnie 

użyteczne okazało się łączenie różnych typów wsparcia, placówki mogły odpowiednio dopasować formy 
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działań do swoich potrzeb. Z drugiej strony ponownie potrzeba realizacji projektu musiała być 

poprzedzona dokładną diagnozą, która musiała wykazywać, iż dana jednostka znajduje się 

w niekorzystnej sytuacji. Konieczność sporządzenia diagnozy powinna być kontynuowana w przyszłości. 

 

Zarówno beneficjenci, jak i sami uczestnicy projektów z zakresu kształcenia zawodowego podkreślają, 

że chętnie kontynuowaliby projekty w takiej postaci, w jakiej zostały one zrealizowane. Szczególnie 

ważne jest dla nich doposażanie pracowni zawodowych oraz aktualizowanie wiedzy kadry uczącej 

młodzież, ponieważ właśnie to determinuje jakość kształcenia. Placówki nie byłyby w stanie 

samodzielnie finansować działań w takim zakresie. Nieoceniona jest również współpraca 

z pracodawcami, która niejako jest wymogiem określonym w kryteriach oceny projektów. Kształcenie 

dualne jest najlepszym sposobem na zapoznanie uczniów z rzeczywistym środowiskiem pracy, 

wymogami pracodawcy oraz samym zawodem. Wsparciem, które warto jest kontynuować jest na 

pewno doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone już na etapie szkoły podstawowej. Jest 

traktowane jako środek do rozpoznania potencjału ucznia, ale również (brakującej) promocji kształcenia 

zawodowego, jako ciekawej alternatywy dla kształcenia ogólnego. 

  

Elementem nieodzownym dla powodzenia projektów z zakresu edukacji dorosłych, jest wzbudzanie 

w uczestnikach motywacji do podejmowania kształcenia. Dotychczasowy poziom realizacji wskaźników 

wskazuje na duże zainteresowanie szkoleniami wśród osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, niemniej 

są to grupy szczególne, często wymagające bardziej indywidualnego podejścia (np. ze względu na niskie 

kwalifikacje). Oprócz wsparcia szkoleniowego, warto równolegle prowadzić wsparcie o charakterze 

psychologicznym, mające na celu chociażby podniesienie samooceny uczestnika. Wartym rozważenia 

jest modyfikacja formuły szkoleń, w kierunku bonów szkoleniowych, tak aby to uczestnik mógł określić 

swoje potrzeby. 

 

W ramach niniejszego badania przeprowadzono benchmarking regionalnych programów operacyjnych 

dla wszystkich województw, z uwzględnieniem szczegółowych opisów osi priorytetowych, 

dookreślających cele i kierunki działań sformułowane w RPO. Analiza ta była ukierunkowana na 

zidentyfikowanie funkcjonujących w innych regionach Polski form wsparcia edukacji, które nie zostały 

przewidziane w RPO WM na lata 2014-2020, a które stanowiłyby wartościowy wkład w poszerzenie 

spektrum działań na rzecz rozwoju edukacji na różnych szczeblach, począwszy od wychowania 

przedszkolnego, kończąc na edukacji osób dorosłych.  

 

Wyniki benchmarkingu przedstawiono w poniższej tabeli. W pierwszej kolumnie podano nazwę osi 

priorytetowej, która odnosi się do sfery edukacji. Druga kolumna zawiera cele szczegółowe, które 

zdefiniowano w ramach osi priorytetowych dotyczących edukacji. W ostatniej kolumnie wskazano typy 

projektów, które przewidziano w ramach regionalnych programów operacyjnych w innych 

województwach, a które nie znajdują odpowiednika w mazowieckim programie operacyjnym. Projekty 

te przedstawiono osobno dla każdego województwa i wszystkich szczebli edukacji. Wnioski 

z przeprowadzonej analizy przedstawiono w końcowej części podrozdziału.  
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Województwo Nazwa osi 
priorytetowej 

Cele szczegółowe osi Nowe typy projektów 

opolskie5 Oś priorytetowa X  
Wysoka jakość 

edukacji 
 

1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej 

2. Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych 
i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na 
rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do 
ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

3. Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych 
absolwentów kształcenia i szkolenia na regionalnym 
rynku pracy poprzez poprawę efektywności 
kształcenia i szkolenia 

4. Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy w zakresie rozwoju umiejętności TIK i 
znajomości języków obcych 

 

Edukacja przedszkolna 
Brak 

Kształcenie ogólne 
Brak 

Kształcenie zawodowe 
Brak 

Edukacja dorosłych 
Usługi doradcze, mentoring dla osób dorosłych 
w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i 
rodzaju edukacji ustawicznej w kontekście potrzeb 
regionalnego lub lokalnego rynku pracy 

 

dolnośląskie6 Oś priorytetowa X 
Edukacja 

 

1. Zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej 
i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach. 

2. Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych 
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do 
ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i rozwojowymi. 

3. Zwiększenie kompetencji osób dorosłych 
w szczególności osób pozostających w niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT i języków 
obcych. 

4. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów 
kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności 

Edukacja przedszkolna 
Brak 

Kształcenie ogólne 
Brak 

Kształcenie zawodowe 
Brak 

Edukacja dorosłych 
Brak 

 

                                                             
 

5 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO na lata 2014-2020, wersja 32.  
6 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, wersja 43. 
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Województwo Nazwa osi 
priorytetowej 

Cele szczegółowe osi Nowe typy projektów 

poprzez poprawę efektywności kształcenia 
zawodowego. 

 

śląskie7 Oś priorytetowa XI 
Wzmocnienie 

potencjału 
edukacyjnego 

 

1. Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej w województwie śląskim 

2. Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia 
ogólnokształcącego; 

3. Wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie 
umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych 
mieszkańców województwa śląskiego, w 
szczególności osób starszych oraz osób o niskich 
kwalifikacjach; 

4. Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół 
i placówek kształcenia zawodowego poprzez 
poprawę efektywności realizowanego wsparcia. 

 

Edukacja przedszkolna 
Brak 

Kształcenie ogólne 
Brak 

Kształcenie zawodowe 
Brak 

Edukacja dorosłych 
Brak 

 

małopolskie8 Oś priorytetowa X 
Wiedza i 

kompetencje 

1. Rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców, jako 
podstawa budowania silnej pozycji regionu. 

Edukacja przedszkolna 
Brak 

Kształcenie ogólne 
Małopolska Chmura Edukacyjna - w ramach 
Poddziałania realizowane będą zadania służące 
wykreowaniu innowacyjnego środowiska wsparcia 
procesów edukacyjnych technologiami TIK, bazującego 
na modelu chmury oraz wysokiej jakości komunikacji 
multimedialnej. Wsparcie kierowane będzie do szkół 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Część 
interwencji, realizowana w ramach projektu 
koordynacyjnego przez samorząd województwa 
w partnerstwie z uczelniami, dotyczyć będzie 
inicjowania oraz koordynowania współpracy uczelni 

                                                             
 

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, wersja 15.2. 
8 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, kwiecień 2019 r. 
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Województwo Nazwa osi 
priorytetowej 

Cele szczegółowe osi Nowe typy projektów 

z terenu województwa ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi i ponadpodstawowymi w zakresie 
realizacji wsparcia w modelu chmury oraz 
programowych i metodycznych aspektów całego 
przedsięwzięcia. W projekcie koordynacyjnym 
przeprowadzone zostaną także szkolenia nauczycieli 
w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w 
nauczaniu przedmiotów ogólnych. W ramach części 
konkursowej realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych według scenariuszy wypracowanych 
w ramach projektu koordynacyjnego 

Kształcenie zawodowe 
Brak 

Edukacja dorosłych 
Brak 

 

podkarpackie9 Oś priorytetowa IX 
Jakość edukacji i  
kompetencji w 

regionie 
 

1. Zwiększenie liczby miejsc wychowania 
przedszkolnego.  

2. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie 
TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków 
obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy 
zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia 
do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.  

3. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, 
w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w 
nauczaniu.  

4. Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych 
u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy.  

Edukacja przedszkolna 
Brak 

Kształcenie ogólne 
Brak 

Kształcenie zawodowe 
Brak 

Edukacja dorosłych 
Brak 

 

                                                             
 

9 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, marzec 2019. 
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Województwo Nazwa osi 
priorytetowej 

Cele szczegółowe osi Nowe typy projektów 

5. Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe poprzez 
poprawę jakości szkolnictwa zawodowego 
dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz 
wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.  

6. Wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez 
uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia. 

 
wielkopolskie10 

 
Oś priorytetowa VIII  

Edukacja 

 
Brak 

 
Edukacja przedszkolna 

Brak 
Kształcenie ogólne 

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Projekt ma celu 
prowadzenie i upowszechnianie metod nauczania 
(w oparciu o strategię kształcenia wyprzedzającego 
wraz z metodą projektów uczniowskich) 
z zastosowaniem narzędzi informatycznych i rozwijania 
kompetencji cyfrowych opartych na TIK. Innym celem 
projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych 
uczniów poprzez wykorzystanie aplikacji/programów 
wraz z dokumentacją i programem szkoleń (np. 
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa 
Mapa Dorzecza Warty) oraz innych narzędzi 
wirtualnych (np. ligi przedmiotowe, wykłady 
akademickie, nauka programowania). 

Kształcenie zawodowe 
Brak 

Edukacja dorosłych 
Brak 

 

                                                             
 

10 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (uszczegółowienie WRPO 2014+), Kwiecień 2019. 
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Województwo Nazwa osi 
priorytetowej 

Cele szczegółowe osi Nowe typy projektów 

łódzkie11 Oś priorytetowa XI  
Edukacja, 

Kwalifikacje, 
Umiejętności 

 

Brak Edukacja przedszkolna 
Brak 

Kształcenie ogólne 
Brak 

Kształcenie zawodowe 
Brak 

Edukacja dorosłych 
Brak 

 

lubelskie12 Oś priorytetowa XII  
Edukacja, kwalifikacje 

i kompetencje 

1. Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  

2. Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, 
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na 
rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia 
do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi  

3. Zwiększenie liczby osób dorosłych, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje adekwatnie do 
wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy  

4. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez 
poprawę efektywności kształcenia zawodowego w 
regionie  

5. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
osób dorosłych, adekwatnie do wymagań 
regionalnego i krajowego rynku pracy 

 

Edukacja przedszkolna 
Brak 

Kształcenie ogólne 
Brak 

Kształcenie zawodowe 
Brak 

Edukacja dorosłych 
Brak 

 

świętokrzyskie13 Oś priorytetowa VIII 1. Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 
i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę 
nad dziećmi do lat 3.  

Edukacja przedszkolna 
Brak 
Kształcenie ogólne 

                                                             
 

11 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, marzec 2019 r. 
12 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020, maj 2019 r. 
13  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  (Wersja 23), kwiecień 2019 r. 
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Województwo Nazwa osi 
priorytetowej 

Cele szczegółowe osi Nowe typy projektów 

Rozwój edukacji i  
aktywne 

społeczeństwo 
 

2. Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3  

3. Wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku 
produkcyjnym poprzez udział w programach 
zdrowotnych  

4. Zwiększenie liczby miejsc wychowania 
przedszkolnego  

5. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w 
tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, 
w tym podstawowej, gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku 
pracy  

6. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 
zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia 
uczniów szkół zawodowych  

7. Upowszechnienie kształcenia się osób dorosłych z 
własnej inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie 
kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy  

8. Podniesienie kompetencji osób dorosłych 
w zakresie języków obcych i ICT  

 

brak 
Kształcenie zawodowe 
Realizacja/wspieranie dualnego systemu kształcenia 
i szkolenia- teoria plus praktyka dla uczniów objętych 
wsparciem projektowym  
Edukacja dorosłych 
Brak 
 

 
pomorskie14 

 
 

 
Oś priorytetowa III 

Edukacja 

 
Brak 

 
Edukacja przedszkolna 
Brak 
Kształcenie ogólne 
Brak 
Kształcenie zawodowe 
brak 
Edukacja dorosłych 
Brak 

                                                             
 

14 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 28 marca 2019 roku). 
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Województwo Nazwa osi 
priorytetowej 

Cele szczegółowe osi Nowe typy projektów 

 

podlaskie15 
 
 
 
 
 
 

 

Oś priorytetowa III 
 Kompetencje i  

kwalifikacje 
 

Brak Edukacja przedszkolna 
Brak 
Kształcenie ogólne 
Brak 
Kształcenie zawodowe 
Brak 
Edukacja dorosłych 
Brak 
 

zachodniopomorskie16 Oś priorytetowa VIII 
Edukacja 

1. Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania 
przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o 
zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, 

2. Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów 
w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych, języków obcych, nauk 
matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, 
innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój 
systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące 
do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego 
zatrudnienia, 

3. Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego 
dostosowanie do wymogów regionalnego rynku 
pracy zwiększające szanse na zatrudnienie, 

4. Wzrost kompetencji osób dorosłych, w szczególności 
osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w 
zakresie znajomości technologii informacyjno-
komunikacyjnych i języków obcych. 

Edukacja przedszkolna 
Brak 
Kształcenie ogólne 
Brak 
Kształcenie zawodowe 
Brak 
Edukacja dorosłych 
Brak 
 

                                                             
 

15 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, maj 2019 r.  
16 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,wersja 37.0–14 maja 2019 r. 
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Województwo Nazwa osi 
priorytetowej 

Cele szczegółowe osi Nowe typy projektów 

 

kujawsko-pomorskie17 Oś priorytetowa X 
Innowacyjna 

edukacja 
 

1. Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych  
2. Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych 

i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, 
umiejętności posługiwania się językami obcymi, w 
tym język polski dla cudzoziemców i osób 
powracających do Polski oraz ich rodzin, TIK, 
umiejętność rozumienia, kreatywność, 
innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne 
myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność 
uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w 
kontekście środowiska pracy), doradztwo 
edukacyjno-zawodowe, rozwijanie 
zindywidualizowanego podejścia do ucznia, 
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na 
rynku poprzez staże zawodowe 

3. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe, 
w szczególności poprzez podniesienie efektywności 
kształcenia zawodowego, jak również poprzez 
rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych 
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, 
umiejętności posługiwania sią językami obcymi, 
w tym język polski dla cudzoziemców i osób 
powracających do Polski oraz ich rodzin, TIK, 
umiejętność rozumienia, kreatywność, 

Edukacja przedszkolna 
Brak 
Kształcenie ogólne 
Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym 
opuszczeniem systemu oświaty, w szczególności 
poprzez: a) realizację indywidualnej ścieżki wsparcia 
pedagogiczno-psychologicznego opracowanej przez 
pedagoga i/lub psychologa we współpracy z 
wychowawcą i uczniem, wobec którego 
zidentyfikowano potrzebę wsparcia 
zindywidualizowanego, b) organizację wsparcia dla 
uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic 
szkolnych lub innych form, uwzględniających elementy 
wsparcia rówieśniczego (w tym coaching rówieśniczy), 
c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 
Kształcenie zawodowe 
Brak 
Edukacja dorosłych 
Brak 
 

                                                             
 

17 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Załącznik nr 1 do uchwały nr 14 / 562 /19 z dnia 10 kwietnia 
2019 r. 
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Województwo Nazwa osi 
priorytetowej 

Cele szczegółowe osi Nowe typy projektów 

innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne 
myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność 
uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w 
kontekście środowiska pracy) 

4. Zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących 
do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu 
ICT i języków obcych. 

5. Uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe 
należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy 
poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych, kursach umiejętności zawodowych 
oraz innych formach pozaszkolnych 

 

warmińsko-mazurskie18 Oś priorytetowa II 
Kadry dla gospodarki 

Brak Edukacja przedszkolna 
Brak 
Kształcenie ogólne 
Brak 
Kształcenie zawodowe 
Brak 
Edukacja dorosłych 
Brak 

                                                             
 

18 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej i Inteligentna Gospodarka Warmii I Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,  
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Z przeprowadzonej analizy benchmarkingowej wynika, że regionalne programy operacyjne 

poszczególnych województw wykazują wiele podobieństw pod względem preferowanych form wsparcia 

na rzecz edukacji. Tylko nieliczne województwa zapisały w swoich programach operacyjnych takie typy 

projektów, które rzeczywiście odróżniają je na tle całego kraju.  

 

W kontekście wsparcia rozwoju edukacji przedszkolnej nie zidentyfikowano unikatowych rozwiązań 

w skali kraju. Preferowany rodzaj wsparcia w ramach analizowanych RPO koncentrował się na 

zwiększaniu dostępności do wychowania przedszkolnego (np. poprzez tworzenie nowych miejsc 

w przedszkolach lub dostosowywanie ich do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami), wyrównywaniu 

szans edukacyjnych dzieci poprzez rozszerzanie oferty zajęć w ośrodkach wychowania przedszkolnego 

(OWP) oraz doskonaleniu kompetencji i umiejętności nauczycieli pracujących w OWP.  

 

W kilku regionalnych programów operacyjnych zidentyfikowano nowatorskie na tle kraju rozwiązania 

odnoszące się do kształcenia ogólnego. W województwach małopolskim i wielkopolskim przewidziano 

w programach operacyjnych wsparcie projektów pozakonkursowych związanych z rozwojem cyfrowym 

szkół i procesów kształcenia. O ile Małopolska Chmura Edukacyjna ma służyć wykreowaniu 

innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami TIK, bazującego na modelu 

chmury oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej, o tyle Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 ma 

na celu prowadzenie i upowszechnianie metod nauczania (w oparciu o strategię kształcenia 

wyprzedzającego wraz z metodą projektów uczniowskich) z zastosowaniem narzędzi informatycznych 

i rozwijania kompetencji cyfrowych opartych na TIK. Podkreślenia wymaga fakt, że województwo 

mazowieckie również przewidziało w swoim RPO wsparcie projektów związanych z rozwojem 

kompetencji cyfrowych uczniów. Wydaje się jednak, że małopolskie i wielkopolskie poszły o krok dalej, 

decydując się na uruchomienie projektu, którego zasięg miałby obejmować cały region i którego celem 

byłoby wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w tym zakresie. Niewątpliwie są to interesujące 

inicjatywy i warto zastanowić się nad możliwością ich implementacji w województwie mazowieckim. 

W temacie rozwoju kompetencji cyfrowych u uczniów należy dodać, iż w świętokrzyskim programie 

operacyjnym przewidziano wsparcie dla projektów ukierunkowanych na rozwijanie u uczniów wiedzy na 

temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Nie mniej ważne od rozwijania kompetencji cyfrowych jest 

bowiem uświadamianie młodzieży w zakresie zagrożeń, jakie niesie cyberprzestrzeń dla ich 

bezpieczeństwa, zdrowia itp. W kontekście kształcenia ogólnego wyróżnić również należy rozwiązanie 

zapisane w RPO województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczące organizacji wsparcia dla uczniów 

z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic szkolnych lub innych form, uwzględniających elementy 

wsparcia rówieśniczego, w tym coaching rówieśniczy. Tak sprofilowane projekty mają przyczynić się do 

wsparcia uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczaniem systemu oświaty.  

 

W ramach RPO WŚ zdefiniowano typy projektów związanych z kształceniem zawodowym, które noszą 

znamiona projektów innowacyjnych w skali kraju. Przewidziano wsparcie dla realizacji dualnego systemu 

kształcenia i szkolenia, a więc takiej formy edukacji, która łączy proces kształcenia teoretycznego 

z równoległym wykonywaniem zawodu w odpowiednio przystosowanym do tego celu 

przedsiębiorstwie. Dzięki kształceniu dualnemu uczeń zdobywa doświadczenie zawodowe bezpośrednio 

u potencjalnego przyszłego pracodawcy. Ponadto, kształcenie dualne rozwija relacje pomiędzy szkołami 

a otoczeniem gospodarczym. Wymienione projekty mają poprawiać jakość kształcenia zawodowego 

i rozwijać u uczniów poszukiwane na rynku pracy kompetencje i umiejętności, dzięki którym będą oni 

wnosić istotny wkład w rozwój nowoczesnej gospodarki.  
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W tym miejscu należy zaznaczyć, że choć typy projektów z zakresu kształcenia zawodowego wskazane 

w SzOOP, nie odnoszą się wprost (literalnie) do wsparcia edukacji w systemie dualnym, to niewątpliwie 

takową wspierają (co zostało potwierdzone w przeprowadzonym badaniu, których wyniki opisano 

w dalszej części raportu).  

 

W odniesieniu do edukacji dorosłych trzeba powiedzieć, że zdecydowana większość regionalnych 

programów operacyjnych nie zawiera rozwiązań, które wychodziłyby poza zakres działań, obejmujących 

rozwój kompetencji cyfrowych i językowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wyróżnić 

należy zapis w ramach RPO WO, zakładający wsparcie dla organizowania usług doradczych, mentoringu 

dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej 

w kontekście potrzeb regionalnego bądź lokalnego rynku pracy. Poprzez wsparcie tego typu projektów 

możliwe jest bardziej skuteczne wykorzystanie kapitału ludzkiego do potrzeb rynku pracy i kierowanie 

zasobów ludzkich w te obszary rynku pracy, gdzie występują największe deficyty.  

 

Podsumowując można powiedzieć, że: 

▪ Regionalne programy operacyjne nie wykazują wielu różnic pod względem preferowanych form 

wsparcia na rzecz edukacji. 

▪ Na bazie analizy benchmarkingowej nie można wskazać nowych typów wsparcia na rzecz rozwoju 

edukacji przedszkolnej. Regionalne programy operacyjne innych województw nie zawierają 

rozwiązań, które nie byłyby wdrażane na terenie województwa mazowieckiego. 

▪ Wsparcie na rzecz rozwoju kształcenia ogólnego w województwie mazowieckim można rozszerzyć 

o projekty ukierunkowane na: budowanie sieci cyfrowej łączącej proces kształcenia realizowany we 

wszystkich szkołach z regionu; zwiększanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni; 

wykorzystanie elementów coachingu rówieśniczego we wsparciu dla uczniów z dysfunkcjami 

społecznymi. 

▪ Wsparcie na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w województwie mazowieckim można 

rozszerzyć o projekty ukierunkowane na rozwój kształcenia dualnego. 

▪ Wsparcie na rzecz rozwoju edukacji osób dorosłych w województwie mazowieckim można 

rozszerzyć o projekty ukierunkowane na: organizowanie usług doradczych, mentoringu dla osób 

dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej 

w kontekście potrzeb regionalnego bądź lokalnego rynku pracy. 

 

Doświadczenia w realizacji instrumentu ZIT oraz RIT wykazują, iż projekty realizowane w tych formułach 

wykazują istotną wartość w postaci komplementarności podejmowanych działań. Jak pokazują wyniki 

przeprowadzonej ewaluacji bieżącej wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

najsilniejszym efektem integracji obszaru ZIT WOF charakteryzują się projekty z zakresu mobilności 

miejskiej, realizowane często liniowo, na terenie więcej niż jednej gminy. Podejście zintegrowane sprzyja 

partnerstwom projektowym. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych (RIT), wartość dodana mechanizmu terytorialnego dotyczy większej komplementarności 

projektów z obszaru mobilności miejskiej, integracji systemów informatycznych beneficjentów 

projektów z obszarów e-usług z systemami informatycznymi na szczeblu innych instytucji regionalnych, 

wsparcia obiektów dziedzictwa kulturowego. Wśród tych działań nie jest wymieniany obszar edukacji, 

ale nie oznacza to, iż komplementarność podejmowanych działań nie dotyczy również tego obszaru. 
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Efekt komplementarności jaki jest osiągany dzięki współpracy gmin, ma przełożenie przede wszystkim 

na wyrównanie szans w dostępie do wiedzy niezbędnej na rynku pracy, dla uczniów w gminach 

wchodzących w skład ZIT/RIT. Dzieje się tak, poprzez zapewnianie uczniom równego dostępu do 

wysokiej jakości kształcenia w każdej z partnerskich gmin. Działanie to z całą pewnością przynosi 

pozytywne efekty, i jako takie powinno być kontynuowane w przyszłości. Na wyróżnienie zasługuje tutaj 

projekt „Szkoła bliżej nauki” realizowany przez Centrum Nauki Kopernik oraz 7 gmin WOF. Takie 

partnerstwo zapewnia szeroki dostęp do wysokiej jakości wiedzy w ramach działalności Centrum Nauki 

Kopernik i obejmuje, ale przede wszystkim w jednym momencie oddziałuje na grupę 1900 uczniów i 164 

nauczycieli z 38 szkół gimnazjalnych i podstawowych. Działania realizowane w ramach projektu 

stwarzają również szansę na utworzenie platformy spotkań środowiska szkolnego. Poznanie nauczycieli 

z innych szkół, co umożliwi wymianę doświadczeń, inspiracji i wiedzy, efekt ten możliwy jest do 

osiągnięcia właśnie dzięki realizacji go w takiej formule.  

 

Cennym doświadczeniem w zakresie realizacji projektów wspierających kształcenie zawodowe, są 

projekty partnerskie. Mianowicie, działania skupiające się na więcej niż jednej jednostce (szkole) 

zlokalizowanej na danym terenie, pozwalają na uzyskanie kilku korzyści: 

▪ Rozłożenie kosztów (np. wynagrodzenia nauczyciela, który realizuje doradztwo lub inne zajęcia, 

w kilku szkołach) 

▪ Wymiana kadry pomiędzy szkołami, umożliwia nauczycielom zdobywanie doświadczenia, a uczniom 

czerpania wiedzy od osób o różnorodnej wiedzy i doświadczeniu 

▪ Wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami i ich pracownikami, wzajemne doradztwo, konsultacje 

▪ Wsparcie w zakresie prowadzenia, zarządzania, rozliczania projektów wśród partnerów 

  

Kształcenie zawodowe powinno być ściśle powiązane z rynkiem pracy. Z uwagi na to, że województwo 

mazowieckie jest bardzo zróżnicowane zarówno pod względem rodzaju, jak i liczby zawodów 

deficytowych, projekty skupione na danym obszarze (czyli nie podmiocie, a podmiotach zlokalizowanych 

na danym obszarze), mają większe szanse na odniesienie realnych efektów. Jest tak, ponieważ lokalne 

rynki pracy, lokalne gospodarki mają swoją specyfikę, swoje potrzeby, deficyty, ale i mocne strony. Ich 

nieodłącznym elementem są m.in. pracodawcy, samorząd i placówki edukacyjne, na których spoczywa 

odpowiedzialność wyksztalcenia kadr spełniających potrzeby lokalnych przedsiębiorców. 

 

Wskazana jest współpraca wymienionych podmiotów, w celu zidentyfikowania deficytów i obrania 

strategii ich zmniejszenia. Działania pojedynczych podmiotów, w żaden sposób nie korelujące czy nie 

uzupełniające działań czy potrzeb innych, mogą okazać się nieefektywne. Partnerstwo to również szansa 

dla uczniów, którzy mogą zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, jeśli nie w samym miejscu 

zamieszkania, to w okolicy. Przedsiębiorcy natomiast, mogliby liczyć na udział w opracowaniu programu 

nauczania, co zaowocowałoby absolwentami spełniającymi ich oczekiwania. Dotychczas wdrażane 

projekty wyraźnie pokazują, jak ważna jest taka współpraca. 

 

W kontekście doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizacja inicjatyw w ramach ZIT i RIT, to przede 

wszystkim korzyści dla uczniów, którzy mogliby zaznajomić się (przy pomocy doradcy, znającego dany 

obszar) z sytuacją na lokalnym rynku pracy i podjąć świadomą decyzję o dalszej drodze kształcenia. Przy 

czym, dodatkowa korzyść płynąca z instrumentu ZIT/RIT, to możliwość poznania pracodawców spoza 

miejsca zamieszkania (np. dzięki objęciu projektem kilku szkół i pracodawców). 
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2.2. Obszar edukacji przedszkolnej 

 

Jakie typy działań podejmowanych w projektach z obszaru edukacji przedszkolnej dominują w ramach RPO WM 

2014-2020? Czy działania realizowane ze środków EFRR stanowią uzupełnienie dla interwencji podejmowanej 

w ramach EFS? Czy wsparcie zaplanowane w ramach RPO WM 2014-2020 finansowane ze środków EFS w obszarze 

edukacji przedszkolnej odpowiada na wyzwania w regionie, w szczególności w odniesieniu do aktualnej sytuacji 

społeczno-ekonomicznej oraz potrzeb edukacyjnych województwa? Czy kryteria wyboru projektów i regulaminy 

konkursów zapewniają wybór projektów, które odpowiadają na aktualne potrzeby? 

 

W ramach osi priorytetowej X RPO WM na lata 2014-2020 (Edukacja dla rozwoju regionu) przewidziano 

cel szczegółowy, zakładający wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W efekcie 

w ramach Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna zaplanowano do realizacji następujące typy 

projektów: 

▪ tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami, w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również 

specjalnych i integracyjnych; 

▪ dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 

wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane 

samodzielnie. 

▪ rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie 

stwierdzonych deficytów; 

▪ wydłużenie godzin pracy OWP; 

▪ doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

 

Warto tutaj wskazać, iż zgodnie z dokumentacją konkursową projekty składane przez wnioskodawców 

musiały obejmować jeden z dwóch poniższych typów projektów: 

a. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach wychowania 

przedszkolnego (OWP), w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 

b. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 

wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; 

 

Pozostałe formy wsparcia mogły współwystępować, nie mogły być natomiast realizowane samodzielnie. 

 

Dokonując ogólnej analizy realizowanych w ramach Poddziałania 10.1.4 RPO WM projektów można 

wskazać, iż spośród 103 projektów realizowanych w obszarze edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 

10.1.4 RPO WM) 37 zostało zakończonych do końca lutego 2019 r., a 66 pozostaje w realizacji. Wartość 

ogółem analizowanych projektów wyniosła 60 494 144,91, z czego dofinansowanie było w kwocie 

48 319 509,04 zł (12 174 635,87 zł wkładu własnego beneficjentów).  

 

Pomimo tego, iż okres programowania RPO WM zakłada zakres czasowy od roku 2014 do roku 2020, 

projekty w ramach Poddziałania 10.1.4 rozpoczęto realizować od roku 2016. Najwięcej projektów 
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rozpoczęło swoja realizację w roku 2018 (33 projekty). Analizując daty rozpoczęcia oraz zakończenia 

wszystkich projektów w tym obszarze można zidentyfikować, iż przeciętnie projekty trwały lub będą 

trwały (w przypadku projektów niezakończonych) 15 miesięcy. 

 
Wykres 1. Okres realizacji projektów – obszar edukacji przedszkolnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych za rok 2018. 

 

Beneficjenci projektów zlokalizowani byli przede wszystkim w województwie mazowieckim. 

W przypadku dwóch projektów beneficjent zlokalizowany był w województwie lubelskim (projekt 

natomiast musiał być realizowany na terenie województwa mazowieckiego).  

 

Analizując rozkład terytorialny realizowanych projektów można zauważyć, iż największa ich liczba 

realizowana jest przez beneficjentów zlokalizowanych w  regionie mazowieckiego regionalnego: 

57 projektów. Natomiast w regionie warszawskim stołecznym realizowane są 44 projekty. Mówiąc 

bardziej szczegółowo można powiedzieć, iż najwięcej projektów realizowanych jest przez beneficjentów 

mających swoją siedzibę w m.st. Warszawa – 25 projektów, dalej w powiatach garwolińskim – 

14 projektów, pruszkowskim - 8 projektów, m. Płock – 6, płońskim – 4, a w powiatach takich jak: 

legionowski, mławski, piaseczyński, przasnyski, szydłowiecki, wołomiński – 3. W pozostałych powiatach, 

wskazanych w tabeli oraz na mapie realizowano od 1 do 2 projektów.  

 
Tabela 3. Rozkład terytorialny beneficjentów według siedziby [subregiony] - obszar edukacji przedszkolnej 

Obszar Liczba projektów - edukacja przedszkolna 

Region warszawski stołeczny: 44 

Region mazowiecki  regionalny: 57 

siedlecki 17 

ciechanowski 12 

radomski 10 

ostrołęcki 7 

płocki 7 

żyrardowski 4 

poza Mazowszem  2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych za rok 2018. 
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Na mapie przedstawiono rozkład terytorialny (powiaty) beneficjentów z uwzględnieniem tylko tych, 

których siedziby zlokalizowane są w województwie mazowieckim.  

 
Mapa 1. Liczba projektów realizowanych w woj. mazowieckim w obszarze edukacji przedszkolnej - według siedziby 
beneficjentów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych za rok 2018. 
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Do końca marca 2019 roku ogłoszono 4 nabory w ramach Podziałania 10.1.4, w latach: 2015, 2017, 

2018, 2019) na ogólną kwotę 51 611 570,67 zł. 

 

Rok ogłoszenia naboru 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

Poddziałanie 10.1.4 

2019 9 328 896,38 

2018 15 909 754,29 

2017 17 259 200,00 

2015 9 113 720,00 

Suma środków 51 611 570,67 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie:www.funduszedlamazowsza.eu 

 

Wśród beneficjentów, którzy wzięli udział w badaniu najczęściej (powyżej 60% badanych) wskazywanym 

efektem realizacji projektu (a tym samym typem realizowanych działań) było utworzenie dodatkowej 

oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział 

w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności 

(90,1% wskazań), w dalszej kolejności wskazywano na podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli (81,7% wskazań), rozszerzenie oferty placówki o zajęcia wyrównujące (78,9% wskazań), 

utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (63,4% wskazań).  

 
Wykres 2. Pozytywne odpowiedzi na pytanie: Jakie efekty realizacji projektu udało się osiągnąć – obszar edukacji przedszkolnej. 

 
Źródło: CATI – beneficjenci, N=71 

 

W regulaminach konkursu określono, iż przedmiotem konkursu jest wzrost dostępności do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na obszarach charakteryzujących się niskim wskaźnikiem 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zależności od potrzeb danej placówki dodatkowe wsparcie 

może dotyczyć podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej, co przełoży 

się na podniesienie jakości wychowania przedszkolnego. Ponadto w regulaminach konkursów 

dookreślono, że najlepszym rozwiązaniem przy tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

jest wykorzystywanie już istniejącej infrastruktury, dotychczas nie w pełni wykorzystanej (np. wolnych 

pomieszczeń w szkołach podstawowych). Ponadto przedsięwzięcia podejmowane w ramach 

Poddziałania 10.1.4 powinny uwzględniać działania podnoszące jakość edukacji przedszkolnej, a także 
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zajęcia dodatkowe i wspierające, organizowane w placówkach wychowania przedszkolnego, 

w szczególności służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci, w tym dzieci o  specjalnych 

potrzebach edukacyjnych (np. z niepełnosprawnościami).19 

 

Mając na uwadze powyższe w ramach niniejszego badania dokonano analizy wskaźników dostępnych 

w statystyce publicznej, świadczących o potrzebie realizacji opisanych powyżej projektów. W roku 

szkolnym 2017/18 wychowanie przedszkolne obejmowało dzieci w wieku 3−6 lat i realizowane było 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w zespołach wychowania 

przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego i punkty 

przedszkolne przeznaczone były dla dzieci w wieku 3−6 lat, a oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych – dla dzieci sześcioletnich. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 

szkolnym 2017/18 funkcjonowało w Polsce 22 tys. formalnie zarejestrowanych placówek wychowania 

przedszkolnego: 12,1 tys. przedszkoli, 8,0 tys. oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

0,1 tys. zespołów wychowania przedszkolnego oraz 1,7 tys. punktów przedszkolnych. Obsługiwały one 

ponad 136 tys. dzieci20.  

 

W samym  regionie warszawskim stołecznym działało ponad 3,2 tys. różnego rodzaju placówek 

przedszkolnych świadczących usługi dla 78 tys. dzieci, a na obszarze regionu mazowieckiego 

regionalnego było ich 2,6 tys. na 80,5 tys. dzieci. Średnio w każdym subregionie działało po 996 placówek 

- najwięcej 1425 w subregionie radomskim, najmniej 707 w żyrardowskim. 
 

Wykres 3. Placówki wychowania przedszkolnego na obszarze regionu warszawskiego stołecznego w latach 2014-2017. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 
Wykres 4. Placówki wychowania przedszkolnego na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego w latach 2014-2017. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

                                                             
 

19 Regulamin konkursu nr RPMA 10.01.04-IP 01-14-080_19 
20 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/18. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, Gdańsk 2018. 
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W ujęciu ogólnopolskim całkowita liczba placówek przedszkolnych wzrosła w roku szkolnym 2017/18 

o 1,4% w stosunku do roku 2016/17. Wzrost odnotowano w liczbie przedszkoli, podczas gdy 

w pozostałych typach placówek wystąpił spadek. Ogólna tendencja wzrostowa uwidoczniła się również 

w regionie mazowieckim regionalnym– w regionie warszawskim stołecznym wzrost liczby wszystkich 

placówek wyniósł 1,6%, zaś w regionie mazowieckim regionalnym 2,7%. Na obszarze regionu 

mazowieckiego regionalnego najwięcej placówek przybyło w subregionie ciechanowskim – o 5,7%, 

najmniej w regionie siedleckim – o 3,7%. 

 
Wykres 5. Placówki wychowania przedszkolnego (ogółem) w subregionach regionu mazowieckiego regionalnego w roku 
szkolnym 2017/18 i 2016/17. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 

Problemem wymagającym poruszenia w kontekście edukacji przedszkolnej jest również dostęp do 

opieki dostosowanej do wymagań dzieci o specjalnych potrzebach, których zaspokajaniem zajmują się 

przede wszystkim przedszkola specjalne. Dzieci z niepełnosprawnościami – gdyż o nich mowa - w roku 

szkolnym 2017/18 stanowiły 1,8% wszystkich przedszkolaków (jest to wzrost ich udziału o 0,3%) i było 

ich o 13,7% więcej niż w roku poprzednim. Placówek dedykowanych opiece nad nimi było w skali kraju 

264 tzn. o 22 więcej niż rok wcześniej i aż o 73 więcej niż w roku szkolnym 2014/15. Uczęszczało do nich 

4,4 tys. dzieci21. W Regionie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/18 funkcjonowało 5 takich placówek 

- 3 w regionie warszawskim stołecznym i 2 w  mazowieckim regionalnym  

 

Zwiększenie liczby placówek powiązane jest ze wzrostem liczby dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym - w roku szkolnym 2016/17 przedszkolaków w skali całego kraju było o 5% więcej niż 

w roku poprzednim, zaś w Regionie Mazowieckim - aż o 7% więcej w regionie warszawskim stołecznym 

i 4,1% w regionie mazowieckim regionalnym. Biorąc pod uwagę subregiony najwięcej dzieci przybyło 

w ciechanowskim – 5,3%, a najmniej w płockim 3,2 %. Średnia dla subregionów wynosiła 3,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

21 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/18. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, Gdańsk 2018 
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Wykres 6. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w regionie warszawskim stołecznym i regionie mazowieckim 
regionalnym oraz w subregionach regionu mazowieckiego regionalnego w roku szkolnym 2016/17 i 2017/18.  

  

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Od roku 2014 liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na jedno wolne miejsce w przedszkolu spada, 

co dowodzi efektywności działań związanych ze zwiększaniem dostępności tych placówek. Wskaźnik  

w skali całego kraju zmalał z 1,17 w roku szkolnym 2014/15 do 0,94 w roku 2017/18 co daje różnicę 0,23 

pkt. w Regionie Mazowieckim jego wartości wynosiły kolejno 0,93 i 0,74 w regionie warszawskim 

stołecznym (różnica 0,19 pkt) oraz średnio 1,50 i 1,16 w regionie mazowieckim regionalnym (różnica aż 

0,35 pkt). Spośród subregionów składających się na obszar Regionalny największą poprawę w zakresie 

dostępności miejsc widać w było w podregionie radomskim, gdzie zwiększyła się ona o 27%, najmniejszą 

zaś w podregionach siedleckim i płockim – po 20%. 

 
Tabela 4. Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w latach 2014-2017 
na obszarze Regionu Mazowieckiego.  

Obszar 2014 2015 2016 2017 

Region warszawski stołeczny 0,93 0,87 0,80 0,74 

Region mazowiecki 

regionalny: 
 

s. ciechanowski 1,57 1,52 1,35 1,25 

s. ostrołęcki 1,58 1,50 1,27 1,17 

s. radomski 1,77 1,71 1,51 1,29 

s. płocki 1,32 1,24 1,11 1,05 

s. siedlecki 1,33 1,30 1,14 1,06 

s. żyrardowski 1,45 1,38 1,21 1,12 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Zapotrzebowanie na miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego widać szczególnie w miastach - 

odsetek dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli wyniósł tam w roku szkolnym 2017/18 aż 

99,9% w skali kraju. Dla porównania, na wsiach jego wartość wyniosła 67,9%. W obu przypadkach 

odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego kolejno o 6,5% i 4,5%. Rodziny zamieszkujące 

gminy wiejskie, w których rodzice pracują w miastach, często zapisują dzieci do przedszkoli miejskich, 

w związku z czym w niektórych grupach wiekowych odsetek dzieci uczęszczających na zajęcia wynosi 

ponad 100%. Tak jest w przypadku sześciolatków (101,6%), pięciolatków (106,2%) i czterolatków 
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(101,4%). W opozycji do tej tendencji stoją placówki wiejskie, w których widać niedobory dzieci we 

wszystkich rocznikach - w roku szkolnym 2017/18 było tam 77,4% sześciolatków, 76,1% pięciolatków, 

66,5% czterolatków i 50,3% trzylatków. 

 

W omawianym roku wskaźnik upowszechnienia się edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat 

wyniósł w Polsce 80,1%, zwiększył się zatem o 4% w stosunku do roku poprzedniego. Podobnie jak we 

wcześniejszych latach, najwięcej dzieci w tym wieku uczęszczało do placówek z obszaru województwa 

mazowieckiego – 87,9%, opolskiego - 86,2%, oraz wielkopolskiego – 83%, a najmniej w województwach 

kujawsko-pomorskim – 70,3% i warmińsko-mazurskim – 69,2%.  

 

Ogólnie w roku szkolnym 2017/18 liczba trzylatków w przedszkolach zwiększyła się o 28,3 tys. (11,4%) 

co przełożyło się na 6,5% wzrost ich liczby w ogóle dzieci uczęszczających do tych placówek. 

W przypadku czterolatków widać było spadek ich liczby o 8,2 tys. dzieci (2,5%) co jednak nie wpłynęło 

na negatywnie na udział tej grupy wiekowej w ogóle przedszkolaków, który wzrósł o 2,1%.  

 

We wszystkich województwach odnotowano zwiększenie się udziału w zajęciach dzieci w przedziale 

wiekowym 3-4 lat, natomiast najwyższym w Polsce stopniem upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

dzieci z tego przedziału cechowało się województwo mazowieckie. 
 
Tabela 5. Dzieci w wieku 3 lat w przedszkolach z obszaru Regionu Mazowieckiego w latach 2014-2017.  

Obszar 2014 2015 2016 2017 

Region warszawski stołeczny 27 467 28 959 27 855 30 403 

Region warszawski 

regionalny: 
 

s. ciechanowski 11 180 12 247 10 977 12 488 

s. ostrołęcki 1 308 1 418 1 313 1 512 

s. radomski 1 518 1 707 1 520 1 829 

s. płocki 2 677 2 925 2 619 3 126 

s. siedlecki 1 603 1 858 1 589 1 579 

s. żyrardowski 2 633 2 761 2 612 2 876 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Powyższe dane warto porównać do danych dotyczących liczby urodzeń żywych jak również do wskaźnika 

przyrostu naturalnego. Zwiększanie liczby miejsc przedszkolnych, a tym samym liczby dzieci 

korzystających z tych miejsc jest ściśle związane z liczbą dzieci, które z takiej oferty mogą skorzystać. 

Dla Regionu Warszawskiego Stołecznego wskaźnik urodzeń żywych na 1000 ludności w latach 2015 – 

2017 przyjmuję tendencję wzrostową – 11,98 w roku 2017, w porównaniu do roku 2015 wzrost z 11,32. 

Pozytywnie również wypada wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności, który w roku 2017 

wyniósł 1,65, w porównaniu do roku 2015 wzrost z 1,34.  

 

Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku   regionu warszawskiego stołecznego, liczba dzieci przypadająca 

na 1 miejsce w placówce jest mniejsza od 1, co oznacza, iż placówki te dysponują wolnymi miejscami. 

Sytuacja ta jest gorsza w przypadku regionu mazowieckiego regionalnego, pomimo znacznego 

zmniejszenia liczby dzieci przypadających na 1 miejsce w latach 2014 – 2017 wciąż we wszystkich 

subregionach regionu mazowieckiego regionalnego obserwujemy wskaźnik powyżej 1 dziecka na 

1 miejsce. Można tutaj szczególnie wskazać subregion radomski (1,29 dzieci na 1 miejsce) a także 

ciechanowski (1,25 dzieci na 1 miejsce). Wskaźnik ten świadczy z jednej strony o poprawie sytuacji pod 
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względem dostępności miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego, ale z drugiej strony o dalszej 

potrzebie wspierania tego obszaru. 

 

Potwierdzeniem tej tezy są również wyniki badania pn. „Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego post 2020” . W ramach realizowanego badania 

zapytano mieszkańców i przedstawicieli jst o potrzebę dalszego wspierania edukacji przedszkolnej 

z funduszy zewnętrznych. Ponad 86% przedstawicieli jst uczestniczących w badaniu zadeklarowało, iż 

taka potrzeba nadal istnieje (49,2% zdecydowanie tak, 37,3% raczej tak). Większe potrzeby w tym 

zakresie dostrzegają przedstawiciele jst niż mieszkańcy, jednak w obu przypadkach to Region 

Warszawski Stołeczny częściej wskazywał na taką potrzebę niż Mazowieckie Regionalne.22 Zaskakujące 

mogą być również wyniki cytowanego badania, dotyczące oceny zakresu potrzebnego wsparcia 

w zakresie edukacji przedszkolnej w regionach województwa mazowieckiego. Dla przedstawicieli jst 

z obszaru regionu warszawskiego stołecznego najmniej potrzebną formą wsparcia było wydłużenie 

godzin pracy OWP, a dla przedstawicieli jst regionu mazowieckiego regionalnego było to tworzenie 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP. Natomiast działaniami potrzebnymi 

najbardziej są te związane z realizacją dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z 

niepełnosprawnościami jak również rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne dzieci (zarówno dla regionu warszawskiego stołecznego jak i regionalnego).  

 

Analiza potrzeb w opinii przedstawicieli jst dla subregionów regionu mazowieckiego regionalnego 

przedstawia się następująco (działania zostały wskazane od tych ocenionych jako najbardziej potrzebne, 

do najmniej potrzebnych): 

▪ s. ciechanowski: rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące, realizacja dodatkowej 

oferty edukacyjnej i specjalistycznej, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli OWP (wszystkich wymienionych), dostosowanie istniejących miejsc wychowania 

przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy OWP, 

tworzenie nowych miejsc. 

▪ s. ostrołęcki: doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP w zakresie 

współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozszerzenie oferty 

OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące, realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, 

doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP (pozostałe), dostosowanie 

istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 

wydłużenie godzin pracy OWP, tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 

istniejących OWP. 

▪ s. radomski: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące, realizacja 

dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji nauczycieli OWP, wydłużenie godzin pracy OWP, tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego w istniejących OWP. 

▪ s. płocki: doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP, rozszerzenie 

oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące, realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej 

i specjalistycznej, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy OWP, tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego w istniejących OWP. 

                                                             
 

22 Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2020, ECORYS dla: 
Urząd Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 2018 r. 
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▪ s. siedlecki: doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP, rozszerzenie 

oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych 

deficytów, realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, dostosowanie istniejących 

miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin 

pracy OWP, tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP. 

▪ s. żyrardowski: zbliżone oceny dla takich form jak: rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP, tworzenie 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP, dostosowanie istniejących miejsc 

wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizacja dodatkowej 

oferty edukacyjnej i specjalistycznej, najniżej oceniono potrzebę wydłużenia godzin pracy OWP.   

 

Warto zwrócić uwagę na sytuację, w której wskaźnik informujący o liczbie dzieci przypadających na 

1 miejsce w placówce wychowania przedszkolnego jest niekorzystny dla regionu mazowieckiego 

regionalnego, a korzystny dla regionu warszawskiego stołecznego, to jednak biorący udział w badaniu 

przedstawiciele jst z terenu regionu warszawskiego stołecznego widzą większą potrzebę tworzenia 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego niż przedstawiciele jst regionu mazowieckiego 

regionalnego. Powodów takiej sytuacji może być wiele, może się to wiązać z brakiem funduszy na takie 

inwestycje, lub też z brakiem wiedzy o takich potrzebach. Wydaje się jednak, iż dane ze statystyki 

publicznej są bardziej wiarygodne, podobnie jak opinie mieszkańców, którzy zarówno w przypadku 

regionu warszawskiego stołecznego jak i regionu mazowieckiego regionalnego zdecydowanie bardziej 

widzą potrzebę utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub przystosowania obecnych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku właśnie mieszkańców najmniej potrzebną 

formą wsparcia w odniesieniu do regionu warszawskiego stołecznego i mazowieckiego regionalnego jest 

wydłużenie godzin pracy OWP.  

 

W ramach niniejszego badania zaplanowano, iż przedstawiciel IZ oraz IP, a także kuratorium oświaty 

i dyrektorzy szkół, w których realizowane były projekty, metodą wywiadu pogłębionego określą, na ile 

w ich opinii potrzeby, czy też problemy, na które odpowiadają projekty są nadal aktualne w 

województwie mazowieckim. W opinii przedstawicieli IP/IZ nadal widocznymi problemami, na które 

powinno odpowiadać wsparcie RPO WM są: 

▪ brak odpowiedniej liczby wolnych miejsc w OWP. 

 

Badani przedstawiciele IZ oraz IP potwierdzają, iż nadal widocznym problemem jest brak odpowiedniej 

liczby wolnych miejsc w OWP, podkreślają jednocześnie, iż pod tym względem istnieje duże 

zróżnicowanie terytorialne. Problem ten będzie najbardziej widoczny w odniesieniu do konkretnych 

gmin, które stanowią najmniejszą jednostkę terytorialną. Badani zwracają uwagę, iż w wielu gminach 

dostęp do placówek przedszkolnych może być zapewniony, jednak w wielu przypadkach miejsca takie 

są dostępne w większych miejscowościach, do których konieczny jest dojazd. Dodatkowo badani 

zwracają uwagę na sytuację, w której o dofinansowanie zwraca powtarzająca się grupa beneficjentów. 

Może to powodować problem, w efekcie którego wsparcie oferowane w ramach RPO WM nie zostanie 

wykorzystane w sposób możliwie równomierny w regionie, a w tych miejscach gdzie „sprawność” w 

aplikowaniu o środki unijne jest większa. Trzeba mieć na uwadze, iż działanie to nie jest do końca 

negatywne, gdyż zawsze wybierane projekty muszą być poprzedzone odpowiednią diagnozą potrzeb, 

niemniej jednak pojawić się może zjawisko „białych plam”, czyli miejsc, które potrzebują wsparcia, ale z 

niego nie korzystają. Jednocześnie należy pamiętać, iż realizacja projektów dofinansowana jest w tym 

przypadku tylko w 80%, a więc beneficjenci muszą zapewnić 20% wkładu własnego, co może być 

nieosiągalne dla wielu z nich. Pomimo istnienia potrzeby nie mają oni możliwości aplikowania o środki 

RPO WM. Dodatkowo regulamin konkursu zakłada, iż wnioskodawca musi zapewnić trwałość projektu 
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w okresie 2 lat po jego zakończeniu, co znów wiąże się z zapewnieniem środków finansowych na 

utrzymanie utworzonych lub dostosowanych miejsc w OWP.  

 

Badani beneficjenci projektów, deklarują, iż otrzymane wsparcie dotyczące możliwości utworzenia 

nowych miejsc w OWP na moment realizacji badania jest dla nich wystarczające. Nie mają potrzeby 

dalszego rozwoju w tym obszarze. Sygnalizują, iż może pojawić się konieczność dostosowania innych np. 

oddziałów, czy pomieszczeń w danym OWP, tak by wyrównać poziom świadczonych usług. Zwrócono 

uwagę na sytuacje, w której np. w ramach projektu daną grupę wyposażono w tablicę interaktywną, 

która jest niedostępna dla dzieci w innych grupach. Nie jest to jednak problem związany z samą 

dostępnością wolnych miejsc, ale może tłumaczyć fakt pojawiania się tych samych beneficjentów 

w kolejnych konkursach, co z punktu widzenia OWP jest działaniem uzasadnionym i potrzebnym.  

 

▪ Brak odpowiedniej liczby miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 

w OWP. 

▪ Brak odpowiedniej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku 

z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym. 

 

Zdaniem badanych przedstawicieli IZ/IP problem odpowiedniej liczby miejsc dostosowanych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami, jak i odpowiedniej dla nich oferty edukacyjnej jest nadal aktualny. 

W tym kontekście można wskazać, iż w roku 2017/2018 dzieci z niepełnosprawnościami stanowiły 1,8% 

wszystkich przedszkolaków, jest to wzrost ich udziału o 0,3% względem poprzedniego roku. Statystyka 

publiczna nie uwzględnia rozróżnienia na przedszkola dostosowane do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami, wskazuje jedynie na przedszkola specjalne, których liczba zmniejszyła się 

z 6 w roku 2014 do 3 w roku 2017. Wyniki badania cytowane na poprzednich stronach niniejszego 

raportu („Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego post 2020”) potwierdzają potrzebę realizacji działań w zakresie dostosowania 

istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, a także 

w zakresie realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku 

z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu 

wynikającego z niepełnosprawności, wyrażaną zarówno przez przedstawicieli jst jak i mieszkańców 

zarówno regionu warszawskiego stołecznego jak i mazowieckiego regionalnego.  

 

Badani przedstawiciele beneficjentów w wywiadach pogłębionych potwierdzali konieczność 

kontynuowania wsparcia jakie obecnie realizują w ramach projektów dla dzieci, które przyjdą do 

placówki w kolejnych latach.  

 

Ponieważ dzieci się zmieniają, a mamy doświadczenie w metodach 

terapeutycznych, widzimy, że one są skuteczne, chciałybyśmy te metody 

kontynuować, bo przyszły nowe dzieci, które też mają różne potrzeby indywidualne 

terapeutyczne i ogólnorozwojowe. Wiedząc, że te metody zwłaszcza te 

nowatorskie, które w tym projekcie realizowałyśmy na przykład zajęcia z 

sensoplastyki, muzykoterapii są bardzo skuteczne, chciałybyśmy kontynuować to z 

kolejnymi dziećmi.  

 

▪ Brak odpowiedniej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci. 

▪ Brak odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
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Wśród badanych beneficjentów techniką jakościową nie pojawiły się wskazania na potrzebę realizacji 

projektu z uwagi na brak odpowiedniej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci. Uczestnicy 

badań jakościowych, przedstawiciele IZ/IP również nie potrafili w jednoznaczny sposób określić, na ile 

wsparcie to było wykorzystywane, ale według ich wiedzy projekty dotyczyły tego obszaru i było 

wykorzystywane. Szczególnie podkreślana jest potrzeba ciągłego dokształcania nauczycieli, gdyż z jednej 

strony pojawiają się nowi nauczyciele w placówkach, z drugiej potrzeby dzieci również się zmieniają, 

a nauczyciele powinni być przygotowani do wspierania uczniów we wszystkich przewidzianych 

w systemie obszarach i z wykorzystaniem odpowiednich kompetencji. Warto tutaj przytoczyć 

wypowiedź respondenta badań jakościowych, świadczącą o potrzebie realizacji tego typu wsparcia.  

 

Z rozmów z przedstawicielami czy Mazowieckiego Centrum Szkolenia Nauczycieli, 

czy Departamentu Edukacji wynika, że jest silna potrzeba dokształcania nauczycieli, 

ale już nie w formie studiów podyplomowych, ale w ramach poszczególnych 

umiejętności i kompetencji miękkich, dotyczących pracy z dzieckiem trudnym, z 

dzieckiem z deficytami. 

 

▪ Brak odpowiednio dostosowanych godzin pracy OWP do rytmu pracy opiekunów. 

 

Jak wskazują badani przedstawiciele instytucji zaangażowanych w system realizacji RPO WM projekty, 

w których przewidywano wydłużenie godzin pracy OWP nie były często realizowane. Z jednej strony 

może to być spowodowane brakiem takiej potrzeby, z drugiej jak wskazują dokumenty programowe, 

mogło to być jedynie działaniem dodatkowym, co oznacza, że należało przede wszystkim zaplanować 

utworzenie nowych miejsc w OWP lub dostosować miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Należy przypuszczać, że środki przeznaczone na projekt (szczególnie przy 20% wkładzie własnym) mogły 

być wystarczająco wysokie, a więc przeznaczenie dodatkowych środków na zatrudnienie dodatkowych 

osób do sprawowania opieki nad dziećmi w wydłużonych godzinach pracy placówki, zbytnio obciążyłyby 

budżet. Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, iż w cytowanym już badaniu pn. „Określenie potrzeb 

interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego post 2020” badani 

w regionie  mazowieckim regionalnym częściej jako potrzebę wskazywali wydłużenie godzin pracy OWP 

niż utworzenie dodatkowych miejsc w OWP. Należałoby rozważyć możliwość wyłączenia tego typu 

wsparcia jako osobnego typu projektu możliwego do realizacji w ramach RPO WM w kolejnej 

perspektywie finansowej, o ile pojawi się zapotrzebowanie na tego typu wsparcie, a jeśli nie ma takiej 

możliwości należy pozostawić ten typ wsparcia w obecnym kształcie, gdyż jego realizacja nie wiąże się 

z dodatkowymi obciążeniami po żadnej ze stron. 

 

Oprócz przedstawicieli IZ/IP RPO WM na temat potrzeb regionu w obszarze edukacji przedszkolnej 

wypowiedzieli się przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Podkreślają oni dalszą potrzebę tworzenia 

nowych miejsc w przedszkolach. Jak sami podkreślają, wiele jednostek zwiększa już swoje możliwości, 

np. poprzez dostosowanie pomieszczeń, którymi dysponują, tak aby możliwie najmniejszym kosztem 

utworzyć możliwie dużą bazę miejsc przedszkolnych. Jest to również zgodne z wymogami dla 

Poddziałania 10.1.4 RPO WM, w którym to podkreśla się, iż najlepszym rozwiązaniem przy tworzeniu 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego jest wykorzystywanie już istniejącej infrastruktury, 

dotychczas nie w pełni wykorzystanej (np. wolnych pomieszczeń w szkołach podstawowych). Badani 

przedstawiciele Kuratorium Oświaty zauważają również problem z niewystarczającym wyposażeniem 

placówek wychowania przedszkolnego, tutaj szczególnie brak odpowiednio przygotowanych sal do 

integracji sensorycznej, zarówno dla dzieci zdrowych jak i z niepełnosprawnościami.  
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Dodatkowo warto zwrócić uwagę na problem niewystarczającej liczby nauczycieli wychowania 

przedszkolnego. O czym wspominali również badani beneficjenci, którzy wspominali, iż oferowane 

w ramach projektu dokształcanie nauczycieli jest często sposobem na przekonanie ich do pozostania 

w placówce (efekt zachęty). Problemem jest również brak odpowiedniej liczby nauczycieli języków 

obcych. W tej chwili często stosowanym rozwiązaniem jest zatrudnianie osób na pojedyncze godziny 

w placówkach wychowania przedszkolnego, co jest mało atrakcyjnym rozwiązaniem dla samych 

nauczycieli. Najlepszym działaniem byłoby zatem kształcenie obecnej kadry zarówno w przypadku 

języków obcych, jak i przyjmowanie do pracy osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia, 

ale mogą je zdobywać już w trakcie pracy w danym przedszkolu, pracując np. jako pomoc dla nauczycieli 

wykwalifikowanych. Braki kadrowe zauważalne są również w przypadku nauczycieli, sprawujących 

opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami.  

Beneficjenci realizujący projekty w ramach Poddziałania 10.1.4. wskazywali, iż przede wszystkim 

problemem, na który odpowiadał projekt był brak odpowiedniej liczby miejsc wychowania 

przedszkolnego: 

 

Pierwsza rzecz to stworzenie nowych miejsc w przedszkolu, ponieważ w gminie już 

ich brakowało. Powstanie 2 nowych grup. Zostały zaadaptowane pomieszczania, 

2 sale i pomiędzy nimi łazienki, zostały solidnie wyremontowane oraz doposażone 

w pomoce dydaktyczne. 

 

Przede wszystkim po rekrutacji okazało się, że mamy bardzo dużo dzieci, mieliśmy 

do tej pory 7 oddziałów i wiadomo, że z każdym oddziałem wiążą się wydatki. 

W związku z tym z organem prowadzącym postanowiliśmy, że byłoby dobrze 

utworzyć 8 oddział i posiłkować się funduszami unijnymi i tak zrobiliśmy.  

 

Dodatkowo wskazywano na potrzebę zapewnienia wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

 

Jesteśmy placówką integracyjną i mamy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, te dzieci potrzebowały dodatkowych zajęć wynikające z orzeczeń o 

potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebowały zajęć i dlatego włączyliśmy się do 

tego projektu. 

 

 Projekt był skierowany przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych, ponieważ 

jesteśmy przedszkolem integracyjnym i mamy corocznie grupę dzieci 

niepełnosprawnych. Ponadto jesteśmy dużym przedszkolem i w skali 220 dzieci 

pojawiają się też przypadki dzieci o nieharmonijnym rozwoju czyli zdrowe tylko taki 

mają nieharmonijny rozwój i chcąc wyrównywać szanse postanowiłyśmy przystąpić 

do projektu bo w ten sposób chciałyśmy zapewnić im większe możliwości rozwoju.  

 

Zauważyliśmy u dzieci problemy z logicznym myśleniem w kontekście zagadnień 

matematycznych i problemy z wykonywaniem prostych poleceń logicznych. Jeśli 

chodzi o projekt to odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli, 

pani prowadząca przeprowadziła ankietę wśród nauczycieli i okazało się, ze mamy 

problemy z kompetencjami informatycznymi u dzieci. 

 

Podsumowując należy uznać, iż projekty realizowane w ramach Poddziałania 10.1.4 RPO WM są 

dopasowane do potrzeb, jakie zostały zidentyfikowane w obszarze edukacji przedszkolnej. Dokonana 

analiza wskaźników ze statystyki publicznej wskazuje na wzrost liczby placówek wychowania 
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przedszkolnego (spadek liczby przedszkoli specjalnych), w tym zarówno w regionie  mazowieckim 

regionalnym jak i warszawskim stołecznym. Poprawia się również sytuacja w zakresie dostępności miejsc 

w placówkach wychowania przedszkolnego w  regionie warszawskim stołecznym, gdzie na 1 miejsce 

przypada mniej niż 1 dziecko, nieco gorsza sytuacja jest w przypadku regionu mazowieckiego 

regionalnego, ale w porównaniu do roku 2014 wskaźniki znacznie zmalały. Warto również zwrócić 

uwagę, na większe zapotrzebowanie na miejsca w OWP w miastach niż na wsi. Dane te świadczą z jednej 

strony o poprawie sytuacji pod względem dostępności miejsc w placówkach wychowania 

przedszkolnego, ale z drugiej strony o dalszej potrzebie wspierania tego obszaru. Warto jednocześnie 

podkreślić, wysoką użyteczność pozostałych możliwych do realizacji form wsparcia OWP, a których 

możliwość wykorzystania w realizowanych projektach jest oceniana jako bardzo użyteczna i potrzebna. 

Stosowane w ramach konkursów kryteria oceny projektów oraz regulamin pozwalają na prawidłową 

ocenę projektów i wybór takich przedsięwzięć, które w najlepszym stopniu odpowiadają na potrzeby 

regionu. Szczególnie użyteczny jest załączany do dokumentacji konkursowej wykaz gmin o stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej niższym niż średnia dla województwa mazowieckiego. 

W przypadku konkursu realizowanego w pierwszym kwartale 2019 r. dane były aktualne na rok 2017 

(w przypadku statystyki publicznej są to możliwie najaktualniejsze dostępne dane). Wykaz taki stanowi 

ułatwienie dla jednostek aplikujących oraz jednocześnie jasno wskazuje, jakie są potrzeby w regionie 

i na jakim obszarze. Kryteria merytoryczne szczegółowe wyboru projektów w sposób precyzyjny 

wskazują, jakie projekty powinny otrzymać najwyższą liczbę punktów, mając na uwadze właśnie 

potrzeby regionu. Warto tutaj wymienić, iż np. w przypadku konkursu realizowanego w roku 2019: 

▪ maksymalną liczbę punktów otrzyma projekt, który realizowany jest wyłącznie na obszarze 

województwa mazowieckiego, na którym stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest 

niższy niż średnia dla województwa- 6 pkt; 

▪ preferowani są beneficjenci niekorzystający w okresie ostatnich 3 lat ze środków EFS23 – 4 pkt. 

 

Ponadto wartością dodaną będzie np. realizowanie projektu wpisanego do programu rewitalizacji 

obowiązującego na obszarze, na którym jest realizowany, czy też wynikającego z Planu Inwestycyjnego 

dla subregionu objętego problemowym Obszarem Strategicznej Interwencji (OSI problemowymi). 

Warto również podkreślić, iż preferowane są projekty, które przewidują objęcie min. 30% dzieci 

uczęszczających do ośrodka wychowania przedszkolnego zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne 

w zakresie stwierdzonych deficytów, a także takie, których średni koszt jednostkowy miejsca 

wychowania przedszkolnego utworzonego i/lub dostosowanego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami w ramach projektu jest równy lub mniejszy 2 081 euro. Należy zatem ocenić, 

iż kryteria wyboru projektów w sposób precyzyjny określają, jakie projekty będą preferowane, a ich treść 

odpowiada potrzebom regionu.  

 

Analiza programu pod kątem tego, czy działania realizowane ze środków EFRR stanowią uzupełnienie 

dla interwencji podejmowanej w ramach EFS, nie wykazała takiej zależności wprost. Sytuacja taka miałby 

miejsce, jeśli np. tak jak przewidziano to w Lubuskim Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020 

działania na rzecz edukacji realizowane byłyby z środków EFS oraz EFRR. RPO-L2020 zakłada połączenie 

działań realizowanych w ramach OP 8 Nowoczesna edukacja z poprawą stanu infrastruktury edukacyjnej 

współfinansowaną ze środków OP 9 Infrastruktura społeczna (oś ta wspiera również rozwój 

infrastruktury społecznej i zdrowotnej). W sytuacji w której w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, 

                                                             
 

23 projekt jest realizowany wyłącznie na rzecz ośrodków wychowania przedszkolnego, które nie korzystały ze środków EFS 
dostępnych w ramach programów operacyjnych  w ciągu 3 lat poprzedzających moment złożenia wniosku o dofinansowanie 
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podobne typy projektów zostały zapewnione do realizacji przy wykorzystaniu tylko środków EFS nie ma 

konieczności, aby taka synergia występowała.  

 

Jaka jest trwałość nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego? 

Jaka jest dostępność do usług opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym w województwie mazowieckim i jak 

zmieniła się w wyniku interwencji (w tym analiza terytorialna)? 

 

Opracowanie dotyczące dostępności do usług nad dzieckiem w wieku przedszkolnym w województwie 

mazowieckim dokonane zostało już w niniejszym raporcie na poprzednich stronach24 . Niniejsze badanie 

miało również na celu określenie iloma miejscami wychowania przedszkolnego dysponują placówki 

biorące udział w badaniu, oraz ile takich miejsc udało się stworzyć w efekcie realizacji projektu. 

Najczęściej badane jednostki dysponowały 100 miejsc w OWP i 10 miejscami dostosowanymi do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami. Łącznie do dyspozycji mają 8712 miejsc, a dostosowanych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami 1547 (co stanowi 18% wszystkich dostępnych miejsc w OWP). Jednostki 

poddane badaniu w obszarze subregionu regionu warszawskiego stołecznego mają do dyspozycji 3670 

miejsc, a 709 dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku regionu 

mazowieckiego regionalnego jest to większa liczba miejsc, bo 5042, a dostosowanych do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami 838.  

 
Tabela 6. Liczba miejsc jakimi dysponują uczestnicy badania – beneficjenci projektów w ramach  Poddziałania 10.1.4 

Iloma miejscami wychowania przedszkolnego dysponuje Państwa placówka? 

Obszar ogółem dostosowanymi do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami 

Region mazowiecki regionalny 5042 838 

Region warszawski stołeczny 3670 709 

ogółem 8712 1547 

Źródło: CATI – beneficjenci, N=71 

 

Badani przedstawiciele beneficjentów określili również, ile miejsc w OWP utworzyli lub dostosowali 

w efekcie realizacji projektu. Dokonując porównania liczby miejsc w OWP, jakimi dysponują placówki 

w odniesieniu do liczby miejsc utworzonych lub dostosowanych w efekcie realizacji projektu, można 

wykazać, iż 19,8% z istniejących stanowią te, które powstały w wyniku realizacji projektu. W przypadku 

miejsc dostosowanych do dzieci z niepełnosprawnościami 30,4% stanowią te wsparte w projekcie.  

 

 

 

 

 

                                                             
 

24 Odpowiedzi na pytania badawcze: Jakie typy działań podejmowanych w projektach z obszaru edukacji przedszkolnej 
dominują w ramach RPO WM 2014-2020? Czy działania realizowane ze środków EFRR stanowią uzupełnienie dla interwencji 
podejmowanej w ramach EFS? 
Czy wsparcie zaplanowane w ramach RPO WM 2014-2020 finansowane ze środków EFS w obszarze edukacji przedszkolnej 
odpowiada na wyzwania w regionie, w szczególności w odniesieniu do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz potrzeb 
edukacyjnych województwa? Czy kryteria wyboru projektów i regulaminy konkursów zapewniają wybór projektów, które 
odpowiadają na aktualne potrzeby? 
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Tabela 7. Liczba miejsc w OWP jakie powstały w wyniku realizacji projektów.  

Obszar nowe miejsca 
wychowania 
przedszkolnego 

nowe miejsca dla dzieci z 
niepełnosprawnościami 

dostosowane istniejące 
miejsca do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami 

Region mazowiecki 
regionalny 

1176 229 230 

Region warszawski 
stołeczny 

546 241 282 

Ogółem 1722 470 512 

Źródło: CATI – beneficjenci, N=71 

 

W ramach niniejszego badania beneficjenci deklarowali również, czy na dzień realizacji badania nadal 

wykorzystują miejsca utworzone w ramach projektu. Blisko 89% badanych deklaruje, iż nadal 

wykorzystuje utworzone miejsca w OWP, w tym 87,5% przedstawicieli z subregionu regionu 

mazowieckiego regionalnego oraz 89,7% z regionu warszawskiego stołecznego.  

 
Wykres 7. Odpowiedź na pytanie: Czy nadal wykorzystują Państwo utworzone w ramach projektu miejsca wychowania 
przedszkolnego.  

 
Źródło: CATI – beneficjenci, N=71 

 

Analizując powyższe wyniki badań ilościowych trzeba mieć na uwadze, iż wiele projektów jest w trakcie 

realizacji, w tym w wielu z nich jeszcze nie są wykorzystywane utworzone miejsca w OWP, stąd pojawiają 

się odpowiedzi negatywne na zadane pytanie. Beneficjenci, którzy wskazali, iż wykorzystują utworzone 

miejsca w OWP zostali poproszeni o wskazane z jakich środków je finansują. W 55,6% są to środki własne 

badanych jednostek, w 36,5% dotacja z projektu (gdyż jest on w trakcie realizacji). Wśród pozostałych 

odpowiedzi pojawiają się połączenia źródeł finansowania takie jak: środki własne i dotacja z projektu 

(4,8%), środki własne i budżet gminy (3,2%). Pojawiły się również 2 wskazania na budżet gminy, które 

należy zakwalifikować jako środki własne jednostki.  

 
Wykres 8. Odpowiedź na pytanie: Z jakich środków utrzymują Państwo utworzone miejsca w OWP?  

 
Źródło: CATI – beneficjenci, N=63 
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Które typy projektów są najbardziej skuteczne, tzn. osiągnęły najlepsze efekty (analiza postępu rzeczowego 

wskaźników) a które najbardziej efektywne, tj. mierzone stosunkiem poniesionych nakładów do osiągniętych 

efektów? 

Jaka jest efektywność kosztowa utworzenia jednego miejsca wychowania przedszkolnego oraz dostosowania 

jednego miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami? 

 

Celem szczegółowym Poddziałania 10.1.4 jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej, aby móc mierzyć na ile cel ten jest realizowany w ramach RPO WM opracowano system 

monitorowania, który zakłada wskaźnik postępu rezultatu bezpośredniego:  

▪ Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

oraz wskaźniki produktu: 

▪ Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie  

▪ Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji przedszkolnej.  

▪ Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie.  

 
Tabela 8. Poziom realizacji wskaźników - obszar edukacji przedszkolnej. 

Nazwa wskaźnika 
% realizacji wartości docelowej dla 

2023 r. według wartości szacowanej 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu (10.1.4) 

105,43% 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w 
programie 

81,37% 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej 
52,96% 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (10.1.4) 185,68% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych za rok 2018. 

 

Dokonując analizy osiągniętych wskaźników należy zwrócić szczególną uwagę na te dotyczące wsparcia 

nauczycieli. Zarówno liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie jak i Liczba nauczycieli, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu znacznie przekracza założone 

wartości realizacji wskaźnika dla 2023 roku. O ile w przypadku pierwszego z nich osiągnięta wartość jest 

wspólna dla Poddziałania 10.1.1 oraz 10.1.4, o tyle w przypadku wskaźnika drugiego wartość podana 

jest wyłącznie dla obszaru edukacji przedszkolnej. Świadczy to o wysokim zainteresowaniu właśnie tym 

typem wsparcia, a także o jego wysokiej skuteczności. Na niższym poziomie realizowane są wskaźniki 

dotyczące liczby miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (81, 37% 

szacowanej realizacji) oraz liczby dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (52,96%). Niższy poziom realizacji tych 

wskaźników nie świadczy o niższej skuteczności tych typów wsparcia, należy jednak zauważyć, iż 

pojawiają się pewne problemy w ich realizacji. O ile wskaźnik liczby utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego jest na zadowalającym poziomie, o tyle liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami 

może być zagrożona w realizacji. W analizach nie jest brany pod uwagę nabór ogłoszony w 2019 roku 

ani ewentualne przyszłe. Warto nadmienić, iż badani przedstawiciele IZ wskazują, że przedmiotowy 

wskaźnik oszacowano przy założeniu, że na realizację zajęć dodatkowych zostanie przeznaczone 57% 

alokacji dla Poddziałania, miało to jednak miejsce przed pojawieniem się Wytycznych Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju w zakresie edukacji, które wprowadziły limit wydatków na realizację zajęć 

dodatkowych do 30% wartości kosztów bezpośrednich projektu. W obecnej sytuacji, możliwość 

osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźnika zależna byłaby od beneficjentów, którzy to musieliby za 
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niższe kwoty objąć wsparciem większą liczbę dzieci, co wydaje się być działaniem niekorzystnym 

i wpływającym na obniżenie jakości oferowanego wsparcia. W tym przypadku lepszym rozwiązaniem 

byłoby obniżenie poziomu realizacji wskaźnika, po określeniu jego wysokości, po rozstrzygnięciu 

konkursu z roku 2019.  

 

Z uwagi na możliwość łączenia różnych typów projektów, nie jest możliwe określenie, które z nich 

charakteryzują się wyższą efektywnością. Jak już wskazywano na poprzednich stronach raportu, możliwe 

do samodzielnej realizacji typy projektów dotyczyły: tworzenia nowych miejsc w OWP, dostosowania 

istniejących miejsc w OWP do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty 

edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pozostałe typy projektów mogły być działaniami 

towarzyszącymi. Z jednej strony, każdy z typów projektu odpowiada na inne potrzeby zidentyfikowane 

w regionie w obszarze edukacji przedszkolnej, z drugiej nie można porównać kosztów utworzenia 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego (np. poprzez remont nieużywanych pomieszczeń, 

wyposażenie w odpowiedni sprzęt) do kosztów realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej 

i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym 

poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Można jednak w sposób 

jakościowy ocenić, iż koszt np. wsparcia dzieci z deficytami w nauce, w porównaniu do wsparcia dzieci z 

deficytami wynikającymi z ich niepełnosprawności jest istotnie niższy, gdyż wymaga pracy wielu 

specjalistów oraz odpowiednich narzędzi dopasowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.  

 

Analizowałam koszty projektów pod tym kątem i organizacja zajęć dodatkowych 

dla dziecka, powiedzmy zdrowego, z małymi deficytami to jest koszt rzędu 2 tys. 

złotych rocznie, a koszt organizacji zajęć dla dzieci z autyzmem na przykład, to jest 

już 10 tys. złotych rocznie. R6 

 

Dodatkowo dla potrzeb informacyjnych można przyjąć szacunkową wartość utworzenia 1 miejsca 

wychowania przedszkolnego, na podstawie wartości wskaźnika „Liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego dofinansowanych w programie” (wartość szacowana na podstawie umów wyniosła na 

koniec IV kwartału 2018 r. – 3018) oraz sumy wartości projektów, według bazy beneficjentów 

przekazanej zgodnie ze stanem na koniec lutego 2019 r. (która wyniosła: 60 494 144,91 zł). Według tych 

wyliczeń szacowany koszt utworzenia 1 miejsca wychowania przedszkolnego może wynosić 

ok. 20 044, 45 zł. Należy tutaj pamiętać, iż o ile wskaźnik mówi o utworzeniu 1 miejsca wychowania 

przedszkolnego, o tyle projekt mógł obejmować więcej niż tylko to działanie co odzwierciedla jego koszt.  

 

Czy efekty podobne do uzyskanych w projektach z obszaru edukacji przedszkolnej można było osiągnąć bez 

wsparcia środkami Programu lub przy niższych nakładach? 

Czy wsparcie udzielone beneficjentom RPO WM 2014-2020 przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia 

w porównaniu z instytucjami, które nie korzystały ze środków Programu? 

 

Mając na uwadze dokonaną analizę sytuacji w obszarze edukacji w województwie mazowieckim, należy 

podkreślić, iż wciąż pojawiają się miejsca, w których dostępność do miejsc w OWP jest niewystarczająca. 

Obok tych deficytów, badania wykazują również zapotrzebowanie na dokształcanie nauczycieli, a także 

na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci, nie tylko z niepełnosprawnościami (np. zajęcia z integracji 

sensorycznej). Przedstawiciele beneficjentów w badaniach jakościowych podkreślali wysoką potrzebę 

realizacji podobnych działań. Jak sami wskazują, realizacja dodatkowego wsparcia w innym przypadku 

musiałaby odbywać się przy wykorzystaniu środków rodziców, w efekcie wsparcie otrzymałaby dużo 

mniejsza grupa dzieci. Podkreślają również użyteczność połączenia wielu typów możliwego wsparcia 

w ramach konkursu. W ich opinii, możliwość utworzenia nowych miejsc w OWP w połączeniu 
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z dodatkową ofertą edukacyjną jest efektywna i przyczynia się do wzrostu dostępności do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej. Tutaj, szczególnie w kontekście jakości oferowanego wsparcia, 

podkreślana jest możliwość realizacji dodatkowych zajęć np. dla mniejszej liczby dzieci lub 

z wykorzystaniem nowoczesnych metod, na które pozyskiwane są dodatkowe środki właśnie z projektu. 

Warta zauważenia jest również sytuacja, w której środki zewnętrzne dla gmin zadłużonych stanowią 

istotne wsparcie w rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Jak podkreślają badani, bez tego wsparcia środki 

gminy byłyby niewystarczające, tym samym potrzeba stworzenia nowych miejsc przedszkolnych byłaby 

niewypełniona.  

 

Przedstawiciele beneficjentów biorący udział w badaniu ilościowym w większości przypadków uznali, że 

wskazane przez nich działania nie byłby możliwe bez realizacji projektów, nieznaczna część badanych 

uznała, że byłoby to możliwe, ale tylko częściowo. Badani dokonywali oceny w odniesieniu do każdego 

z efektów wsparcia, szczegółowo dane przedstawia poniższy wykres.  

 
Wykres 9. Odpowiedź na pytanie: Czy wskazane wcześniej efekty udałoby się osiągnąć bez realizacji omawianego projektu - 
obszar edukacji przedszkolnej. 

 
Źródło: CATI – beneficjenci, N=71 

 

Odpowiedzi respondentów w subregionach regionu mazowieckiego regionalnego i warszawskiego 

stołecznego nieco się różnicują, ale w większości przypadków jest to spowodowane np. wskazywaniem 

częściej na odpowiedź „nie wiem”. Można jednak zauważyć, iż większy odsetek przedstawicieli 

beneficjentów z regionu warszawskiego stołecznego widzi możliwość częściowego osiągnięcia efektu 

w postaci dostosowania istniejących miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami bez realizacji projektu (42,9% w regionie warszawskim stołecznym, a 26,9% 

w regionie mazowieckim regionalnym). Podobna tendencja występuje w przypadku wydłużenia godzin 

pracy placówki, na odpowiedź „Tak, ale tylko częściowo” wskazało 37,50% przedstawicieli beneficjentów 

regionu warszawskiego stołecznego oraz 21,40% przedstawicieli regionu mazowieckiego regionalnego.  
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Tabela 9. Odpowiedź na pytanie: Czy wskazane wcześniej efekty udałoby się osiągnąć bez realizacji omawianego projektu, wg 
Subregionu regionu mazowieckiego regionalnego i regionu warszawskiego stołecznego - obszar edukacji przedszkolnej. 

Czy wskazane wcześniej 
efekty udałoby się osiągnąć 
bez realizacji omawianego 

projektu: 

Tak, w 
takim 

samym 
zakresie 

Tak, ale 
tylko 

częściowo 
Nie  

Nie 
mam 

zdania  

Tak, w 
takim 

samym 
zakresie 

Tak, ale 
tylko 

częściowo 
Nie  

Nie 
mam 

zdania  

Region mazowiecki regionalny Region warszawski stołeczny 

stworzyliśmy nowe miejsca 
wychowania 
przedszkolnego 

0,0% 31,3% 62,5% 6,3% 0,0% 29,4% 70,6% 0,0% 

stworzyliśmy nowe miejsca 
wychowania 
przedszkolnego dla dzieci 
z niepełnosprawnościami 

0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 36,8% 63,2% 0,0% 

dostosowaliśmy istniejące 
miejsca wychowania 
przedszkolnego do potrzeb 
dzieci z 
niepełnosprawnościami 

0,0% 26,9% 73,1% 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 

stworzyliśmy dodatkową 
ofertę edukacyjna i 
specjalistyczną 

0,0% 35,3% 61,8% 2,9% 3,3% 36,7% 60,0% 0,0% 

rozszerzyliśmy ofertę 
placówki o zajęcia 
wyrównujące 

0,0% 38,2% 55,9% 5,9% 4,5% 36,4% 59,1% 0,0% 

wydłużyliśmy godziny pracy 
placówki 

7,1% 21,4% 71,4% 0,0% 12,5% 37,5% 50,0% 0,0% 

podnieśliśmy kompetencje 
lub kwalifikacje nauczycieli 

3,3% 36,7% 56,7% 3,3% 0,0% 46,4% 53,6% 0,0% 

Źródło: CATI – beneficjenci, N=71 

 

O opinię na temat możliwości osiągniecia efektów podobnych do tych uzyskanych w ramach projektów 

zapytano również uczestników projektów, którzy w 32% uznali, iż udział w projekcie był jedyną 

możliwością, aby osiągnąć wskazane efekty. Alternatywą byłby udział w kursach lub szkoleniach 

finansowanych ze środków pracodawcy – na tę odpowiedź wskazało 42,7% wszystkich badanych. 

Zróżnicowanie w regionach widoczne jest w przypadku deklaracji dotyczącej studiów podyplomowych 

finansowanych ze środków pracodawcy, większy odsetek badanych w  regionie warszawskim 

stołecznym dostrzega taką możliwość niż badani z subregionu regionu warszawskiego stołecznego 

(odpowiednio 16,7% i 11,8%).  
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Wykres 10. W jaki inny sposób mógłby/mogłaby Pan/i osiągnąć wskazane wcześniej efekty? [pozytywne wskazania na daną 
odpowiedź] - obszar edukacji przedszkolnej. 

 
Źródło: CATI –uczestnicy projektów, N=75 

 

Wyniki badania wśród beneficjentów wskazują, iż w większości realizowali oni takie działania jak: 

stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami – 90,1% 

badanych, podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli – 81,7%, rozszerzenie oferty placówki 

o zajęcia wyrównujące – 78,9%, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego 63,4%. Badanie 

na próbie kontrfaktycznej pokazuje nieco odmienną strukturę odpowiedzi. Tutaj najczęściej realizowano 

takie działania jak:  

▪ Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli – 38,0%. 

▪ Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – 36,6 % 

▪ Stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami 

– 28,2% 

▪ Wydłużenie godzin pracy placówki – 19,7%. 
 

Jednocześnie należy zauważyć, iż zdecydowanie mniej badanych w grupie kontrfaktycznej wskazało 

w ogóle na realizację wymienionych przedsięwzięć, niż miało to miejsce w grupie beneficjentów. Może 

to być z jednej strony spowodowane brakiem takiej potrzeby lub też istnieniem innych potrzeb, które 

nie zostały wymienione, a których sami badani sobie nie uświadamiają. Dlatego też badanym zadano 

dodatkowe pytania, mające na celu określenie aktualności potrzeb w badanych obszarach, a także 

określenie innych możliwych do zaspokojenia działań w przyszłości.  
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udział w konferencjach/seminariach finansowany z
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udział w projekcie był jedyną możliwością, aby
osiągnąć wskazane efekty

kursy/szkolenia finansowane z środków pracodawcy

ogółem region warszawski stołeczny region mazowiecki regionalny
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Tabela 10. Badanie kontrfaktyczne – odpowiedź na pytanie: Jakie działania z niżej wymienionych zrealizowali Państwo w swojej 
placówce w latach 2014 – 2019 - obszar edukacji przedszkolnej. 

Jakie działania z niżej wymienionych 
zrealizowali Państwo w swojej 
placówce w latach 2014 - 2019 

tak nie  

Ogółem Region 
mazowiecki 
regionalny 

Region 
warszawski 
stołeczny 

Ogółem Region 
mazowiecki 
regionalny 

Region 
warszawski 
stołeczny 

Podniesienie kompetencji lub 
kwalifikacji nauczycieli 38,0% 36,8% 39,4% 62,0% 63,2% 60,6% 

Utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego 36,6% 36,8% 36,4% 63,4% 63,2% 63,6% 

Stworzenie dodatkowej oferty 
edukacyjnej i specjalistycznej dla 
dzieci z niepełnosprawnościami 28,2% 31,6% 24,2% 71,8% 68,4% 75,8% 

Wydłużenie godzin pracy placówki 19,7% 26,3% 12,1% 80,3% 73,7% 87,9% 

Rozszerzenie oferty placówki o 
zajęcia wyrównujące 9,9% 7,9% 12,1% 90,1% 92,1% 87,9% 

Utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego dla 
dzieci z niepełnosprawnościami 8,5% 5,3% 12,1% 91,5% 94,7% 87,9% 

inne, jakie? 5,6% 7,9% 3,0% 94,4% 92,1% 97,0% 

Dostosowanie miejsc wychowania 
przedszkolnego do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 1,4% 2,6% 0,0% 98,6% 97,4% 100,0% 

Żadne z powyższych, dlaczego? 1,4% 2,6% 0,0% 98,6% 97,4% 100,0% 
Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=71 

 

Analiza wyników badania dotyczącego potrzeb badanych placówek niekorzystających ze wsparcia RPO 

WM pokazuje, że badani mają potrzebę realizacji wymienionych działań, przede wszystkim jest to: 

▪ Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli – 60,6% wskazań; 

▪ Stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami – 

35,2% wskazań; 

▪ Rozszerzenie oferty placówki o zajęcia wyrównujące – 32,4% wskazań;  

▪ Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami – 21,1% 

wskazań; 

▪ Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – 19,7%; 

▪ Wydłużenie godzin pracy placówki – 15,5%; 

▪ Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – 

12,7%. 

 

Należy zatem potwierdzić tezę, iż wciąż wiele potrzeb badanych placówek jest aktualnych i dotychczas 

w wielu przypadkach nie podjęto działań, mających na celu polepszenie sytuacji placówki.  
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Tabela 11. Badanie kontrfaktyczne – odpowiedź na pytanie: Które z wymienionych poniżej działań są adekwatne do potrzeb 
Pana/Pani placówki - obszar edukacji przedszkolnej. 

Które z wymienionych poniżej działań 
są adekwatne do potrzeb Pana/Pani 
placówki: 

tak nie  

Ogółe
m 

Region 
mazowieck

i 
regionalny 

Region 
warszawski 
stołeczny 

Ogółe
m 

Region 
mazowiecki 
regionalny 

Region 
warszawsk
i stołeczny 

Podniesienie kompetencji lub 
kwalifikacji nauczycieli 60,6% 60,5% 60,6% 39,4% 39,5% 39,4% 

Stworzenie dodatkowej oferty 
edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci 
z niepełnosprawnościami 35,2% 39,5% 30,3% 64,8% 60,5% 69,7% 

Rozszerzenie oferty placówki o zajęcia 
wyrównujące 32,4% 26,3% 39,4% 67,6% 73,7% 60,6% 

Utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego dla dzieci 
z niepełnosprawnościami 21,1% 31,6% 9,1% 78,9% 68,4% 90,9% 

Utworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego 19,7% 23,7% 15,2% 80,3% 76,3% 84,8% 

Wydłużenie godzin pracy placówki 15,5% 23,7% 6,1% 84,5% 76,3% 93,9% 

Dostosowanie miejsc wychowania 
przedszkolnego do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 12,7% 15,8% 9,1% 87,3% 84,2% 90,9% 

Żadne z powyższych 4,2% 2,6% 6,1% 95,8% 97,4% 93,9% 

Inne 4,2% 5,3% 3,0% 95,8% 94,7% 97,0% 
Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=71 

 

Jednocześnie badani prawie w całości (97,2%) stwierdzili, iż chętnie skorzystają ze wsparcia RPO WM 

w kolejnych latach, o ile taka możliwość się pojawi.  

 
Wykres 11. Odpowiedź na pytanie: Czy gdyby miał/a Pan Pani możliwość aplikowania o środki RPO – WM w kolejnych latach, 
to - obszar edukacji przedszkolnej. 

 
Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=71 

 

Warto zwrócić uwagę na odpowiedzi badanych w grupie kontrolnej dotyczące tego, na co z jednej strony 

chcieliby otrzymać dofinansowanie, a na co w ich opinii brakuje funduszy w ramach RPO WM. Badani 

przedstawiciele jednostek z obszaru edukacji przedszkolnej, którzy nie korzystali ze wsparcia RPO WM 

(w ramach Poddziałania 10.1.4) najczęściej wskazywali na takie potrzeby wsparcia jak: 

▪ Doposażenie jednostki – 46,3%; 

▪ Utworzenie nowych miejsc w jednostce – 16,4%; 

▪ Remont budynku – 11,9%. 

 

2,8%

2,6%

3,0%

97,2%

97,4%

97,0%

Ogółem

region mazowiecki regionalny

region warszawski stołeczny

Nie skorzystałbym/łabym z takiej możliwości Chętnie skorzystałby/łaby Pan/Pani z możliwości
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Warto tutaj podkreślić, iż badani często wskazywali, że brakuje im środków na sprzęt, który podniósłby 

jakość świadczonych przez nich usług; wymieniano tutaj najczęściej: tablice interaktywne, sala do zajęć 

z integracji sensorycznej, doposażenie gabinetu logopedycznego, komputery, projektor, system audio, 

Internet, specjalistyczny sprzęt dla dzieci z niepełnosprawnością, place zabaw (w tym dla dzieci 

z niepełnosprawnością). 

 
Wykres 12. Odpowiedź na pytanie: Proszę opisać na co chciałby/łaby Pan Pani otrzymać dofinansowanie - obszar edukacji 
przedszkolnej. 

 
Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=71 

 

Badani w grupie kontrfaktycznej, jeśli już potrafili określić, jakiego ich zdaniem wsparcia brakuje 

w ramach RPO WM to wskazywali przede wszystkim na brak środków na doposażenie jednostek – 

10,9%). Pozostałe odpowiedzi to: remont budynków, zajęcia z integracji sensorycznej, ogrody 

przedszkolne, place zabaw, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, zajęcia dodatkowe, zajęcia z logopedą, 

doposażenie placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zatrudnienie pracowników - 

specjalistów. Analizując możliwe do realizacji typy wsparcia, trudno się nie zgodzić z wieloma 

wskazaniami, ale tylko wtedy jeśli potraktujemy owe wskazania jako jedyne potrzeby, pomijające 

potrzebę utworzenia nowych miejsc w OWP, dostosowania istniejących miejsc wychowania 

przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej 

i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym 

poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Poddziałanie 10.1.4 bowiem, 

przewiduje możliwość realizacji wszystkich wskazanych przedsięwzięć, ale jest to związane 

z określonymi warunkami. Warunki te wynikają jednocześnie nie tylko z diagnozy potrzeb pojedynczych 

jednostek, ale muszą być zgodne z polityką UE i potrzebami regionu jako całości. Pojawia się w tym 

miejscu niespójność pomiędzy tym, jakie potrzeby mają badane placówki (a z tym zawsze wiążą się 

możliwości finansowe), a tym co może być finansowane w ramach RPO WM. Należy szukać takich 

rozwiązań, które z jednej strony realizować będą politykę zaplanowaną w dokumentach strategicznych, 

a z drugiej odpowiadać będą wprost na potrzeby badanych placówek.  

46,3%
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Wykres 13. Odpowiedź na pytanie: Jakiego Pana/Pani zdaniem wsparcia brakuje, które nie jest oferowane przez RPO WM 2014- 
2020, a powinno być dostępne? - obszar edukacji przedszkolnej. 

 
Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=71 

 

Odpowiadając na pytanie, czy możliwe byłoby osiągniecie podobnych efektów przy wykorzystaniu 

innych środków, należy przytoczyć wyniki badań techniką kontrfaktyczną. Analiza estymatora 

difference-in-differences obrazuje, jaki odsetek działań został zrealizowany dzięki wsparciu środkami 

RPO WM, im wyższy odsetek różnicy tym większy wpływ środków EFS na osiągnięcie danego efektu. 

Największy wpływ środków RPO WM zauważyć można w przypadku takich efektów jak:  

▪ Stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami; 

▪ Rozszerzenie oferty placówki o zajęcia wyrównujące; 

▪ Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 

w tych przypadkach estymator difference-in-differences jest wyższy niż 50%.  

 

Do tej grupy można również zaliczyć takie efekty jak: 

▪ Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli; 

▪ Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, 

gdyż tutaj wartość estymatora jest tylko nieco niższa niż 50%. 

 

Warto zwrócić uwagę na działania placówek związane z: 

▪ utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego; 

▪ wydłużeniem godzin pracy placówki. 

 

Różnica w tym przypadku jest niższa niż 10%, widoczna jest lekka przewaga efektów osiągniętych dzięki 

wsparciu w ramach RPO WM. Można zatem domniemywać, iż potrzeba tworzenia nowych miejsc 

w przedszkolach, byłaby przez nie realizowana, ale tak jak podkreślali to badani w wywiadach 

jakościowych, nie w takim samym wymiarze jakościowym, gdyż w przypadku projektów 

dofinansowanych w ramach RPO WM łączono różne typy wsparcia, np. podnoszenie kwalifikacji 

nauczycieli, czy realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych 

deficytów. Warto jednocześnie podkreślić, wysoką skuteczność projektów RPO WM w zakresie wsparcia 

dzieci z niepełnosprawnościami. To właśnie w przypadku tej grupy estymator difference-in-differences 

osiąga najwyższy poziom różnicy. 
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Tabela 12. Metoda kontrfaktyczna - estymator difference-in-differences – efekty projektów - obszar edukacji przedszkolnej. 

Które z wymienionych działań realizowała 
grupa badanych: 

kontrfaktyczna beneficjenci difference-in-differences 

Stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej i 
specjalistycznej dla dzieci z 
niepełnosprawnościami 

28,2% 93,8% 65,6% 

Rozszerzenie oferty placówki o zajęcia 
wyrównujące 

9,9% 68,8% 58,9% 

Dostosowanie miejsc wychowania 
przedszkolnego do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 

1,4% 59,4% 58,0% 

Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli 

38,0% 87,5% 49,5% 

Utworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego dla dzieci 
z niepełnosprawnościami 

8,5% 53,1% 44,6% 

Utworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego 

36,6% 43,8% 7,2% 

Wydłużenie godzin pracy placówki 19,7% 25,0% 5,3% 

inne, jakie? 5,6% nd nd 

Żadne z powyższych, dlaczego? 1,4% nd nd 

 Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=71 

 

Obok wskazanych wcześniej efektów w ramach zastosowanej techniki kontrfaktycznej oszacowano 

liczbę miejsc w OWP, jakie zostały utworzone bądź dostosowane w badanych jednostkach. Poniżej 

dokonano wyliczenia estymatora difference-in-differences. Dla celów analitycznych w kolejnej tabeli 

odniesiono liczbę w sumie powstałych lub dostosowanych miejsc w OWP do określonej przez estymator 

różnicy.  

 
Tabela 13. Metoda kontrfaktyczna - estymator difference-in-differences – liczba miejsc w OWP - obszar edukacji przedszkolnej. 

Obszar stworzyliśmy 
nowe miejsca 
wychowania 
przedszkolnego  

stworzyliśmy nowe 
miejsca wychowania 
przedszkolnego dla dzieci 
z niepełnosprawnościami  

dostosowaliśmy istniejące 
miejsca wychowania 
przedszkolnego do 
potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami  

difference-in-differences - ogółem 1137 344 458 

difference-in-differences - Region 
mazowiecki regionalny 

786 148 185 

difference-in-differences - Region 
warszawski stołeczny 

351 196 273 

 

Region mazowiecki regionalny 1176 229 230 

Region warszawski stołeczny 546 241 282 

Ogółem grupa eksperymentalna 1722 470 512 

Region mazowiecki regionalny- 
kontrfaktyczna 

390 81 45 

Region warszawski stołeczny - 
kontrfaktyczna 

195 45 9 

Ogółem grupa kontrolna 585 126 54 

Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=71 
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Dokonując wyliczenia szacowanej liczby miejsc, które powstała dzięki wsparciu funduszy RPO WM 

(wartość difference-in-differences – ogółem) możliwe było obliczenie odsetka powstałych miejsc 

w OWP, w efekcie można powiedzieć, iż dzięki realizacji projektów w ramach RPO WM region posiada 

o nieco ponad 49% więcej miejsc wychowania przedszkolnego, nieco ponad 57% nowych miejsc w OWP 

dla dzieci z niepełnosprawnościami i nieco ponad 80% dostosowanych miejsc do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami. Ponownie widać tutaj istotny wpływ środków RPO WM na wsparcie 

w zakresie tworzenia miejsc w OWP i dostosowywania, w tym w szczególności dla dzieci 

z niepełnosprawnościami. 

 
Tabela 14. Metoda kontrfaktyczna - estymator difference-in-differences – odsetek miejsc - obszar edukacji przedszkolnej. 

Obszar 
stworzyliśmy 
nowe miejsca 
wychowania 
przedszkolnego  

stworzyliśmy nowe 
miejsca wychowania 
przedszkolnego dla 
dzieci z 
niepełnosprawnościami  

dostosowaliśmy 
istniejące miejsca 
wychowania 
przedszkolnego do 
potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami  

Suma miejsc: ogółem region 2307 596 566 

Suma miejsc: Region mazowiecki 
regionalny 

1566 310 275 

Suma miejsc: Region warszawski stołeczny 741 286 291 

difference-in-differences % - ogółem 49,3% 57,7% 80,9% 

difference-in-differences % - Region 
mazowiecki regionalny 

50,2% 47,7% 67,3% 

difference-in-differences % - Region 
warszawski stołeczny 

47,4% 68,5% 93,8% 

Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=71 

 

Analizując przedstawione powyżej wyniki badań można stwierdzić, iż wsparcie udzielone beneficjentom 

przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia w porównaniu do instytucji, które nie otrzymały 

wsparcia. Warto jeszcze w tym miejscu przytoczyć wyniki subiektywnej oceny respondentów badania 

ilościowego dotyczącej jakości oferowanego w placówce kształcenia. Porównując wyniki oceny dla 

beneficjentów przed udziałem w projekcie do oceny po udziale w projekcie, widać istotny wzrost 

subiektywnej oceny świadczonych usług, wartość przeciętna oceny przed udziałem w projekcie wyniosła 

7, a po realizacji projektu ocena równa była 10, czyli bardzo dobra jakość. W przypadku jednostek, które 

nie skorzystały ze wsparcia przeciętna ocena jakości kształcenia wyniosła 9, czyli nieco gorzej niż 

w przypadku beneficjentów, którzy zrealizowali projekt. Warto jednak zauważyć, iż badani całościowo 

dość dobrze oceniają jakość świadczonych przez nich usług.  

 
Wykres 14. Subiektywna ocena jakości realizowanego kształcenia w placówce (1 oznacza, bardzo zła jakość, a 10 bardzo dobra 
jakość) - obszar edukacji przedszkolnej. 

 
Źródło: CATI – beneficjenci, N=71, uczestnicy projektów, N=75. 
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Podsumowując, należy podkreślić wskazane już wcześniej potrzeby w obszarze edukacji przedszkolnej, 

zarówno te dotyczące zapotrzebowania na dodatkową przestrzeń, jak i te dotyczące kształcenia 

nauczycieli i wspierające rozwój dzieci. Badani beneficjenci wskazują, na możliwość finansowania 

podobnych działań środkami własnymi, czy też pozyskanymi od rodziców. Nie mniej jednak środki 

z projektu, z jednej strony stanowią dodatkowe fundusze na realizację przedsięwzięć. Z drugiej strony 

dla wielu jednostek stanowią swoisty „motywator” do podjęcia działań. Nabory zawsze ogłaszane są 

w określonym czasie, projektodawcy niejako motywują się wtedy do podjęcia dodatkowego wysiłku, 

którego efektem jest pozyskanie środków na realizowanie lepszej oferty w obszarze edukacji 

przedszkolnej. Jak podkreślają badani, obecnie zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (Ustawa z dnia 

14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art. 31 pkt 1) obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu 

dotyczy już dzieci 3 letnich (od września 2017 r.). Efektem tego jest konieczność zapewnienia miejsc 

w przedszkolach większej grupie dzieci, niż było to do roku 2017. Gminy, które są odpowiedzialne 

za zapewnienie takich miejsc muszą posiadać na nie środki, a pozyskanie dodatkowych funduszy może 

z jednej strony wpłynąć na możliwość utworzenia miejsc w OWP (np. w przypadku gmin zadłużonych) 

lub zwiększenie jakości tworzonych miejsc (np. poprzez włączenie w projekt działań dla nauczycieli, czy 

zajęć dodatkowych dla dzieci). Można zatem powiedzieć, iż efekty w postaci tworzenia miejsc w OWP 

są realizowane przez gminę, gdyż taki na niej spoczywa obowiązek, ale środki dodatkowe zwiększają 

jakość podejmowanych przez nie działań.  

 

Jakie czynniki wpływają na osiągane efekty, z uwzględnieniem charakterystyki uczestników projektów oraz 

specyfiki wykorzystywanych instrumentów wsparcia? 

 

Zgodnie z zapisami SZOOP (wersja 3.4) grupą docelową dla Poddziałania 10.1.4 są: 

▪ nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli;  

▪ dzieci w wieku przedszkolnym w rozumieniu art. 31 pkt 1-3 Ustawy Prawo Oświatowe ( Dz.U. 

2018. 996 z późn. zm. ) 

▪ istniejące przedszkola; 

▪ funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego;  

▪ oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych 

przez osoby prawne i fizyczne. 

 

Beneficjenci biorący udział w badaniu ilościowym byli poproszeni o wskazanie czynników innych niż 

sam udział w projekcie, które miały wpływ na osiągnięcie wskazanych wcześniej przez nich efektów 

realizacji projektu. Można wskazać na takie odpowiedzi dla wymienionych efektów jak: 

▪ stworzyliśmy nowe miejsca wychowania przedszkolnego: chęć rozwoju, posiadanie już pomieszczeń, 

które mogły zostać wykorzystane w projekcie, posiadanie środków na wkład własny, przychylność i 

zaangażowanie ze strony władz gminy. 

▪ stworzyliśmy nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami: 

wsparcie zespołu pracowników, chęć rozwoju, posiadanie środków na wkład własny, przychylność 

i zaangażowanie ze strony władz gminy. 

▪ dostosowaliśmy istniejące miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami: posiadanie środków na wkład własny, otwartość placówki na innowacyjne 

działania w szerokim zakresie, przychylność i zaangażowanie ze strony władz gminy. 

▪ stworzyliśmy dodatkową ofertę edukacyjną i specjalistyczną: chęć rozwoju, zaangażowanie 

nauczycieli w udział w projekcie, odpowiednio dobrana kadra, otwartość placówki na innowacyjne 

działania w szerokim zakresie, posiadanie środków na wkład własny, wola nauczycieli, dzieci 

i rodziców do wzięcia udziału w projekcie, przychylność i zaangażowanie ze strony władz gminy. 
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▪ rozszerzyliśmy ofertę placówki o zajęcia wyrównujące: chęć rozwoju, zaangażowanie dzieci, rodziców 

i nauczycieli w działania projektowe, potrzeby jednostki, posiadanie środków na wkład własny. 

▪ wydłużyliśmy godziny pracy placówki: posiadanie środków na wkład własny. 

▪ podnieśliśmy kompetencje lub kwalifikacje nauczycieli: chęć nauczycieli do szkolenia, inicjatywa po 

stronie nauczycieli, posiadanie środków na wkład własny. 

 

W badaniach jakościowych przedstawiciele beneficjentów również podkreślali, że ważne jest 

zaangażowanie samych uczestników wsparcia, czy organów nadzorujących: 

 

Tak naprawdę, żeby osiągnąć efekt potrzebne jest zaangażowanie wszystkich stron 

biorących udział w projekcie, dzieci, rodzice, nauczyciele czy instytucje 

wspomagające nas. Jeśli wszyscy jesteśmy nastawieni pozytywnie, żeby osiągnąć 

cel to raczej się to uda.  

 

Podobne pytanie zostało zadane uczestnikom projektów, którzy mogli otrzymać wsparcie w zakresie 

podniesienia kwalifikacji w pracy z dziećmi, w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w obszarze współpracy z rodzicami, w obszarze radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Badani 

wskazywali na takie czynniki jak: 

▪ chęć podniesienia kwalifikacji, kompetencji; 

▪ chęć zdobycia nowej wiedzy; 

▪ codzienna praca z dziećmi, która motywuje do podnoszenia swoich kompetencji; 

▪ zaangażowanie, determinacja; 

▪ dodatkowy czas wykorzystany na naukę z materiałami uzyskanymi na szkoleniu. 

 

Podsumowując można powiedzieć, iż wsparcie, jakim jest utworzenie nowych miejsc w OWP czy też 

dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jest lepiej realizowane, kiedy 

pojawia się zaangażowanie ze strony organu prowadzącego, który z jednej strony ma potrzebę realizacji 

takiego działania, zachęca i motywuje do podjęcia wysiłku w celu realizacji projektu, ale również 

zapewnia środki finansowe niezbędne dla zapewnienia wkładu własnego. W przypadku tego typu 

działań, ważne jest zaangażowanie osób zarządzających jednostką (dyrektorzy przedszkoli) oraz 

organów samorządowych. W dalszej kolejności istotne jest zaangażowanie nauczycieli, gdyż wsparcie 

dla nich jest działaniem dodatkowym. Inaczej jest w przypadku działań nakierowanych na uczestnika, 

dzieci lub nauczycieli. Tutaj zaangażowanie i potrzeba po stronie odbiorców ma istotne znaczenie dla 

osiągnięcia efektów zaplanowanych w projektach. Brak aktywności, rezygnacja z uczestnictwa 

w projekcie, powoduje trudności w osiąganiu efektów na założonym poziomie.  

 

Jak należy ocenić trafność instrumentów wsparcia zastosowanych w projektach RPO WM 2014-2020 w obszarze 

edukacji przedszkolnej? 

 

Dokonując oceny trafności oferowanego wsparcia, istotne było zmierzenie, na ile realizacja projektu 

związana była z faktyczną potrzebą jednostki lub uczestnika, a na ile był to pewien kompromis, pomiędzy 

tym co można było w ramach projektu sfinansować, a faktycznymi potrzebami. Dokonana przez 

beneficjentów ocena dopasowania otrzymanego wsparcia do potrzeb jednostki w sposób dość 

jednoznaczny pokazuje, że był ono bardzo dobrze dopasowane, przeciętna ocena wyniosła 9. Tak samo 

otrzymane wsparcie ocenili uczestnicy projektów, w przypadku których przeciętna ocena również 

wyniosła 9.  
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Wykres 15. Odpowiedź na pytanie: Na ile otrzymane 
wsparcie było dopasowane do potrzeb Pana/Pani placówki – 
obszar edukacji przedszkolnej. 

Wykres 16. Odpowiedź na pytanie: Na ile otrzymane 
wsparcie było dopasowane do Pana/i potrzeb – obszar 
edukacji przedszkolnej. 

BENEFICJENCI UCZESTNICY 

  
Źródło: CATI – beneficjenci, N=71 Źródło: CATI –uczestnicy projektów, N=75 

 

Badani techniką wywiadu pogłębionego przedstawiciele beneficjentów wskazują wprost na potrzeby 

jakie zidentyfikowali w przypadku swojej instytucji i w jaki sposób projekt pomógł te potrzeby 

zrealizować. Można tutaj wskazać na takie przykłady jak: 

▪ potrzeba dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami wynikających z orzeczeń 

o potrzebie kształcenia specjalnego, dla których rozwiązaniem była realizacja dodatkowej oferty 

edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 

przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności w ramach RPO 

WM, Poddziałanie 10.1.4. 

▪ niewystarczająca liczba miejsc w OWP, dla którego rozwiązaniem było utworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 

w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również specjalnych i integracyjnych 

w ramach RPO WM, Poddziałanie 10.1.4. 

▪ połączenie potrzeby dodatkowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych, ale u 

których zidentyfikowano nieharmonijny rozwój, rozwiązaniem była realizacja dodatkowej oferty 

edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 

przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz 

rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie 

stwierdzonych deficytów w ramach RPO WM, Poddziałanie 10.1.4.  

▪ Brak odpowiedniej liczby miejsc w OWP oraz potrzeba zapewnienia dodatkowego wsparcia dla 

dzieci z deficytami, dla których rozwiązaniem było utworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących 

ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również specjalnych i integracyjnych oraz 

rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie 

stwierdzonych deficytów w ramach RPO WM, Poddziałanie 10.1.4. 
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Wskazane przykłady pokazują wprost, w jaki sposób w praktyce można ocenić trafność oferowanego 

wsparcia. Należy jednocześnie zauważyć, iż każda jednostka posiada swoją specyfikę i może występować 

istotne zróżnicowanie w potrzebach. Tym bardziej zauważalna jest potrzeba realizacji wielu typów 

wsparcia, dzięki czemu podejmowane działania mają charakter bardziej kompleksowy, a podejmowany 

przez instytucje wysiłek w realizację projektu przynosi wymierne i długofalowe korzyści.  

 

W trakcie wywiadu grupowego z przedstawicielami jednostek z obszaru edukacji przedszkolnej, którzy 

nie otrzymali dofinansowania w ramach Poddziałania 10.1.4 RPO WM pojawiły się opinie, które świadczą 

o innych potrzebach jednostek w obszarze niż te wskazywane jako priorytetowe w programie. Badani 

zwracali szczególną uwagę, iż w ich opinii: 

▪ Wsparcia potrzebują również OWP na terenach, gdzie wskaźnik upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej jest na tym samym bądź wyższym poziomie co średnia dla województwa 

mazowieckiego. Tutaj szczególnie podkreślane były indywidualne potrzeby jednostek, 

np. w przypadku jednostek prywatnych OWP często organizowane są w budynkach, które nie były 

budowane z myślą o takiej funkcji (np. domy jednorodzinne). 

▪ Jednostki prywatne nie posiadają zaplecza samorządu, które jak wynika z doświadczeń ma 

możliwość wspierania OWP w aplikowaniu o środki. W siedzibach gmin często pracują osoby, które 

posiadają doświadczenie w tym obszarze i o ile samodzielnie nie składają wniosków 

o dofinansowanie, to stanowią istotne wsparcie w procedurze. W przypadku małych OWP 

prowadzonych przez prywatne podmioty takie wsparcie nie istnieje.  

▪ Badani zwracają również uwagę, iż kierowanie wsparcia w szczególności do dzieci 

z niepełnosprawnością, bywa nieadekwatne do potrzeb jednostek. Ponownie, w mniejszych 

punktach, w szczególności prywatnych, liczba dzieci z niepełnosprawnościami jest niewielka, 

a możliwości wsparcia finansowego dużo większe, niż potrzeby dzieci zdrowych, u których 

zidentyfikowano inne deficyty (np. nadpobudliwość).  

 

Choć wskazane przykłady wydają się uzasadnione z perspektywy beneficjentów, o tyle należy pamiętać, 

iż wsparcie oferowane w ramach RPO WM jest jedynie uzupełnieniem działań systemowych 

realizowanych w ramach polityki państwa. Specyfika programu wymaga kierunkowania wsparcia na 

szczegółowo określone obszary, które z jednej strony są określone przepisami unijnymi, z drugiej 

potrzebami określonymi jako priorytetowe w regionie. Należy mieć zatem na uwadze, iż wsparcie 

oferowane w ramach RPO WM co do zasady jest trafne, ale nie odpowiada na wszystkie zidentyfikowane 

problemy w danym obszarze.  

 

Przeprowadzony wywiad z przedstawicielem Kuratorium oświaty potwierdza pozytywną ocenę trafności 

oferowanego wsparcia wobec potrzeb regionu. Spośród wszystkich oferowanych typów wsparcia 

w większości dokonano oceny, iż oferowane wsparcie jest całkowicie dopasowane do potrzeb. 

Wątpliwość budzi wsparcie w postaci wydłużenia godzin pracy placówki. Pojawia się tutaj obawa 

o zachwianie równowagi pomiędzy czasem jaki dzieci spędzają w placówkach wychowania 

przedszkolnego, a czasem w domu. Wydaje się jednak, iż obawa ta jest nieuzasadniona, a sam cel 

wsparcia nie ma przynosić takiego efektu. Wydłużenie godzin pracy ma sprzyjać przede wszystkim 

możliwości dopasowania czasu pracy przedszkola do czasu pracy opiekunów, który często obejmuje inne 

godziny niż jest to zwykle przyjęte, np. praca w godzinach 10-18 lub 7-15, co oznacza, iż nadal opieka 

nad dzieckiem może trwać 8 godzin, jak jest to w przypadku opiekunów pracujących w godzinach 8-16, 

następuje jedynie przesunięcie przedziału czasowego. Warto jednocześnie zauważyć, iż wbrew 

zgłoszonym obawom, ten typ wsparcia cieszył się umiarkowaną popularnością wśród beneficjentów.  
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Jakie bariery i trudności w realizacji projektów z obszaru edukacji przedszkolnej występują w ramach RPO WM 

2014-2020? 

 

W celu określenia barier w realizacji projektów edukacyjnych przeprowadzono badania, zarówno 

ilościowe, jak i jakościowe, w których udział wziął szeroki krąg respondentów, począwszy od dyrektorów 

placówek edukacyjnych, kończąc na nauczycielach i wychowawcach. Identyfikacja barier była 

prowadzona osobno dla każdego szczebla edukacji.  

 

Wyniki badania przeprowadzonego z udziałem przedstawicieli ośrodków wychowania przedszkolnego 

pokazują, że realizacja projektów w osi 10 RPO WM odbywała się w przeważającej większości 

przypadków bezproblemowo. 66% beneficjentów nie doświadczyło żadnych trudności w procesie 

realizacji projektu. Tylko 34% respondentów wskazywało na fakt, iż towarzyszyły im trudności w tym 

procesie. Przytoczone dane świadczą o tym, iż zapewnione zostały odpowiednie warunki formalno-

proceduralne po stronie IZ do prawidłowego realizowania projektów.  

 
Wykres 17. Wystąpienie problemów w trakcie realizacji projektów w osi 10 RPO WM – obszar edukacji przedszkolnej. 

 
Źródło: CATI – beneficjenci, N=71 

 

Główną przyczyną wystąpienia trudności w realizacji projektów były problemy z wyłonieniem 

wykonawców do zrealizowania przewidzianych w projekcie zadań. Taką odpowiedź wybrało 15% ogółu 

respondentów. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, iż wystąpienie tego typu problemu było niezależne od 

IZ czy IP. Problem ten jest warunkowany przede wszystkim specyfiką lokalnego rynku, stopniem rozwoju 

konkurencji w danej branży, a także trendami gospodarczymi i zmianą poziomu cen na rynku. 7 % 

respondentów doświadczyło trudności z powodu obowiązujących procedur i regulacji prawnych. 

Beneficjenci podkreślali, że sprostanie wymogom prowadzenia dokumentacji projektowej i rozliczania 

projektu okazywało się dla nich nieraz bardzo trudne i czasochłonne. 4% beneficjentów podkreślało, że 

ich problemy wynikały z opóźnień w wypłacie środków finansowych oraz przedłużającego się czasu 

podpisania umowy. Choć problemy te dotknęły niewielką część beneficjentów i nie jest do końca znany 

powód wystąpienia owych opóźnień (mogły one wynikać z błędów po stronie beneficjenta), należy 

potraktować to jako sytuacje marginalne, niemniej jednak należy położyć większy nacisk na to, aby 

zminimalizować liczbę przypadków, w których pojawią się odstępstwa od przyjętego harmonogramu 

podpisywania umów.   
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Wykres 18. Źródła problemów w trakcie realizacji projektów w osi 10 RPO WM – obszar edukacji przedszkolnej. 

 
Źródło: CATI – beneficjenci, N=71 

 

Wywiady pogłębione realizowane technikami TDI i IDI pozwoliły poszerzyć wiedzę o problemach, które 

napotykają beneficjenci projektów w osi 10. Uczestnicy badania podkreślali, że udział w projekcie wiąże 

się z poważnymi obciążeniami biurokratycznymi. Prawidłowe rozliczenie projektów wymaga znacznego 

nakładu czasu i wykazania się kompetencjami, które niejednokrotnie wychodzą poza zakres 

umiejętności pracowników ośrodków wychowania przedszkolnego. Biorący udział w badaniu FGI 

przedstawiciele jednostek, które nie otrzymały wsparcia, zgłaszały takie obawy związane z realizacją 

projektów jak: 

 

Realizacja projektu jest to czasochłonne zadanie i trzeba na to dodatkowe nakłady 

personalne poświęcić. Ktoś zamiast pracować z dziećmi, robić swoją pracę, zamiast 

być na zajęciach, to siedzę i robię w tych papierach. Szkoda tego czasu. 

 

Uczestnicy badania wyrażali pogląd, iż zniwelowanie problemów w realizacji projektów edukacyjnych 

wymaga uproszczenia dokumentacji, poluzowania rygorów proceduralnych oraz zapewnienia wsparcia 

informacyjnego i doradczego dla beneficjenta. Co istotne, wsparcie takie jest zapewnione, warto zatem 

aby potencjalni wnioskodawcy mieli świadomość tego, iż mogą korzystać ze szkoleń organizowanych 

przez instytucje zaangażowane w system realizacji, dzięki czemu samo aplikowanie o ośrodki jak 

i rozliczanie projektu może być łatwiejsze.  
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Dobrze byłoby móc korzystać z jakiejś pomocy, która pomoże tę biurokrację 

przebrnąć. Że nawet nie potrzebujemy mieć takiej osoby w zespole, ale fajnie by 

było móc z takiego zaplecza skorzystać. W krytycznych momentach udzieli 

sensownej informacji pomoże, pokaże, jak to zrobić, żebyśmy mogli się 

samokształcić w tym obszarze. Też z tych głównych barier, to na pewno 

uproszczenia, jeśli chodzi o sam system dokumentowania tego wszystkiego, żeby to 

było prostsze. 

 

Zgłoszono też pomysł, aby w procedurze składania wniosków uwzględnić możliwość konsultowania 

projektów, aby już na wczesnym etapie możliwe było zidentyfikowanie słabych stron projektu 

i skorygowanie ewentualnych błędów.  

 

Mogłyby być na nim konsultacje odnośnie projektu, żeby można było sobie z kimś 

porozmawiać i przegadać ten projekt, jak to wcielić, czy to jest na miarę naszych 

możliwości, naszych sił. Żeby nie było, że człowiek z motyką na słońce się porywa, 

a później nie jest w stanie spełnić tego mimo, że sam w to wszedł. 

 

Podkreślenia wymaga fakt, że w grupie uczestników projektów (nauczycieli, wychowawców) aż 96% nie 

zgłosiło żadnych zastrzeżeń do sposobu realizacji projektu. Z uwagi na niewielki odsetek osób 

zgłaszających trudności należy stwierdzić, że zapewnione zostały odpowiednie warunki do udziału 

w projektach edukacyjnych na szczeblu edukacji przedszkolnej.  

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wśród przedstawicieli ośrodków wychowania przedszkolnego 

można sformułować kilka wniosków: 

▪ Realizacja projektu lub udział w projekcie nie wiązały się z problemami dla wysokiego odsetka 

beneficjentów (66%) i uczestników (96%).  

▪ IZ zapewniła odpowiednie warunki prawno-formalne dla realizacji projektów edukacyjnych.  

▪ Najczęściej pojawiającym się problemem po stronie beneficjentów była trudność w wyłonieniu 

wykonawcy do realizacji przewidzianych w projekcie działań.  

▪ Beneficjenci zwracali uwagę na duże obciążenia biurokratyczne związane z realizacją 

projektów.  

▪ Ewentualne działania usprawniające po stronie IZ powinny iść w kierunku uproszczenia 

dokumentacji konkursowej i procedur.  

 

W jakim stopniu wsparcie w ramach EFS odpowiada na zdiagnozowane problemy zawarte w Rekomendacjach 

Rady dla Polski (Country Specific Recommendations) i Country Report dla Polski na poziomie regionalnym? 

Czy dofinansowane projekty zapewniają realizację polityk horyzontalnych w obszarze edukacji przedszkolnej? 

Czy dofinansowane projekty przekładają się na zwiększenie aktywności zawodowej osób dorosłych, 

w szczególności kobiet (opiekunów dzieci, których miejsce w placówce jest współfinansowane ze środków UE)? 

 

Poniżej przedstawiono założenia dokumentów strategicznych dotyczące badanych obszarów. Opisy te 

wskazują, w jakim kierunku powinny zachodzić zmiany, ale przede wszystkim czemu powinny służyć 

projekty realizowane w ramach Osi 10 RPO WM 2014 – 2020. 

 

Obecnie najważniejszym w Polsce dokumentem strategicznym jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) (SOR). Przyjęła go Rada Ministrów w połowie lutego 

2017 roku. W SOR zwrócono uwagę na fakt, że istnieją w Polsce znaczne dysproporcje terytorialne 

w zakresie dostępu do edukacji przedszkolnej (głównie na linii miasto-wieś, ale też regiony lepiej i gorzej 
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rozwinięte). W dokumencie zapowiedziano podjęcie działań ukierunkowanych na poprawę dostępu do 

edukacji przedszkolnej i zmniejszenie dysproporcji w jej upowszechnianiu. W kontekście edukacji 

przedszkolnej w SOR poruszono również problem rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, zapowiadając 

działania, mające na celu szersze objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z niepełnosprawnościami.  

Jednocześnie od września 2016 roku zniesiono obowiązek przedszkolny dla dzieci w wieku 5 lat 

(obowiązek ten dotyczy 6-latków). Od roku szkolnego 2016/17 rodzice dzieci 6-letnich mają prawo do 

posłania dziecka do 1 klasy szkoły podstawowej lub pozwolenia mu na kontynuację nauki w placówce 

wychowania przedszkolnego. 

 

W zaleceniach Rady z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r. 

stwierdzono, że „pomimo znaczącego wzrostu dostępności wychowania przedszkolnego i popytu na nie 

w ostatnich latach, dostępność usług opieki nad małymi dziećmi jest jedną z najniższych w Unii. 

Podwyższenie wieku obowiązku szkolnego do siedmiu lat oraz zniesienie obowiązku przedszkolnego dla 

pięciolatków w połączeniu z nowym dodatkiem na dzieci może niekorzystnie wpłynąć na uczestnictwo 

w rynku pracy (szczególnie w przypadku kobiet) i wymaga ścisłego monitorowania”. 

 

Wsparcie w ramach EFS powinno odpowiadać na zdiagnozowane problemy zawarte w dokumentach 

Country Report dla Polski na poziomie regionalnym. Realizując projekty w ramach Poddziałania 10.1.4 

RPO WM instytucje zaangażowane w system realizacji programu realizują rekomendacje zawarte ww. 

dokumentach.  

W dokumencie Country Report 2018 zwrócono uwagę na: 

▪ Istniejące trudności w dostępie do opieki nad najmłodszymi dziećmi i wychowania przedszkolnego 

mogą pogłębiać nierówność szans; 

▪ Niewystarczający dostęp do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi i placówek przedszkolnych, 

który utrudnia uczestnictwo w rynku pracy, zwłaszcza kobietom. 

▪ Zwiększenie w Polsce dostępności opieki nad dziećmi, aby umożliwić większej liczbie kobiet podjęcie 

pracy zawodowej. 

W dokumencie Country Report 2019 zwrócono uwagę na: 

▪ w 2017 r. i 2018 r. wyraźnie zmniejszyła się aktywność zawodowa młodych kobiet w wieku 25–39 

lat. Może to wynikać z: rosnącej presji związanej z opieką nad starszymi członkami rodziny (liczba 

osób w wieku 80 lat i starszych wzrosła o ponad 100 tys. lub 7 % w latach 2015–2018); 

niewystarczającej dostępności placówek opieki nad dziećmi; oraz hojnego programu świadczeń na 

dzieci wprowadzonego w 2016 r. (Magda i in., 2018). Statystyki dotyczące głównych deklarowanych 

przyczyn pozostawania poza rynkiem pracy są spójne z powyższymi wnioskami. W latach 2015–2017 

odsetek kobiet biernych zawodowo w wieku 25–49 lat wskazujących na obowiązki opiekuńcze jako 

przyczynę braku aktywności zawodowej wzrósł o prawie 5 punktów procentowych do poziomu 48 

%. Tylko 4 % mężczyzn wskazało tę samą przeszkodę. 

▪ Uczestnictwo dzieci w wieku czterech lat i starszych w edukacji przedszkolnej jest bliskie średniej 

UE, ale sytuacja w grupie wiekowej 3–4 lat jest gorsza, zwłaszcza na obszarach wiejskich 

i w niektórych regionach. 

 

Podkreślenia wymaga fakt, że potrzebę upowszechniania opieki żłobkowej i wychowania 

przedszkolnego akcentowano w regionalnej strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Działanie 

to powiązano z realizacją jednego z celów rozwojowych Strategii (Poprawa jakości życia oraz 

wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki).  
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SPROFILOWANE WSPARCIE NA RZECZ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W PEŁNI WPISUJE SIĘ W ZAŁOŻENIA 

GŁÓWNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH RANGI KRAJOWEJ I REGIONALNEJ (SOR, SRWM), JAK 

I ODPOWIADA NA ZDIAGNOZOWANE PROBLEMY ZAWARTE W REKOMENDACJACH RADY DLA POLSKI. 

 

Polityki horyzontalne to priorytetowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej. 

Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem funduszy europejskich, jest oceniany w kontekście 

zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważonym rozwojem, równością szans oraz 

społeczeństwem informacyjnym. W odniesieniu do działań realizowanych w Poddziałaniu 10.1.4 RPO 

WM zastosowanie ma przede wszystkim polityka horyzontalna związana z równością szans. Obowiązek 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami wynika z zapisów art. 7 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. i jest horyzontalną zasadą obowiązującą w całej Unii Europejskiej. W związku z tym wszystkie 

programy operacyjne realizowane w ramach funduszy polityki spójności przewidują mechanizmy 

pozwalające na przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność.25 We wniosku o dofinansowanie (przykład z konkursu organizowanego w roku 

2019) pojawia się pole C3.4 Opis zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu 

o standard minimum oraz pole C3.5 Opis zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w których to w sposób szczegółowy należy opisać 

zgodność ze wskazaną polityką horyzontalną.  

 

Pola te zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny projektów weryfikowane/oceniane są na zasadzie 

spełnia/nie spełnia, ocena negatywna w takim kryterium dyskwalifikuje projekt. W ramach przyjętych 

kryteriów oceny projektów dla Poddziałania 10.1.4 (przykład dla konkursu z 2019 r.) wyróżnić należy: 

▪ ocenę zgodności projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum; 

▪ ocenę, czy projekt ma pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnoprawnościami. 

▪ Ocenę zgodności projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju (oświadczenie wnioskodawców). 

Z całą pewnością można stwierdzić, iż projekty realizowane w ramach RPO WM w obszarze edukacji 

przedszkolnej zapewniają realizację polityk horyzontalnych, w szczególności w zakresie równości szans. 

 

Beneficjentów projektów w ramach Poddziałania 10.1.4 poproszono o wskazanie subiektywnych 

efektów ich realizacji. Chcąc określić, czy dofinansowane projekty przekładają się na zwiększenie 

aktywności zawodowej osób dorosłych, w szczególności kobiet (opiekunów dzieci, których miejsce w 

placówce jest współfinansowane ze środków UE), poproszono o wskazanie czy w ich opinii zrealizowany 

projekt przyniósł efekt w postaci zwiększenia aktywności zawodowej osób dorosłych w tym w 

szczególności kobiet. Efektem realizacji projektu dla 52,1% badanych beneficjentów jest właśnie 

zwiększenie aktywności zawodowej osób dorosłych, a dla 49,3% zwiększenie aktywności zawodowej 

wśród kobiet. Należy ocenić te wyniki jako pozytywne, szczególnie w sytuacji, w której efekt ten nie jest 

zależny od beneficjenta, a od osób, które decydują się na oddanie dziecka pod opiekę przedszkola. 

Beneficjent nie ma wpływu na to, jakie dalsze działania podejmie dana osoba. 

 

  

                                                             
 

25 Zakres realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnością, załącznik do 
dokumentacji konkursowej. 
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Jakie można wskazać dobre praktyki z realizacji projektów RPO WM 2014-2020 w obszarze edukacji przedszkolnej? 

 

Przeprowadzone czynności badawcze zostały ukierunkowane na przeanalizowanie dofinansowanych 

w ramach RPO WM na lata 2014-2020 projektów na rzecz rozwoju edukacji w celu zidentyfikowania tych 

przypadków, które, po pierwsze, wyróżniają się wysoką skutecznością oraz, po drugie, zawierają 

elementy świadczące o wysokiej jakości. Identyfikacja przedsięwzięć spełniających wyżej wymienione 

kryteria jest o tyle istotna, że pozwala określić dobre praktyki, które mogą stanowić wzór do 

naśladowania dla przyszłych projektów zorientowanych na rozwój edukacji. W ramach badań 

zidentyfikowano cztery projekty (po jednym dla każdego szczebla kształcenia), z których można czerpać 

przykład w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć o analogicznym charakterze. W celu pogłębienia 

wiedzy na temat wybranych projektów przeprowadzono wywiady TDI (telefoniczne wywiady 

pogłębione) z przedstawicielami firm/instytucji/szkół realizujących projekty edukacyjne. 

 

Projekt pt. „Kurpiowskie przedszkolaki” jest obecnie realizowany przez Związek Stowarzyszeń „Kurpsie 

Razem”. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 121 dzieci w wieku 3-4 lat 

nieobjętych wychowaniem przedszkolnym z terenu 4 gmin województwa mazowieckiego: Baranowo, 

Czarnia, Jednorożec i Myszyniec poprzez zapewnienie oferty wysokiej jakości zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i rozwojowych w 11 punktach przedszkolnych w okresie od lutego 2018 roku do końca 

czerwca 2019 roku. Ogólna wartość projektu wyniosła ponad 394 tys. zł, z czego 80% środków 

pochodziło z dofinansowania UE.  

 

W wyniku realizacji projektu działalność rozpoczęło 11 niepublicznych punktów przedszkolnych, 

w których prowadzone są zajęcia edukacyjne w grupach liczących od 6 do 15 osób. Stworzono miejsca 

pracy dla 11 nauczycieli przedszkolnych. Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu przez cztery godziny 

dziennie. Dla dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych przewidziano również wsparcie 

specjalistyczne ze strony logopedy oraz psychologa. W ramach projektu zaplanowano również realizację 

zajęć edukacyjnych związanych z tolerancją i równością oraz zapobieganiem przemocy i obroną przed 

nią, a także zakup pomocy dydaktycznych.  

 

Podkreślenia wymaga fakt, że przed uruchomieniem projektu została przeprowadzona diagnoza, 

w ramach której oceniono, na ile zasadne jest podjęcie działań ukierunkowanych na stworzenie 

dodatkowych miejsc w punktach przedszkolnych. Przeprowadzona diagnoza wykazała, że popyt na 

usługi edukacji przedszkolnej nie jest zaspokojony przez istniejące placówki i istnieje potrzeba 

stworzenia dodatkowych miejsc. Projekt osiąga zakładane wartości wskaźników i nie ma zagrożenia, by 

którykolwiek z nich mógł zostać nieosiągnięty. Podkreślenia wymaga fakt, że po zakończeniu realizacji 

projektu punkty przedszkolne nadal będą funkcjonować, a stworzone miejsca pracy zostaną utrzymane.  

 

NA PODSTAWIE ANALIZY PROJEKTU PT. „KURPIOWSKIE PRZEDSZKOLAKI” MOŻNA SFORMUŁOWAĆ KILKA 

DOBRYCH PRAKTYK. ZAAKCENTOWANIA WYMAGA FAKT, ŻE PROJEKT BYŁ REALIZOWANY NA TERENIE 

CZTERECH GMIN, W KTÓRYCH PODAŻ MIEJSC W OŚRODKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIE BYŁA 

ADEKWATNA DO SKALI POTRZEB. ATUTEM PROJEKTU JEST TEŻ TO, ŻE JEGO URUCHOMIENIE ZOSTAŁO 

POPRZEDZONE WNIKLIWĄ DIAGNOZĄ, KTÓRA MIAŁA OKREŚLIĆ SYTUACJĘ W ZAKRESIE DOSTĘPU DO 

MIEJSC W OŚRODKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. OSTATNIĄ DOBRĄ PRKATYKĄ JEST OBJĘCIE 

DZIECI W PRZEDSZKOLACH ZAJĘCIAMI Z ZAKRESU TOLERANCJI, RÓWNOŚCI I PRZEMOCY.  
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2.3. Obszar edukacji ogólnej 

  

Jakie typy działań podejmowanych w projektach z obszaru edukacji ogólnej dominują w ramach RPO WM 2014 - 

2020? Czy działania realizowane ze środków EFRR stanowią uzupełnienie dla interwencji podejmowanej w ramach 

EFS? Czy wsparcie zaplanowane w ramach RPO WM 2014-2020 finansowane ze środków EFS w obszarze edukacji 

ogólnej odpowiada na wyzwania w regionie, w szczególności w odniesieniu do aktualnej sytuacji społeczno-

ekonomicznej oraz potrzeb edukacyjnych województwa? Czy kryteria wyboru projektów i regulaminy konkursów 

zapewniają wybór projektów, które odpowiadają na aktualne potrzeby? 

W jaki sposób realizowane projekty zapewniają kształtowanie kompetencji kluczowych? 

W jaki sposób zmiany zachodzące w kształceniu ogólnym (wynikające z realizacji projektów) odpowiadają na 

potrzeby regionalnych pracodawców/przedsiębiorców? 

 

W zakresie kształcenia ogólnego planowane w ramach osi priorytetowej X RPO WM na lata 2014-2020 

interwencje służą wspieraniu przedsięwzięć i działań rozwijających kompetencje kluczowe 

i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, począwszy od edukacji na poziomie 

podstawowym i gimnazjalnym, po edukację ponadpodstawową (ogólną). Przewidywane do realizacji 

działania służyć będą m.in. kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych 

i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także stanowiących podstawę i kształtujących nawyk 

uczenia się przez całe życie. Ww. ukierunkowanie wsparcia, na kompetencje i umiejętności uniwersalne 

niezbędne na rynku pracy wynika z oczekiwań pracodawców i zmian cywilizacyjnych. 

 

Pośrednio działania planowane do realizacji w przedmiotowym celu szczegółowym (w zakresie 

kształcenia ogólnego) wpłyną również na wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk (tj. ze 

zróżnicowanym kapitałem środowiskowym), zarówno przez np. indywidualne podejście do pracy 

z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji (np. cyfrowych, językowych). 

Uzupełnienie interwencji adresowanych do uczniów stanowić będzie wsparcie nauczycieli. 

Ponadto, motywacyjną rolę do dalszej nauki i rozwoju spełniają stypendia adresowane do uczniów 

z wysokimi wynikami w nauce przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 

języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości. 

 

Określono, że cel ten będą realizować projekty ukierunkowane m.in. na: 

▪ Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, 

▪ Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod 

oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji 

kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

▪ Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 

▪ Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji 

informatycznych, 

▪ Prowadzenie efektywnej edukacji włączającej oraz procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością, 

a także bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych 

bądź uczniów zdolnych26. 

 

                                                             
 

26 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020…, s. 310-316. 
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Dla realizacji celów zidentyfikowanych w obszarze edukacji ogólnej w ramach Działania 10.1 Kształcenie 

i rozwój dzieci i młodzieży przewidziano trzy Poddziałania:  

▪ Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna,  

▪ Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, 

▪ Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne (projekty pozakonkursowe). 

 

Analizując realizację wszystkich projektów (bez względu na tryb wyboru) można powiedzieć, iż spośród 

227 projektów realizowanych w obszarze edukacji ogólnej (Poddziałania 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3) 

63 projekty zostały zakończone, a 164 jest w trakcie realizacji. 

 

Okres programowania RPO WM zakłada zakres czasowy od roku 2014 do roku 2020, projekty w ramach 

Poddziałań 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 rozpoczęto realizować od roku 2015 (ale tylko 1 projekt). Najwięcej 

projektów rozpoczęło swoją realizację w roku 2017 (99 projektów). Analizując daty rozpoczęcia oraz 

zakończenia wszystkich projektów w tym obszarze można zidentyfikować, iż przeciętnie projekty trwały 

lub będą trwały (w przypadku projektów niezakończonych) 21 miesięcy. Najkrótsze projekty trwały 

5 miesięcy, a najdłuższe 23 miesiące.  

 
Wykres 19. Okres realizacji projektów – obszar edukacji ogólnej 

 
Źródło: opracowanie właśnie na podstawie danych sprawozdawczych. 

 

Beneficjenci projektów zlokalizowani byli przede wszystkim w województwie mazowieckim, nie było to 

jednak regułą. W przypadku 11 projektów beneficjent zlokalizowany był w innym województwie (można 

tutaj wymienić takie województwa jak: pomorskie, warmińsko – mazurskie, podkarpackie, lubelskie, 

wielkopolskie, małopolskie, lubuskie, śląskie), ale sam projekt musiał być realizowany na terenie 

województwa mazowieckiego. 

 

Analizując rozkład terytorialny beneficjentów projektów można zauważyć, iż największa ich liczba 

realizowana jest przez beneficjentów zlokalizowanych w m.st. Warszawa – 41 projektów, dalej 

w powiatach ciechanowskim – 15, m. Płock – 10, pułtuskim – 10, wołomińskim – 10, płońskim – 8, 

sochaczewskim – 8, żyrardowskim – 8, garwolińskim, ostrowskim, piaseczyńskim, przysuskim, 

sierpeckim, - 7 projektów. W pozostałych powiatach, wskazanych w tabeli oraz na mapie realizowano 

od 1 do 5 projektów.  
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Tabela 15. Rozkład terytorialny beneficjentów realizujących projekty [subregiony] – obszar edukacji ogólnej 

obszar edukacja ogólna 

Region warszawski stołeczny 79 

Region mazowiecki regionalny: 148 

ostrołęcki 31 

ciechanowski 26 

płocki 25 

radomski 23 

żyrardowski 19 

siedlecki 15 

poza Mazowszem 9 
Źródło: opracowanie właśnie na podstawie danych sprawozdawczych. 

 

Na mapie przedstawiono rozkład terytorialny (powiaty) beneficjentów projektów z uwzględnieniem 

tylko tych, którzy zlokalizowani są w województwie mazowieckim.  

 
Mapa 2. Liczba beneficjentów projektów w woj. mazowieckim w obszarze edukacji ogólnej. 

 
Źródło: opracowanie właśnie na podstawie danych sprawozdawczych. 
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Projekty w ramach Podziałania 10.1.3 Programy stypendialne, realizowane są w trybie 

pozakonkursowym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM - poprzez Departament Edukacji Publicznej 

i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Projekty zaplanowane 

są do realizacji w trybie rocznym, czyli od roku 2015 do roku 2022, szacowana całkowita wartość już 

realizowanych i przewidzianych do realizacji projektów (wg danych zawartych w: Załącznik 4 do SZOOP 

wersja 3.4 - Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych EFS) wynosi 15 888 746,27 zł, 

w tym szacowany wkład UE 12 710 996,41 zł. Według danych sprawozdawczych do końca 

2018 r. zrealizowano 4 projekty w obszarze Poddziałania 10.1.3 o wartości wkładu UE 

w kwocie 10 575 416,74 zł.  

 

Do końca 2018 roku ogłoszono 4 nabory w ramach Poddziałania 10.1.1 na ogólną kwotę 178 018 770,57 

zł oraz 3 nabory dla Poddziałania 10.1.2 – ZIT na ogólną kwotę 43 359 248,66 zł. 

 

Rok ogłoszenia naboru 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

Poddziałanie 10.1.1 Poddziałanie 10.1.2 - ZIT 

2018 67 573 019,01 3 287 700,74 

2017 36 783 240,00 25 973 547,92 

2016 37 146 345,06 14 098 000,00 

2015 36 516 166,50  nie organizowano naboru 

Suma środków 178 018 770,57 43 359 248,66 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie:www.funduszedlamazowsza.eu 

 

Wśród beneficjentów z obszaru edukacji ogólnej, którzy wzięli udział w badaniu najczęstszym (powyżej 

80% badanych) efektem realizacji projektu (a tym samym typem realizowanych działań) było wskazanie 

na lepszą realizację zadań przez nauczycieli, którzy wykorzystują sprzęt TIK do prowadzenia zajęć – 

92,5% odpowiedzi, dalej wskazywano na lepszą realizację zdań przez nauczycieli, którzy wykorzystują 

doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie – 85,6% odpowiedzi oraz 

lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy dzięki nabyciu umiejętności kluczowych 

i uniwersalnych – 84,2% odpowiedzi. Efekty takie jak: lepsze wykonywanie swoich zadań przez 

nauczycieli dzięki podniesieniu swoich kwalifikacji, lepsze wykonywanie zadań przez nauczycieli wobec 

uczniów ze specjalnymi potrzebami, czy lepsza realizacja zadań placówki wobec uczniów ze specjalnymi 

potrzebami wskazywana była przez ponad połowę badanych, są to również widoczne efekty, ale w nieco 

mniejszym zakresie.  

 

Niski odsetek wskazań na wsparcie stypendialne jest związany z wyłączeniem z badania techniką CATI 

projektu pozakonkursowego w ramach, którego było ono oferowane. Działanie to zastosowano z uwagi 

na to, że jest to tylko jeden beneficjent, wyniki byłby zaburzone. Nie jest możliwe wskazanie jakie typy 

wsparcia dominują w ramach analizowanych projektów z uwagi na konieczność zastosowania wsparcia 

dotyczącego kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 

pracy, a jako alternatywę można było wykorzystać takie wsparcie jak np.  

▪ tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,  

▪ Korzystanie  z  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  oraz  rozwijanie  kompetencji 

informatycznych, 

▪ Prowadzenie efektywnej edukacji włączającej oraz procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością, 

a także bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych 

bądź uczniów zdolnych. 

 



81 
 

Dodatkowo regulamin określał też zakres wybranych typów wsparcia, np. poprzez ograniczenia 

w finansowaniu niektórych z nich, i tak np. w przypadku projektów uwzględniających wsparcie dla 

nauczycieli nakłady na wszystkie działania związane z doskonaleniem umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli ponoszone z budżetu projektu nie mogły przekroczyć 3,5% jego całkowitej 

wartości. W efekcie na wybór danego typu wsparcia wpływ miał nie tylko aplikujący i potrzeby jednostki, 

ale przede wszystkim zasady udzielania wsparcia ustanowione przez instytucje zaangażowane w system 

realizacji RPO WM 

 
Wykres 20. Pozytywne odpowiedzi na pytanie: Jakie efekty realizacji projektu udało się osiągnąć – obszar edukacji ogólnej: 

 
Źródło: CATI – beneficjenci, N=139 

 

W regulaminach konkursu określono, iż przedmiotem konkursu jest wspieranie przedsięwzięć i działań 

rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne27począwszy od edukacji na 

poziomie podstawowym i gimnazjalnym, po edukację ponad gimnazjalną. Przewidywane do realizacji 

działania służyć będą m.in. kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych 

i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także stanowiących podstawę i kształtujących nawyk 

uczenia się przez całe życie. Ww. ukierunkowanie wsparcia, na kompetencje i postawy potrzebne na 

rynku pracy wynika z oczekiwań pracodawców i zmian cywilizacyjnych. 

 

Mając na uwadze powyższe, w ramach niniejszego badania dokonano analizy wskaźników dostępnych 

w statystyce publicznej, świadczących o potrzebie realizacji opisanych powyżej projektów. Poszukiwanie 

nowych formuł edukacyjnych, a wraz z nimi ustalanie skuteczniejszych i bardziej adekwatnych do 

współczesności programów szkolnych, jest związane z ciągłym rozwojem technologicznym 

i cywilizacyjnym charakterystycznym dla naszych czasów. Zmieniające się warunki życia wpływają na 

                                                             
 

27 Katalog umiejętności uniwersalnych rozszerzony o litery: h), i), j) i k) oraz rozszerzenie kompetencji kluczowych wskazanych 
w punkcie a) w brzmieniu: w tym językiem polskim przez cudzoziemców i osoby powracające do Polski obowiązuje od daty 
wejścia w życie aktualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
dokonywanej na podstawie zmienionej od 23.10.2017 r. Umowy Partnerstwa 
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normy społeczne i wyznawane wartości, te zaś kształtują program edukacji nowego pokolenia Polaków. 

Jest on więc zależny od szeregu czynników niezwiązanych bezpośrednio z poziomem wiedzy 

i umiejętności danego społeczeństwa, ale z sytuacją społeczną, ustrojową i geopolityczną jego państwa, 

oraz czynnikami indywidualnymi związanymi z predyspozycjami i preferencjami danego pokolenia.  

 

Jednym z wyzwań stojących przed twórcami podstaw programowych jest dostosowanie ich do postulatu 

stawania się społeczeństwem uczącym się. Nauczyciele, wraz z wprowadzaniem reformy oświatowej 

(w 2009 r.) i zmian podstaw programowych28, stanęli w obliczu niespotykanych dotąd wymagań 

i konieczności wypracowania nowych sposobów pracy z uczniami w zakresie kształcenia w nich istotnych 

postaw i umiejętności. Podstawa programowa powinna wychodzić naprzeciw potrzebie docierania do 

uczniów z wiedzą o nowych warunkach i możliwościach doskonalenia swojej osoby oraz otoczenia - 

regionu, kraju i społeczeństwa - w którym funkcjonują. Działania takie stanowią inwestycję w młode 

pokolenie, która zaprocentuje w przyszłości, nie tylko poprzez rośnięcie w nim idei samorozwoju 

i doskonalenia się, ale też znajdzie odzwierciedlenie w działaniach interpersonalnych i społecznych.  

 

W związku z postępującym rozwojem cywilizacyjnym i rozbudowującą się siecią globalnych powiązań 

Unia Europejska, a wraz z nią Polska, staje przed coraz to nowymi wyzwaniami. W związku z tym, obecnie 

od każdego obywatela wymaga się szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, tak aby mógł 

przystosować się i sprawnie funkcjonować w ciągle zmieniającym się świecie. Edukacja w swym 

podwójnym – społecznym i ekonomicznym – wymiarze, ma tu do odegrania zasadniczą rolę, polegającą 

na zapewnieniu gwarancji nabycia przez obywateli Europy właśnie tych newralgicznych umiejętności, 

koniecznych, aby umożliwić im elastyczność i dostosowanie się do rozlicznych zmian, a w konsekwencji 

satysfakcjonujące życie.  

Państwom członkowskim Unii Europejskiej zaleca się m.in.: 

▪ rozwijanie oferty kształcenia kompetencji kluczowych dla wszystkich, w ramach strategii uczenia 

się przez całe życie, w tym osiągnięcia powszechnej alfabetyzacji; 

▪ kształcenie i szkolenie wszystkich młodych ludzi w celu rozwijania kompetencji kluczowych na 

poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dorosłego życia oraz stanowiącym podstawę 

dla dalszej nauki i życia zawodowego; 

▪ umożliwianie osobom dorosłym rozwijania i aktualizowania kompetencji kluczowych przez całe 

życie. 

Określono osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw 

uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, 

integracji społecznej oraz zatrudnienia: 

▪ umiejętności matematyczno-przyrodnicze,  

▪ umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób 

powracających do Polski i ich rodzin),  

▪ TIK,  

▪ umiejętności rozumienia (ang. literacy),  

▪ kreatywność,  

▪ innowacyjność,  

                                                             
 

28 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 811). 
Sejm RP, Warszawa 2014. 
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▪ przedsiębiorczość,  

▪ krytyczne myślenie,  

▪ rozwiązywanie problemów,  

▪ umiejętność uczenia się,  

▪ umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.29 

 

W celu zapewnienia skuteczniejszego wykształcenia w uczniach kompetencji kluczowych i stworzenia 

solidnego fundamentu pod dalszy rozwój zawodowy i indywidualny, w Polsce od początku roku 2017 

wprowadzana jest reforma oświaty i kształcenia ogólnego. Jej kluczowymi elementami są m.in.: 

wygaszanie gimnazjów i wprowadzenie 8-klasowej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum 

ogólnokształcącego, wprowadzenie 5-letniego technikum, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

dla dzieci sześcioletnich, wzmocnienie roli kształcenia ogólnego i zawodowego w szkołach średnich 

(poprzez wspomniane wydłużenie okresu kształcenia w nich), wprowadzenie szkół branżowych - 3-

letnich I stopnia i 2-letnich II stopnia - zapewniających kwalifikacje i możliwości rozwoju w określonym 

zawodzie, a także zwiększenie udziału przedsiębiorców w kształceniu zawodowym30. Docelowa 

struktura szkolnictwa obejmującego kształcenie ogólne będzie więc obejmowała w pełni placówki 

przedszkolne, szkołę podstawową (8-letnią) i liceum ogólnokształcące (4-letnie), oraz częściowo 

technikum (5-letnie).  

 

Kształcenie ogólne w Polsce związane jest z realizacją obowiązku szkolnego - trwającego 9 lat 

i obejmującego szkołę podstawową oraz ostatni rok edukacji przedszkolnej, oraz obowiązku nauki -

dotyczącego absolwentów szkoły podstawowej do 18 roku życia i możliwego do realizowania w formie 

szkolnej lub pozaszkolnej u przyszłego pracodawcy31.  

 

W roku szkolnym 2017/18 ogólny współczynnik skolaryzacji netto32 w szkołach podstawowych wyniósł 

93,4% co stanowi nieznaczny wzrost (o 0,8%) w stosunku do roku poprzedniego. Tendencja rosnąca 

utrzymuje się we wszystkich województwach od roku szkolnego 2015/16, w którym to nastąpił znaczny 

spadek w stosunku do wcześniejszego okresu – w skali kraju różnica ta wyniosła aż 3,6%. Co istotne, 

województwo mazowieckie zarówno w roku szkolnym 2014/15 jak i w 2017/18 charakteryzowało się 

najwyższą wartością współczynnika skolaryzacji netto uczniów szkół podstawowych spośród wszystkich 

jednostek administracyjnych – wynosił on dla powyższych lat kolejno 97,25% i 96,8%.  

 

Również w zakresie skolaryzacji netto uczniów gimnazjów to w województwie mazowieckim od roku 

2014/15 (95,7%) odnotowuje się najwyższy wynik (93,9% w roku 2017/18), co jednak nie zmienia 

ogólnej tendencji spadkowej tego współczynnika, charakterystycznej dla całego kraju, co może być 

spowodowane zachodzącymi zmianami w obszarze edukacji ogólnej - wygaszanie gimnazjów, 

przechodzenie uczniów do szkół podstawowych. 

                                                             
 

29 Wykaz umiejętności został przytoczony z definicji kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy w ramach regulaminu konkursu dla Działania 10.1.1. 
30 Informacja o polskim systemie oświaty 2017/18. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Eurydice”. Warszawa 2017.  
31 Dotyczy realizowania obowiązku szkolnego i nauki w strukturze po reformie z 2017 r.  
32 Zgodnie z definicją GUS: „Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób uczących się w szkołach podst i gimn.(w 
danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII 2017 r.) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu 
poziomowi nauczania”. 
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Wartość współczynnika skolaryzacji netto w szkołach podstawowych i gimnazjach, w skali ogólnopolskiej 

i wojewódzkiej w latach 2014-2017 prezentują wykresy zamieszczone poniżej.  
 
Wykres 21. Współczynnik skolaryzacji netto dla szkół podstawowych w latach 2014-2017 w Polsce i w województwach. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Wykres 22. Współczynnik skolaryzacji netto dla gimnazjów w latach 2014-2017 w Polsce i w województwach. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Ogólna liczba uczniów szkół podstawowych w ostatnich latach wzrosła z 2,3 mln. w roku szkolnym 

2014/15 do 2,7 mln. w 2017/18, a więc aż o 15,2%. W Regionie Mazowieckim wzrost ten był jeszcze 

wyższy i kształtował się na poziomie 18,1% (z 341,4 tys. do 403,3 tys.). W regionie warszawskim 

stołecznym liczba uczniów szkół podstawowych zwiększyła się o 22,2%, natomiast w regionie 

mazowieckim regionalnym o 12,9%. Ponownie wzrost ten jest spowodowany zmianami zachodzącymi 

w obszarze edukacji ogólnej – wygaszanie gimnazjów i przechodzenie uczniów do szkół podstawowych. 
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Wykres 23. Uczniowie szkół podstawowych w obszarze regionu mazowieckiego regionalnego i regionu warszawskiego 
stołecznego w latach 2014-2017. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

W przypadku gimnazjów tendencja była odwrotna, co w przypadku roku szkolnego 2017/18 mogło być 

związane nie tylko z kwestiami demograficznymi, ale przede wszystkim ze wdrażaniem reformy edukacji 

likwidującej ten typ placówek (a więc powodującej zmniejszenie się liczby gimnazjalistów przy 

równoczesnym przyroście liczby uczniów ostatnich klas szkół podstawowych). W skali całego kraju liczba 

gimnazjalistów zmalała z 1,1 mln. w 2014/15 do 711,4 tys. w 2017/18, a więc aż o 36,7%. Nieco mniej 

spadek ten wyniósł w Regionie Mazowieckim - 31,3% (z 153 tys. do 105 tys.), w regionie warszawskim 

stołecznym kształtował się na poziomie 25,3% (z 76,9 tys. do 57,4 tys.) a w regionie mazowieckim 

regionalnym 37,4% (z 76,1 tys. do 47,7 tys.).  
 

Wykres 24. Uczniowie szkół gimnazjalnych w obszarze regionu mazowieckiego regionalnego i  regionu warszawskiego 
stołecznego w latach 2014-2017. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Na najwyższym etapie kształcenia ogólnego – w liceach ogólnokształcących – zauważalny jest od kilku 

lat spadek liczby uczniów. W całym kraju na przestrzeni 2014-2017 wyniósł on 12,8% (z 708,4 tys. 
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do 617,7 tys.). Niższy był w Regionie Mazowieckim, gdzie kształtował się na poziomie 7,5% (z 110,9 tys. 

do 102,5%) i obejmował przede wszystkim region mazowiecki regionalny, gdzie wyniósł 17,5% (z 49,6 

tys. do 40,9 tys.). W regionie warszawskim stołecznym liczba licealistów zwiększyła się o zaledwie o 324 

uczniów (0,5%).  
 

Wykres 25. Uczniowie liceów ogólnokształcących w obszarze regionu mazowieckiego regionalnego i regionu warszawskiego 
stołecznego w latach 2014-2017. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Pomocnym w ocenie skuteczności edukacji ogólnej jest wskaźnik zdawalności egzaminów kończących 

poszczególne etapy nauki. Szczególnie istotny jest w tym kontekście egzamin maturalny, będący 

zwieńczeniem kształcenia na poziomie ogólnym.  

 

W ciągu ostatnich lat poziom zdawalności matury w Polsce zwiększył się o 10% - z 71% w roku szkolnym 

2014/15 do 78,5% w 2017/18. Podobne wyniki uzyskał Region Mazowiecki, który w 2017/18 odnotował 

średnią zdawalność na poziomie 80,3% - co stanowi 13,1% wzrost w stosunku do 2014/15. Niestety brak 

jest szczegółowych wyników dla regionu warszawskiego stołecznego i mazowieckiego regionalnego, 

znane są natomiast dane dotyczące województw, zgodnie z którymi województwo mazowieckie znalazło 

się w 2017 r. w czołówce regionów o najwyższej zdawalności – uzyskało 80,3% i było zaraz za 

województwem podlaskim – 80,4% i małopolskim – 82,6%. Szczegółowe dane na ten temat zawiera 

tabela 3.  

 
Tabela 16. Zdawalność egzaminów maturalnych w Polsce i województwach w latach 2014-2017. 

Obszar 2014 2015 2016 2017 

Polska 71 74 79 78,5 

dolnośląskie 69 73 77 76,1 

kujawsko-pomorskie 71 73 79 78 

lubelskie 70 73 79 77,8 

lubuskie 74 76 82 79,8 

łódzkie 71 74 80 79,5 

małopolskie 73 77 82 82,6 

mazowieckie 71 75 82 80,3 

opolskie 70 75 79 77,6 

podkarpackie 71 75 80 77,9 
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Obszar 2014 2015 2016 2017 

podlaskie 73 75 81 80,4 

pomorskie 71 73 79 78,1 

śląskie 71 76 78 77,3 

świętokrzyskie 71 75 80 78,3 

warmińsko-mazurskie 68 71 76 74,1 
wielkopolskie 70 73 78 78 

zachodniopomorskie 67 70 76 74,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Jedną z kompetencji kluczowych współczesnego obywatela Europy jest porozumiewanie się w obcym 

języku, nauczanie go jest więc obowiązkowe w ramach kształcenia ogólnego już od szkoły podstawowej. 

Najczęściej drugim językiem jest angielski, rzadziej niemiecki, francuski lub rosyjski.  

W skali ogólnopolskiej w roku szkolnym 2017/18 obowiązek nauki angielskiego wypełniało 2,5 mln. 

dzieci co stanowiło 95,8% ogólnej liczby uczniów. Niemieckiego jako drugiego języka uczyło się 335,5 

tys. - 12,6% ogółu, francuskiego 11,7 tys. – 0,4%, a rosyjskiego 19,5 tys. – 0,7%. Część dzieci uczyła się 

obowiązkowo więcej niż jednego języka, na co wskazuje o 10,6% większy od ogólnej liczby uczniów 

odsetek uczących się języka obcego.  

 

W Regionie Mazowieckim najpopularniejszym drugim językiem wśród uczniów szkół podstawowych 

również był angielski, który poznawało 97,6% dzieci, na drugim miejscu znalazł, się niemiecki – 8,9%, 

dalej rosyjski – 1,5% i francuski – 1%. W regionie warszawskim stołecznym proporcje były podobne za 

wyjątkiem dwóch najmniej popularnych języków z dominującej grupy. Tak też: 97,2% uczniów uczyło się 

angielskiego, 8,8% - niemieckiego, ale już 1,6% francuskiego i tylko 0,6% - rosyjskiego. r Region 

mazowiecki regionalny charakteryzował się odwrotną tendencją z zakresie powyższych języków – 

francuski obowiązkowo poznawało tam zaledwie 0,10%, a rosyjski aż 2,7%. 

 

Wśród gimnazjalistów obowiązkowa nauka więcej niż jednego języka obcego jest niemal powszechna – 

w roku szkolnym 2017/18 dotyczyła aż 76,5% uczniów. Angielskiego uczyło się 94,7% z nich, 

niemieckiego 68%, rosyjskiego 6,1% a francuskiego 3,3%. W Regionie Mazowieckim więcej niż jednego 

języka obcego uczyło się 71,3% młodzieży – 95,3% angielskiego, 44,1% niemieckiego, 8,6% rosyjskiego 

i 8,4% francuskiego. Gimnazjaliści z regionu mazowieckiego regionalnego poznawali więcej niż jeden 

język obcy w 78,4% przypadków – 95,6% uczyło się angielskiego, 62,1% niemieckiego, aż 18,3% 

rosyjskiego i tylko 1,3% francuskiego.  

 
Tabela 17. Liczba uczniów poszczególnych języków obcych w szkołach podstawowych subregionów regionu mazowieckiego 
regionalnego w roku szkolnym 2017/18. 

regionu mazowieckiego 

regionalnego 
Angielski Niemiecki Francuski Rosyjski 

s. ciechanowski 23891 1862 43 1041 

s. ostrołęcki 28226 2869 4 568 

s. radomski 42011 4263 0 314 

s. płocki 22250 2893 27 49 

s. siedlecki 30332 1853 44 2038 

s. żyrardowski 19377 1448 54 610 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 
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Tabela 18. Liczba uczniów poszczególnych języków obcych w gimnazjach subregionów regionu mazowieckiego regionalnego w 
roku szkolnym 2017/18. Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

regionu mazowieckiego 

regionalnego 
Angielski Niemiecki Francuski Rosyjski 

s. ciechanowski 6857 19186 611 11390 

s. ostrołęcki 7880 30311 173 7973 

s. radomski 11464 51615 379 4957 

s. płocki 6098 27088 1110 2205 

s. siedlecki 8467 17541 159 18462 

s. żyrardowski 4871 13258 569 6579 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Na temat potrzeb w regionie w obszarze edukacji ogólnej obszerny materiał zebrano w ramach badania 

pn. „Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego post 2020”. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na takie wnioski jak: 

▪ Szkoły podstawowe w mazowieckim regionalnym są mniejsze i mają mniej liczne oddziały niż 

w regionie warszawskim stołecznym. W przypadku szkół ogólnokształcących różnice w liczbie 

oddziałów przypadających na szkołę oraz w liczbie uczniów przypadających na oddział nie są aż tak 

znaczące. 

▪ W ramach prowadzonego badania CAWI/CATI z mieszkańcami i przedstawicielami jst wysoko 

oceniono potrzebę wspierania wyposażenia wszelkiego typu oraz dostosowania do potrzeb osób ze 

specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością. 

▪ Eksperci szczególnie zwracali uwagę na potrzebę urządzania klas służących nauce przedmiotów 

takich jak przyroda, biologia, chemia, fizyka, w wyposażenie umożliwiające doświadczanie 

i eksperymentowanie. 

▪ Istotnym elementem jest zmiana aranżacji przynajmniej części pomieszczeń, tak by uczniowie nie 

siedzieli za sobą (patrząc w plecy kolegi) lecz np. w kole widząc siebie nawzajem. Takie ustawienie 

wspomaga też kształcenie umiejętności np. współpracy.  

▪ W zakresie rozszerzenia wsparcia poza kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, których 

rozwój należy wspierać respondenci badania wymieniali uczenie się na podstawie błędów 

(pozwalanie na popełnianie błędów), doświadczanie porażek by w przyszłości umieć sobie z nimi 

radzić i wyciągać z nich wnioski. Umiejętność ta może stać się elementem rozszerzającym 

kształcenie umiejętności uczenia się, ale również w ramach nauki innych przedmiotów (np. 

matematyczno-przyrodniczych, komentowanie nieudanych eksperymentów, projekty, w ramach 

których decyzje podejmują uczniowie, a ich negatywne konsekwencje są omawiane, a nie 

negatywnie oceniane). Drugą wskazywaną kompetencją jest postawa obywatelska. Respondenci 

podkreślali konieczność kształtowania u dzieci poczucia, iż są członkami społeczności oraz 

budowania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Nabywanie tej kompetencji powinno mieć 

miejsce nie tylko w ramach przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, ale również w ramach 

dodatkowych zajęć, pozwalających kształcić już od najmłodszych lat postawę obywatelską. 

Kształcenie to powinno przyjmować formę nauki poprzez działanie (np. włączanie w działania 

ekologiczne dotyczące najbliższego otoczenia, udział w budżecie partycypacyjnym, przyznanie 

budżetu dla samorządu szkolnego, etc.). Następnie mówiono o przygotowaniu młodego człowieka 

do wejścia na rynek pracy, ale pod kątem budowania odpowiedzialności za powierzone 

i wykonywane czynności, szacunku do pracy oraz radzenia sobie ze zmianą (w tym koniecznością 
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zmiany miejsca pracy, bądź zawodu). Kształcenie w tym zakresie powinno być wzmocnione 

w ramach kształtowania kompetencji przedsiębiorczości.  

▪ Przedstawiciele jst wszystkich (sub)regionów wysoko ocenili potrzebę wsparcia stypendialnego dla 

uczniów najbardziej uzdolnionych. Eksperci zwracają jednak uwagę na pułapkę takiego podejścia, 

które może oznaczać wspieranie uczniów, którzy mieli to szczęście wychowywać się w domu, gdzie 

rodzice mogli i dbali o jego rozwój, edukację, ułatwiając im osiąganie najlepszych wyników. Coraz 

częściej zwraca się uwagę na premiowanie za osiągnięty postęp, przyrost wiedzy, czy umiejętności, 

zmianę, którą wypracowały dzieci u siebie.  

▪ Eksperci zwracają uwagę na konieczność doszkalania nauczycieli, pozwalającą kształcić uczniów 

w obszarach kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Szczególnie starsi nauczyciele, 

którzy sami nie doświadczali nauki w oparciu o pracę zespołową, doświadczenia, krytyczne myślenie, 

nie znają narzędzi umożliwiających edukację w tych kierunkach, nie są przyzwyczajeni do korzystania 

z nich.33 

 

W ramach niniejszego badania zaplanowano, iż przedstawiciele IZ oraz IP, a także dyrektorzy szkół, 

w których realizowane były projekty metodą wywiadu pogłębionego określą, na ile w ich opinii potrzeby 

czy też problemy, na które odpowiadają projekty, są nadal aktualne w województwie mazowieckim. 

W opinii przedstawicieli IP/IZ nadal widocznymi problemami, na które powinno odpowiadać wsparcie 

RPO WM są: 

 

▪ Dezaktualizacja sprzętu i wyposażenia szkół, brak funduszy na zakup nowego sprzętu aktualnego 

wobec najnowszych technologii, sytuacja ta jest szczególnie podkreślana na obszarach wiejskich.  

 

Możliwość wsparcia tego obszaru również ograniczana była przez przyjęte założenia na poziomie KE, 

dlatego mogły pojawiać się sytuacje, w których potrzeby jednostki były większe, ale ograniczenia prawne 

uniemożliwiały wsparcie w większym zakresie. Szczególnie widoczna jest potrzeba wspierania 

komplementarnego poprzez doposażanie szkół w odpowiedni sprzęt, kształcenie nauczycieli w zakresie 

ich obsługi i możliwości wykorzystania, a następnie przekazywanie wsparcia uczniom, przy 

wykorzystaniu sprzętu i zdobytej wiedzy.  

 

Tak było tylko w jednym z naszych konkursów, wiem że konkursy, które są w 

podobnym obszarze, zawierają ten komponent i te projekty były bardziej 

komplementarne. One nakierowane na te trzy rzeczy, czyli uczniów, szkoły i 

nauczycieli, były spójne i całościowe. Myślę, że nadal trzeba wspierać tego typu 

inicjatywy, ponieważ na rynek wchodzą następne grupy docelowe, następni 

uczniowie. Wchodzą też następni nauczyciele. 

 

▪ Niewystarczające umiejętności nauczycieli do obsługi sprzętu IT; 

 

Badani podkreślali, iż zapotrzebowanie na wsparcie dla nauczycieli w tym obszarze jest bardzo duże, 

o czym świadczy realizacja wskaźnika Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie, 

na poziomie ponad ośmiokrotnie wyższym niż planowano. Nadwyżka wartości wskaźnika w stosunku do 

                                                             
 

33 Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2020, ECORYS dla: 
Urząd Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 2018 r. 
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wartości docelowej wynika z dużego zainteresowania wsparciem, które beneficjenci realizują w ramach 

uprzednio zaplanowanych wydatków. Jednocześnie podkreśla się, iż zgodnie z regulaminem konkursu 

wsparcie to mogło stanowić jedynie 3,5% środków przeznaczonych na projekt. Oznacza to w praktyce, 

iż przy projekcie w kwocie minimalnej 100 tys. zł na to działanie można przeznaczyć jedynie 3,5 tys. 

złotych, co jest kwotą wystarczającą na organizację jednego szkolenia dla niewielkiej grupy osób.  

Warto w tym miejscu podkreślić, iż zakup sprzętu IT do danej placówki, powinien być powiązany 

z obszarem dokształcania nauczycieli w zakresie wykorzystania zakupionego sprzętu, tak aby potrafili 

oni w sposób efektywny wykorzystywać jego możliwości w pracy z uczniami.  

 

Jeszcze jedna kwestia, która jest istotna, z punktu widzenia kształcenia to jest 

nauczyciel. Nauczyciel, który zna te metody, techniki, bo bez tego tak naprawdę 

uczeń nie nabędzie tych umiejętności czy kompetencji. Więc na kształcenie 

nauczycieli też byśmy położyli nacisk.  

 

▪ Niewystarczający poziom kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, którymi dysponują 

uczniowie. 

▪ Potrzeba wspierania uczniów z dysfunkcjami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Szczególnie istotne jest tutaj wyposażenie w odpowiedni sprzęt oraz dokształcanie nauczycieli 

w zakresie możliwych i nowoczesnych sposobach wspierania uczniów. 

 

Wsparcie oferowane w ramach RPO WM obowiązkowo obejmowało kształcenie kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz umiejętności uniwersalnych, a jako alternatywne wsparcie 

proponowano tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, lub/i rozwoju 

kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kompetencji 

informatycznych. Pod tym względem należy uznać wsparcie oferowane w ramach obszaru edukacji 

ogólnej za dobrze dopasowane do potrzeb zidentyfikowanych w regionie. Jak podkreślają badani 

przedstawiciele instytucji zaangażowanych w system realizacji RPO WM, wsparcie w tym obszarze nie 

obejmuje 100% zapotrzebowania, ale jest to niemożliwe chociażby ze względu na fakt, iż pojawiają się 

kolejne roczniki uczniów, których można objąć wsparciem z programu. Można oczywiście wykorzystać 

już zakupiony sprzęt czy doświadczenie nauczycieli, ale potrzeba wsparcia w postaci np. zajęć 

dodatkowych dydaktyczno-wyrównujących, kółek zainteresowań, warsztatów, itp. będzie aktualna 

w każdym kolejnym roku, o ile szkoły nie przeznaczą własnych środków na ten cel.  

 

Nadal są obszary, gdzie te szkoły są bardzo ubogie jeśli chodzi o wyposażenie. I przy 

kształceniu uczniów tak naprawdę każdy nowy rocznik będzie uczył się od 

poprzedników. Pracowała będzie z nimi nauczyciel na metodach, których się 

nauczył, które wykształcił. Natomiast każdy nowy rocznik potrzebuje takiego 

wsparcia, bo tak jak komisja europejska przekazuje raporty, tych umiejętności 

uniwersalnych bardzo brakuje w społeczeństwie. To nie dotyczy tylko dzieci i 

młodzieży, ale też osób dorosłych. To jest kwestia radzenia sobie ze stresem, tej 

innowacyjności, kreatywności. Więc czym szybciej rozpoczynamy ten etap nauki, 

kształcenia, tym mamy większą szansę, że to w życiu zawodowym nam się przełoży 

na jakieś efekty. 

 

▪ Problemy w zakresie wsparcia stypendialnego dotyczą przede wszystkim dostępności dodatkowych 

form dokształcania dla uczniów z obszarów o utrudnionej dostępności transportowej. O ile 

zazwyczaj transport uczniów do szkoły jest zorganizowany w godzinach prowadzenia zajęć, o tyle 

w wielu sytuacjach korzystanie z zajęć pozalekcyjnych jest niemożliwe z uwagi na brak możliwości 
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powrotu do domu poza godzinami nauczania. Problem ten dotyka szczególnie uczniów z małych 

miast oraz obszarów wiejskich. Problemem są również niewystarczające środki finansowe na 

sfinansowanie dodatkowego dojazdu i zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych, wspierających 

naukę. Na co odpowiada realizowane wsparcie w ramach Poddziałania 10.1.3. 

 

Badani beneficjenci projektów w obszarze edukacji ogólnej wskazywali na bardzo zróżnicowane 

potrzeby, na które odpowiedzią była realizacja projektu. Była to mi.in. możliwość poszerzenia oferty dla 

uczniów poprzez zakup pomocy dydaktycznych i organizację zajęć dodatkowych, dzięki którym 

uczniowie nabywają nowych kompetencji. Kolejnym przykładem jest realizacja zajęć dodatkowych 

z języka angielskiego, które przede wszystkim przewidywały możliwość praktycznej nauki języka, a więc 

konwersację w tym języku na prowadzonych zajęciach przez każdego z uczniów. Placówki z terenów 

wiejskich zwracają szczególną uwagę na potrzebę wyrównywania szans uczniów. Otrzymane wsparcie 

pozwoliło na poprawę wyników egzaminów z przedmiotów ścisłych (organizacja dodatkowych zajęć), 

ale również wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne. Ponadto uczniowie zostali objęci 

specjalistycznym wsparciem mającym na celu przezwyciężenie problemów psychologicznych, 

pedagogicznych, logopedycznych. Bardzo dobrze jest oceniane wsparcie dotyczące realizacji w grupie, 

pracy zespołowej, czy ogólnie możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych rozwijających 

zainteresowania uczniów. Badani wskazują również na dużą użyteczność wsparcia nakierowanego na 

doposażenie sal w odpowiedni sprzęt umożliwiający naukę opartą na eksperymencie (pracownie 

chemiczne, fizyczne). Wszystkie powyższe przykłady, pokazują jak bardzo oferowane wsparcie jest 

potrzebne w szkołach, ale jednocześnie obrazują zróżnicowanie potrzeb placówek biorących udział 

w naborach.  

 

Podsumowując należy uznać, iż projekty realizowane w ramach Działania 10.1 RPO WM są dopasowane 

do potrzeb, jakie zostały zidentyfikowane w obszarze edukacji ogólnej, nie zidentyfikowano takich typów 

projektów, które zdaniem badanych nie byłyby użyteczne. Analiza wskaźników ze statystyki publicznej 

obrazuje znaczny postęp uczniów z województwa mazowieckiego w zdawalności egzaminów 

kończących poszczególne etapy nauki. Szczególnie istotny jest w tym kontekście egzamin maturalny, 

będący zwieńczeniem kształcenia na poziomie ogólnym. W ciągu ostatnich lat poziom zdawalności 

matury w Polsce zwiększył się o 10% - z 71% w roku szkolnym 2014/15 do 78,5% w 2017/18. Podobne 

wyniki uzyskał Region Mazowiecki który w 2017/18 odnotował średnią zdawalność na poziomie 80,3% - 

co stanowi 13,1% wzrost w stosunku do 2014/15. Pozytywnie również kształtują się wskaźniki dotyczące 

nauki języków obcych, które z roku na rok poznaje coraz większa liczba uczniów na różnych etapach 

nauczania. Dane te świadczą z jednej strony o poprawie sytuacji pod umiejętności uczniów, ale z drugiej 

należy pamiętać, iż każdego roku do systemu wchodzą nowi uczniowie, których należy również objąć 

wsparciem. Należy mieć również na uwadze, iż uczniowie, którzy otrzymali wsparcie na poziomie 

edukacji szkoły podstawowej będą lepiej przygotowani do dalszej nauki, a więc należy stale podnosić 

poziom kształtowania kompetencji kluczowych, dla tych uczniów, którzy już zostali w tym obszarze 

wsparci.  

 

Stosowane w ramach konkursów kryteria oceny projektów oraz regulamin pozwalają na prawidłową 

ocenę projektów i wybór takich przedsięwzięć, które w najlepszym stopniu odpowiadają na potrzeby 

regionu. Warto w tym miejscu podkreślić wysoki poziom dofinansowania wskazanych projektów, który 

określono na poziomie 95%.  
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Kryteria merytoryczne szczegółowe wyboru projektów w sposób precyzyjny wskazują, jakie projekty 

powinny otrzymać najwyższą liczbę punktów, mając na uwadze właśnie potrzeby regionu. Warto tutaj 

wymienić, iż np. w przypadku konkursu realizowanego w roku 2018: 

▪ maksymalną liczbę punktów otrzyma projekt, który wspiera wyłącznie szkoły i uczniów 

o największych i specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, co musi być 

poświadczone odpowiednią diagnozą jednostki aplikującej - 5 pkt; 

▪ Projekt jest realizowany wyłącznie na rzecz szkół z terenów wiejskich lub/i z terenu miast 

średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – 

2pkt; 

▪ Projekt zakłada działania umożliwiające kształcenie u każdego ucznia uczestniczącego 

w projekcie jednocześnie przynajmniej 2 kompetencji kluczowych i co najmniej 4 umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym obowiązkowo tych dotyczących 

innowacyjności i kreatywności – 8 pkt; 

 

To tylko wybrane kryteria oceny merytorycznej, które w precyzyjny sposób sygnalizują jakie są potrzeby 

wsparcia w regionie. Warto podkreślić, iż wymagania stawiane przez wnioskodawcami obejmują także 

wykorzystywanie potencjału pozyskanego z poprzedniej perspektywy finansowej (lata 2007- 2013), 

a także z innych projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, co znacznie wpływa 

na efektywność stosowanego wsparcia. Ponadto wartością dodaną będzie np. realizowanie projektu 

wpisanego do programu rewitalizacji obowiązującego na obszarze, na którym jest realizowany, czy też 

wynikającego z Planu Inwestycyjnego dla subregionu objętego problemowym Obszarem Strategicznej 

Interwencji (OSI problemowymi). Należy zatem ocenić, iż kryteria wyboru projektów w sposób 

precyzyjny określają jakie projekty będą preferowane, a ich treść odpowiada potrzebom regionu.  

 

Które typy projektów są najbardziej skuteczne, tzn. osiągnęły najlepsze efekty (analiza postępu rzeczowego 

wskaźników) a które najbardziej efektywne, tj. mierzone stosunkiem poniesionych nakładów do osiągniętych 

efektów? 

Jaka jest efektywność kosztowa podniesienia kompetencji lub umiejętności uniwersalnych uczniów? 

 

Celem szczegółowym dla Poddziałania 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 jest podniesienie u uczniów kompetencji 

kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego 

podejścia do ucznia, szczególnie o największych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. W zakresie 

kształcenia ogólnego planowane interwencje służą wspieraniu przedsięwzięć i działań rozwijających 

kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, począwszy od edukacji na 

poziomie podstawowym i gimnazjalnym, po edukację ponadpodstawową (ogólną). Przewidywane do 

realizacji działania służyć będą m.in. kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw 

przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także stanowiących podstawę 

i kształtujących nawyk uczenia się przez całe życie. Ww. ukierunkowanie wsparcia, na kompetencje 

i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy wynika z oczekiwań pracodawców i zmian 

cywilizacyjnych. Pośrednio działania planowane do realizacji w przedmiotowym celu szczegółowym 

(w zakresie kształcenia ogólnego) wpłyną również na wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk 

(tj. ze zróżnicowanym kapitałem środowiskowym), zarówno przez np. indywidualne podejście do pracy 

z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji (np. cyfrowych, językowych). 

Uzupełnienie interwencji adresowanych do uczniów stanowić będzie wsparcie nauczycieli. Ponadto, 

motywacyjną rolę do dalszej nauki i rozwoju spełniają stypendia adresowane do uczniów z wysokimi 
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wynikami w nauce przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków 

obcych, matematyki, przedsiębiorczości.34 

 

Aby móc mierzyć na ile cel ten jest realizowany w ramach RPO WM opracowano system monitorowania, 

który zakłada wskaźniki postępu rezultatu bezpośredniego:  

 

▪ Poddziałanie 10.1.1 ▪ Poddziałanie 10.1.2 
1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych  
2. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych  
3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu  
4. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu 

1. Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne po 
opuszczeniu programu 

 

oraz wskaźniki produktu: 

 

▪ Poddziałanie 10.1.1 ▪ Poddziałanie 10.1.2 ▪ Poddziałanie 10.1.3 
1. Liczba szkół i placówek systemu 
oświaty wyposażonych w ramach 
programu w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych  
2. Liczba szkół, których pracownie 
przedmiotowe zostały doposażone 
w programie  
3. Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w 
programie  
4. Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie  
5. Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem z zakresu TIK w 
programie 

1. Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w 
programie 

1. Liczba uczniów objętych 
wsparciem stypendialnym 
w programie 

 

Dokonując analizy osiągniętych wskaźników należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż już na koniec 

roku 2018 szacowana wartość realizacji wskaźników przekroczyła 100%, a tylko w niektórych 

przypadkach wartości szacowane były niższe, tj. Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym 

w programie (74,99% szacowanej realizacji do roku 2023), Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 

kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu (94,38% szacowanej realizacji do roku 

2023), Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

(10.1.1) (90,83% szacowanej realizacji do roku 2023).  

 

Chcąc wskazać najbardziej efektywne wsparcie, można tutaj wskazać na to dotyczące wsparcia 

nauczycieli z zakresu TIK w programie. Mając na uwadze, iż jedynie 3,5% środków z projektu można było 

                                                             
 

34 SZOOP wersja 3.4. 
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przeznaczyć na ten cel, osiągnięcie szacowanej wartości wskaźnika do końca 2023 na poziomie prawie 

trzynastokrotnie przewyższającym zakładaną wartość należy ocenić jako bardzo efektywne. Świadczy to 

również o wysokim zainteresowaniu właśnie tym typem wsparcia, a także o jego wysokiej skuteczności.  

 
Tabela 19. Poziom realizacji wskaźników - obszar edukacji ogólnej. 

Nazwa wskaźnika 
% realizacji wartości 
docelowej dla 2023 r. wg 
wartości szacowanej 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w 
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

157,51% 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w 
programie 

186,64% 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 

245,17% 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (10.1.1) 415,06% 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie 1273,70% 

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie 74,99% 
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

116,29% 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

113,76% 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne po opuszczeniu programu 

94,04% 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu (10.1.1) 

104,80% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych za rok 2018. 

 

Z uwagi na możliwość łączenia różnych typów projektów, nie jest możliwe określenie, które z nich 

charakteryzują się wyższą efektywnością. Każdy typ projektu wiąże się z innymi kosztami, w związku 

z tym, nie można ich porównywać z uwagi na kryteria kosztowe. Jednocześnie obecny system 

monitorowania projektów nie pozwala na wydzielenie z realizowanych projektów kosztów określonych 

dla tylko jednego typu wsparcia.  

 

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż wiele projektów zakłada w swoich efektach wyposażenie uczniów  

w kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, takich efektów nie 

sposób mierzyć w momencie kiedy uczniowie wciąż są w systemie edukacji. Ponadto wiele projektów 

jest w trakcie realizacji lub niedawno zostały ukończone, sami beneficjenci nie są w stanie zmierzyć 

osiągniętych efektów, innych niż jest to określone we wskaźnikach. Przyjmując jednak, iż w wielu 

przypadkach efekty uzyskanego wsparcia dotyczyły: lepszej realizacji zadań przez nauczycieli, którzy 

wykorzystują sprzęt TIK do prowadzenia zajęć, lepszej realizacji zdań przez nauczycieli, którzy 

wykorzystują doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie i wreszcie lepsze 

przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy dzięki nabyciu umiejętności kluczowych 

i uniwersalnych, a realizacja wskaźników jest na bardzo wysokim poziomie, to właśnie te typy wsparcia 

należałoby uznać za najbardziej skuteczne.  
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Czy efekty podobne do uzyskanych w projektach z obszaru edukacji ogólnej można było osiągnąć bez wsparcia 

środkami Programu lub przy niższych nakładach? 

Czy wsparcie udzielone beneficjentom RPO WM 2014-2020 przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia 

w porównaniu z instytucjami, które nie korzystały ze środków Programu? 

 

Badani przedstawiciele beneficjentów w obszarze edukacji ogólnej podkreślają, iż nie mają możliwości 

realizacji podobnego wsparcia z innych środków niż projekt. Dla wielu badanych możliwość realizacji 

projektu zwiększa dostępność do specjalistycznej pomocy, która w wielu przypadkach nie jest możliwa 

do sfinansowania z bieżącego budżetu, np. doradca zawodowy, pedagog, trener zajęć rozwijających.  

 

Bez takiego wsparcia nie dali byśmy rady zorganizować tylu zajęć. Absolutnie. To 

jest ogromne wsparcie, ani na zajęcia byśmy nie mieli ani na pomoce dydaktyczne 

 

W wielu szkołach organizowane są zajęcia dodatkowe, rozwijające umiejętności uczniów, czy też 

kształcące w obszarach takich jak np. bezpieczeństwo w Internecie, działania te są jednak w wielu 

przypadkach niewystarczające i wymagają wsparcia finansowego rodziców, czy też organu 

prowadzącego. Oferowane w ramach RPO WM wsparcie pozwala rozszerzyć oraz ukierunkować 

wsparcie w jednostkach kształcenia ogólnego, szczególnie w sytuacji, w której projekty są 

dofinansowane w 95%. Częściej pojawiają się wskazania na organizację zajęć dodatkowych np. kół 

zainteresowań, czy zajęć w ramach SKS (szkolnych klubów sportowych), badani jednak nie wymieniali 

takich forma wsparcia, jak chociażby zakup sprzętu TIK połączonego z odpowiednimi formami 

szkoleniowymi dla nauczycieli. W tym przypadku wydaje się, że działania realizowane w ramach RPO 

WM pozwalają zapełnić braki w wielu jednostkach kształcenia ogólnego.  

 

Przedstawiciele beneficjentów biorący udział w badaniu ilościowym w większości przypadków uznali, że 

wskazane przez nich działania byłyby tylko częściowo możliwe do realizacji bez uzyskanego wsparcia lub 

w ogóle nie byłby możliwe do zrealizowania. Badani dokonywali oceny w odniesieniu do każdego 

z efektów wsparcia, szczegółowo dane przedstawia poniższy wykres.  

 
Wykres 26. Odpowiedź na pytanie: Czy wskazane wcześniej efekty udałoby się osiągnąć bez realizacji omawianego projektu – 
edukacja ogólna. 

 
Źródło: CATI – beneficjenci, N=139 

46,5%

44,5%

41,0%

42,5%

33,3%

36,8%

36,1%

50,0%

51,9%

55,5%

59,0%

57,5%

58,3%

63,2%

63,9%

50,0%

1,6%

8,3%

nauczyciele lepiej realizują swoje zadania wykorzystując sprzęt TIK
do prowadzenia zajęć

nauczyciele lepiej realizują swoje zadania wykorzystując
doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć opartych na…

uczniowie są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy dzięki
nabyciu umiejętności kluczowych i uniwersalnych

nauczyciele lepiej wykonują swoje zdania dzięki podniesieniu
swoich kwalifikacji

uczniowie mają możliwość lepszego rozwoju dzięki wsparciu
stypendialnemu

nauczyciele potrafią lepiej realizować swoje zadania wobec
uczniów ze specjalnymi potrzebami

placówka może lepiej realizować swoje zadania wobec uczniów ze
specjalnymi potrzebami

inne

Nie Tak, ale tylko częściowo Tak, w takim samym zakresie Nie mam zdania
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Odpowiedzi respondentów w subregionach regionu mazowieckiego regionalnego i warszawskiego 

stołecznego nieco się różnicują, większy odsetek przedstawicieli beneficjentów z regionu 

mazowieckiego regionalnego uznał, że mieliby częściowo możliwość w inny sposób wesprzeć uczniów  

w nabywaniu umiejętności kluczowych i uniwersalnych (73,1% wskazań) oraz nauczycieli w podnoszeniu 

ich kwalifikacji (70% wskazań). W pozostałych przypadkach odpowiedzi są co do zasady spójne 

w regionach. 

 
Tabela 20. Odpowiedź na pytanie: Czy wskazane wcześniej efekty udałoby się osiągnąć bez realizacji omawianego projektu – 
edukacja ogólna  

Czy wskazane wcześniej efekty udałoby 
się osiągnąć bez realizacji omawianego 

projektu 

Tak, w 
takim 

samym 
zakresie 

Tak, ale 
tylko 

częściowo 

Nie  Nie 
mam 

zdania 

Tak, w 
takim 

samym 
zakresie 

Tak, ale 
tylko 

częściowo 

Nie  Nie 
mam 

zdania 

Region warszawski stołeczny Region mazowiecki regionalny 
nauczyciele lepiej realizują swoje zadania 
wykorzystując sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć 

0,0% 49,5% 49,5% 1,0% 0,0% 60,7% 35,7% 3,6% 

nauczyciele lepiej realizują swoje zadania 
wykorzystując doposażenie pracowni do 
prowadzenia zajęć opartych na 
eksperymencie 

0,0% 53,2% 46,8% 0,0% 0,0% 64,0% 36,0% 0,0% 

uczniowie są lepiej przygotowani do 
wejścia na rynek pracy dzięki nabyciu 
umiejętności kluczowych i uniwersalnych 

0,0% 54,9% 45,1% 0,0% 0,0% 73,1% 26,9% 0,0% 

nauczyciele lepiej wykonują swoje zdania 
dzięki podniesieniu swoich kwalifikacji 

0,0% 54,7% 45,3% 0,0% 0,0% 70,0% 30,0% 0,0% 

uczniowie mają możliwość lepszego 
rozwoju dzięki wsparciu stypendialnemu 

0,0% 54,5% 36,4% 9,1% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

nauczyciele potrafią lepiej realizować 
swoje zadania wobec uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 

0,0% 61,8% 38,2% 0,0% 0,0% 68,4% 31,6% 0,0% 

placówka może lepiej realizować swoje 
zadania wobec uczniów ze specjalnymi 
potrzebami 

0,0% 64,4% 35,6% 0,0% 0,0% 61,5% 38,5% 0,0% 

inne 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: CATI – beneficjenci, N=139 

 

O opinię na temat możliwości osiągnięcia efektów podobnych do tych uzyskanych w ramach projektów 

zapytano również uczestników projektów. Prawie połowa badanych ogółem uznała, że nie mogłaby 

osiągnąć efektów z projektu bez udziału w nim. Jeśli już pojawiały się jakieś alternatywne wskazania, to 

było to przede wszystkim kursy lub szkolenia finansowane przez pracodawcę – 23,2% ogółem lub ze 

środków własnych – 20,9% ogółem. Udział w konferencjach lub seminariach finansowany ze środków 

własnych – 15% ogółem lub ze środków pracodawcy – 9,1% ogółem. W niewielkim stopniu wsparcie 

jakie otrzymali badani mogło być realizowane poprzez studia podyplomowe, niezależnie czy z własnych 

środków czy pracodawcy. 
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Wykres 27. W jaki inny sposób mógłby/mogłaby Pan/i osiągnąć wskazane wcześniej efekty? [pozytywne wskazania na daną 
odpowiedź] – edukacja ogólna. 

 
Źródło: CATI –uczestnicy projektów, N=75 

 

Wyniki badania ilościowego wśród beneficjentów wskazują, iż najlepsze efekty osiągnęły takie działania 

jak:  

▪ przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania sprzętu TIK do prowadzenia zajęć – 92,5% 

odpowiedzi,  

▪ wykorzystywanie przez nauczycieli doposażenia pracowni do prowadzenia zajęć opartych na 

eksperymencie – 85,6% odpowiedzi  

▪ przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy dzięki nabyciu umiejętności kluczowych 

i uniwersalnych – 84,2% odpowiedzi.  

 

Badanie na próbie kontrfaktycznej pokazuje nieco odmienną strukturę odpowiedzi. Tutaj najczęściej 

realizowano takie działania jak:  

▪ Podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli – 65,9% odpowiedzi; 

▪ Doposażenie placówki w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć – 29,7% odpowiedzi; 

▪ Wsparcie stypendialne uczniów – 12,4% odpowiedzi; 

▪ Doposażenie placówki do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie – 10,9%. 

 

Jednocześnie należy zauważyć, iż zdecydowanie mniej badanych w grupie kontrfaktycznej wskazało 

w ogóle na realizację wymienionych przedsięwzięć, niż miało to miejsce w grupie beneficjentów. Może 

to być z jednej strony spowodowane brakiem takiej potrzeby lub też istnieniem innych potrzeb, które 

nie zostały wymienione, a których sami badani sobie nie uświadamiają. Dlatego też badanym zadano 

dodatkowe pytania, mające na celu określenie aktualności potrzeb w badanych obszarach, a także 

określenie innych możliwych do zaspokojenia działań w przyszłości.  
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Tabela 21. Badanie kontrfaktyczne – odpowiedź na pytanie: Jakie działania z niżej wymienionych zrealizowali Państwo w swojej 
placówce w latach 2014 – 2019 – kształcenie ogólne 

Jakie działania z niżej wymienionych 
zrealizowali Państwo w swojej placówce 

w latach 2014 - 2019 

tak nie  

Ogółem Region 
mazowiecki 
regionalny 

Region 
warszawski 
stołeczny 

Ogółem Region 
mazowiecki 
regionalny 

Region 
warszawski 
stołeczny 

Podniesienie kwalifikacji przez 
nauczycieli 65,9% 70,5% 51,5% 34,1% 29,5% 48,5% 

Doposażenie placówki w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć 29,7% 29,5% 30,3% 70,3% 70,5% 69,7% 

Wsparcie stypendialne uczniów 12,3% 12,4% 12,1% 87,7% 87,6% 87,9% 

Doposażenie placówki do prowadzenia 
zajęć opartych na eksperymencie 10,9% 8,6% 18,2% 89,1% 91,4% 81,8% 

Wsparcie nauczycieli w zakresie lepszego 
przygotowania do pracy z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami 7,2% 6,7% 9,1% 92,8% 93,3% 90,9% 

inne: doposażenie placówki w środki 
trwałe (szafki, stoły, itp..), działania 
profilaktyczne, remont lub rozbudowa 
placówki 7,2% 7,6% 6,1% 92,8% 92,4% 93,9% 

Przygotowanie uczniów do wejścia na 
rynek pracy poprzez przekazanie 
umiejętności kluczowych i uniwersalnych 5,1% 3,8% 9,1% 94,9% 96,2% 90,9% 

Wsparcie placówki do świadczenia 
kształcenia dla osób ze specjalnymi 
potrzebami 4,3% 4,8% 3,0% 95,7% 95,2% 97,0% 

Żadne z powyższych 2,9% 1,0% 9,1% 97,1% 99,0% 90,9% 

Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=139 

 

Analiza wyników badania dotyczącego potrzeb badanych placówek niekorzystających ze wsparcia RPO 

WM pokazuje, że badani mają potrzebę wsparcia w wielu obszarach, ale przede wszystkim jest to: 

▪ Doposażenie placówki w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć - 81,9% odpowiedzi; 

▪ Podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli - 46,4% odpowiedzi; 

▪ Doposażenie placówki do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie - 44,9%.  

 

Co istotne w kontekście wsparcia oferowanego w ramach RPO WM w obszarze kształcenia ogólnego, 

jedynie 29,0% badanych widzi potrzebę przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez 

przekazanie umiejętności kluczowych i uniwersalnych, co koreluje z niskim odsetkiem wskazań na 

realizację tych działań dotychczas w placówkach. Również nisko oceniane jest wsparcie dotyczące 

stypendiów dla uczniów, za aktualną potrzebę uznało ją 20,3% badanych, należy zatem szczególnie 

zwrócić uwagę na potrzebę wsparcia w tym obszarze.  

 

Należy zatem potwierdzić tezę, iż wciąż wiele potrzeb badanych placówek jest aktualnych i dotychczas 

w wielu przypadkach nie podjęto działań, mających na celu polepszenie sytuacji placówki lub działania 

te były niewystarczające.  
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Tabela 22. Badanie kontrfaktyczne – odpowiedź na pytanie: Które z wymienionych poniżej działań są adekwatne do potrzeb 
Pana/Pani placówki – kształcenie ogólne. 

Które z wymienionych poniżej działań są 
adekwatne do potrzeb Pana/Pani placówki: 

tak nie  

Ogółem Region 
mazowiecki 
regionalny 

Region 
warszawski 
stołeczny 

Ogółem Region 
mazowiecki 
regionalny 

Region 
warszawski 
stołeczny 

Doposażenie placówki w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć 

81,9% 85,7% 69,7% 18,1% 14,3% 30,3% 

Podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli 46,4% 48,6% 39,4% 53,6% 51,4% 60,6% 

Doposażenie placówki do prowadzenia zajęć 
opartych na eksperymencie 

44,9% 46,7% 39,4% 55,1% 53,3% 60,6% 

Wsparcie nauczycieli w zakresie lepszego 
przygotowania do pracy z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami 

36,2% 39,0% 27,3% 63,8% 61,0% 72,7% 

Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek 
pracy poprzez przekazanie umiejętności 
kluczowych i uniwersalnych 

29,0% 27,6% 33,3% 71,0% 72,4% 66,7% 

Wsparcie placówki do świadczenia 
kształcenia dla osób ze specjalnymi 
potrzebami 

23,9% 25,7% 18,2% 76,1% 74,3% 81,8% 

Wsparcie stypendialne uczniów 20,3% 19,0% 24,2% 79,7% 81,0% 75,8% 

Żadne z powyższych 0,7% 1,0% 0,0% 99,3% 99,0% 100,0% 

inne: dowożenie do szkoły 0,7% 0,0% 3,0% 99,3% 100,0% 97,0% 

Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=139 

 

Jednocześnie badani prawie w całości (98,6%) stwierdzili, iż chętnie skorzystają ze wsparcia RPO WM 

w kolejnych latach, o ile taka możliwość się pojawi, co ponownie potwierdza potrzebę wsparcia 

w obszarze kształcenia ogólnego.  

 
Wykres 28. Odpowiedź na pytanie: Czy gdyby miał/a Pan Pani możliwość aplikowania o środki RPO – WM w kolejnych latach, 
to: 

 
Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=139 

 

Warto zwrócić uwagę na odpowiedzi badanych w grupie kontrolnej dotyczące tego, na co z jednej strony 

chcieliby otrzymać dofinansowanie, a na co w ich opinii brakuje funduszy w ramach RPO WM. Badani 

przedstawiciele jednostek z obszaru kształcenia ogólnego, którzy nie korzystali ze wsparcia RPO WM 

(w ramach Poddziałania 10.1.1, 10.1.2) najczęściej wskazywali na takie potrzeby wsparcia jak: 

▪ doposażenie w sprzęt - 40,9% odpowiedzi 

▪ doposażenie w sprzęt TIK - 32,5% odpowiedzi 

 

Badani wskazując na doposażenie w sprzęt mieli na myśli w szczególności doposażenie sal w środki 

trwałe (np. szafy, stoły, ławki, tablice), w wielu przypadkach potrzeba ta spowodowana jest z jednej 

strony zużyciem obecnego wyposażenia, z drugiej brakami związanymi ze zmianami w szkolnictwie, 

braki sprzętu dla nowych uczniów pozostających w szkołach podstawowych w klasach 7 i 8. Jako drugą 

najczęściej wskazywano potrzebę wyposażenia w sprzęt TIK, którego bądź to w ogóle brakuje, bądź też 
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obecny sprzęt jest niedostosowany do obecnie stosowanych technologii. Warto podkreślić, iż wsparcie 

to jest oferowane w ramach RPO WM, ale podlega ono ograniczeniom finansowym.  

 
Wykres 29. Odpowiedź na pytanie: Proszę opisać na co chciałby/łaby Pan Pani otrzymać dofinansowanie – kształcenie ogólne. 

 
Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=139 

 

Badani w grupie kontrfaktycznej, jeśli już potrafili określić, jakiego ich zdaniem wsparcia brakuje 

w ramach RPO WM to wskazywali przede wszystkim, na: 

▪ doposażenie w sprzęt - 22,5% 

▪ remont budynków - 15,0% 

▪ brak wiedzy zarówno na temat możliwości wsparcia, terminów ogłaszanych naborów, jak 

i samego procesu aplikowania - 11,7% 

 

Analizując możliwe do realizacji typy wsparcia i możliwości ich finansowania, trudno się nie zgodzić 

z wieloma wskazaniami. Jednocześnie należy wciąż pamiętać, iż wsparcie oferowane w ramach RPO WM 

choć jest dopasowane do potrzeb regionu, to nie realizuje wprost potrzeb każdej z badanych jednostek. 

Pojawiła się opinia jednego z badanych, który twierdził, że to dyrektorzy szkół powinni decydować o tym 

na co chcieliby otrzymać wsparcie, a nie odgórne przepisy. Z punktu widzenia wnioskodawców jest to 

słuszne myślenie, ale realizacja polityki regionalnej w połączeniu z przepisami krajowymi i unijnymi 

wyklucza takie podejście. Oferowane wsparcie stanowi wypadkową potrzeb odbiorów i kreowanej 

w kraju oraz w UE polityki. Należy także pamiętać, iż wsparcie oferowane w ramach RPO WM jest tylko 

działaniem uzupełniającym, nie jest możliwe zapewnienie wsparcia dla placówek kształcenia ogólnego 

w całości takiego, jakiego oczkują, jest to zadaniem samorządu. Podobnie jak w przypadku kształcenia 

na poziomie edukacji przedszkolnej tak i tutaj pojawia się niespójność pomiędzy tym, jakie przede 

wszystkim mają potrzeby badane placówki (a z tym zawsze wiążą się możliwości finansowe), a tym co 

może być finansowane w ramach RPO WM. Należy szukać takich rozwiązań, które z jednej strony 

realizować będą politykę zaplanowaną w dokumentach strategicznych, a z drugiej odpowiadać będą 

wprost na potrzeby badanych placówek.  
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Wykres 30. Odpowiedź na pytanie: Jakiego Pana/Pani zdaniem wsparcia brakuje, które nie jest oferowane przez RPO WM 2014- 
2020, a powinno być dostępne? – kształcenie ogólne.  

 
Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=138. 

 

Odpowiadając na pytanie, czy możliwe byłoby osiągniecie podobnych efektów przy wykorzystaniu 

innych środków, należy przytoczyć wyniki badań techniką kontrfaktyczną. Analiza estymatora 

difference-in-differences obrazuje jaki odsetek działań został zrealizowany dzięki wsparciu środkami 

RPO WM, im wyższy odsetek różnicy tym większy wpływ środków EFS na osiągnięcie danego efektu. 

Największy wpływ środków RPO WM zauważyć można w przypadku takich efektów jak:  

▪ Doposażenie placówki w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć; 

▪ Doposażenie placówki do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie; 

▪ Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez przekazanie umiejętności 

kluczowych i uniwersalnych; 

▪ Wsparcie nauczycieli w zakresie lepszego przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami. 

w tych przypadkach estymator difference-in-differences jest wyższy niż 50%.  

 

Do tej grupy można również zaliczyć taki efekt jak: Wsparcie placówki do świadczenia kształcenia dla 

osób ze specjalnymi potrzebami, gdyż tutaj wartość estymatora jest tylko nieco niższa niż 50%. 

 

Warto zwrócić uwagę na działania placówek związane z podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli. 

Różnica w tym przypadku wynosi nieco ponad 10%, co oznacza, że widoczna jest lekka przewaga efektów 

osiągniętych dzięki wsparciu w ramach RPO WM. Można zatem domniemywać, iż potrzeba 

dokształcania nauczycieli, jest realizowana przez placówki kształcenia ogólnego, ale tak jak podkreślali 

to badani w wywiadach jakościowych, nie w takim samym wymiarze jakościowym, jak również nie 

dokładnie w tych samych obszarach co w ramach wsparcia RPO WM. 

 

Warto jednocześnie podkreślić wysoką skuteczność projektów RPO WM w zakresie doposażenia 

placówki do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie oraz przygotowania uczniów do wejścia na 

rynek pracy poprzez przekazanie umiejętności kluczowych i uniwersalnych. To właśnie w przypadku tej 
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grupy estymator difference-in-differences osiąga najwyższy poziom różnicy. Co oznacza, iż wsparcie to 

bez środków RPO WM realizowane byłoby na bardzo niskim poziomie.  

 
Tabela 23. Metoda kontrfaktyczna - estymator difference-in-differences – efekty projektów – edukacja ogólna. 

Które z wymienionych działań realizowała 
grupa badanych: 

kontrfaktyczna beneficjenci difference-in-differences 

Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek 
pracy poprzez przekazanie umiejętności 
kluczowych i uniwersalnych 5,1% 84,2% 79,1% 

Doposażenie placówki do prowadzenia zajęć 
opartych na eksperymencie 10,9% 85,6% 74,7% 

Doposażenie placówki w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć 29,7% 92,8% 63,1% 

Wsparcie nauczycieli w zakresie lepszego 
przygotowania do pracy z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami 7,2% 68,3% 61,1% 

Wsparcie placówki do świadczenia 
kształcenia dla osób ze specjalnymi 
potrzebami 4,3% 51,8% 47,5% 

Podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli 66% 76,3% 10,3% 
 Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=139, CATI – beneficjenci, N= 139. 

 

Analizując przedstawione powyżej wyniki badań można stwierdzić, iż wsparcie udzielone beneficjentom 

przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia ogólnego w porównaniu do instytucji, które nie 

otrzymały wsparcia. Warto jeszcze w tym miejscu przytoczyć wyniki subiektywnej oceny respondentów 

badania ilościowego, dotyczącej jakości oferowanego w placówce kształcenia. Porównując wyniki oceny 

dla beneficjentów przed udziałem w projekcie do oceny po udziale w projekcie, widać istotny wzrost 

subiektywnej oceny świadczonych usług, wartość przeciętna oceny przed udziałem w projekcie wyniosła 

7, a po realizacji projektu ocena równa była 9, czyli bardzo dobra jakość. W przypadku jednostek, które 

nie skorzystały ze wsparcia przeciętna ocena jakości kształcenia wyniosła 9, czyli subiektywna ocena 

jakości świadczonych usług jest taka sama w przypadku jednostek, które otrzymały wsparcie, jak 

i jednostek, które z tego wsparcia nie skorzystały.  

 
Wykres 31. Subiektywna ocena jakości realizowanego kształcenia w placówce (1 oznacza, bardzo zła jakość, a 10 bardzo dobra 
jakość) – kształcenie ogólne. 

 
Źródło: CATI – badanie kontrfaktyczne, N=139, CATI – beneficjenci, N= 139. 

 

Podsumowując należy podkreślić, iż projekty realizowane w ramach RPO WM w Osi X w obszarze 

kształcenia ogólnego umożliwiają uzyskanie efektów, które nie występują w takim samym wymiarze 
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u beneficjentów niekorzystających ze wsparcia RPO WM. Należy przy tym pamiętać, iż projekty te 

kierowane są przede wszystkim do jednostek, które charakteryzują się wysokimi potrzebami w obszarze 

przewidzianego wsparcia w Poddziałaniu 10.1.1 oraz 10.1.2. Dokonana diagnoza musi potwierdzać 

niekorzystną sytuację jednostek, co dodatkowo wzmacnia uzyskane efekty. Badani podkreślali, iż w ich 

przypadku największą użyteczność ma działanie związane z doposażeniem jednostki, nie tylko w sprzęt 

TIK, ale w całości, również w innych obszarach. Należy zatem szczególnie podkreślić, iż wsparcie 

oferowane w ramach RPO WM i osiągane dzięki temu efekty nie byłyby możliwe do osiągnięcia przy 

niższych nakładach, czy też w ogóle bez oferowania tego typu wsparcia. Co do jakości oferowanego 

kształcenia ocena nie jest tak jednoznaczna w przypadku jednostek korzystających ze wsparcia 

i niekorzystających. Subiektywna ocena jakości świadczonych usług w obu przypadkach jest jednakowa, 

jakość zatem mierzona jest również innymi cechami, niż elementy objęte badaniem. Warto jednak 

podkreślić, iż badane jednostki w grupie kontrolnej w bardzo niskim stopniu wspierają kształtowanie 

umiejętności kluczowych i uniwersalnych u uczniów, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Jak wspomniano 

na wstępie do opisu wyników badań niniejszego raportu, proces upowszechniania się na świecie modelu 

gospodarki opartej na wiedzy i próba jego implementacji w europejskich i polskich realiach społeczno-

gospodarczych, przyczynił się nie tylko do zwiększenia roli edukacji, ale też wpłynął na zmianę oczekiwań 

względem niej. Tradycyjny pogląd, zgodnie z którym system oświaty powinien odpowiadać za 

kształtowanie wzorców i postaw społecznych, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki 

w danym społeczeństwie, nie oddaje w pełni rzeczywistych oczekiwań, jakie pokłada się dziś w systemie 

edukacji. Nabiera bowiem na znaczeniu podejście zakładające, że współczesne przemiany gospodarcze 

wymuszają położenie w ramach systemu oświaty większego nacisku na upraktycznienie kształcenia 

i dopasowanie go do wymagań stawianych przez rynek pracy. Należy zatem szczególnie zwrócić uwagę 

na wspieranie tego obszaru, gdyż jak obrazują wyniki, nie jest on priorytetowym działaniem we 

wszystkich placówkach kształcenia ogólnego.  

 

Jakie czynniki wpływają na osiągane efekty, z uwzględnieniem charakterystyki uczestników projektów oraz 

specyfiki wykorzystywanych instrumentów wsparcia? 

 

Zgodnie z zapisami SZOOP (wersja 3.4) grupą docelową dla Poddziałania 10.1.1 są: 

▪ uczniowie szkół i placówek prowadzących wyłącznie kształcenie ogólne (w tym z największymi i ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi);  

▪ nauczyciele i pracownicy pedagogiczni, szkół i placówek oświatowych; 

 

Grupą docelową dla Poddziałania 10.1.2 i 10.1.3 są: 

▪ uczniowie szkół i placówek prowadzących wyłącznie kształcenie ogólne (w tym z największymi i ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi); 

 

Beneficjenci biorący udział w badaniu ilościowym byli poproszeni o wskazanie czynników innych niż sam 

udział w projekcie, które miały wpływ na osiągnięcie wskazanych wcześniej przez nich efektów realizacji 

projektu. Można wskazać na takie odpowiedzi dla wymienionych efektów jak: 

▪ nauczyciele lepiej realizują swoje zadania wykorzystując sprzęt TIK do prowadzenia zajęć: chęci 

i przygotowanie nauczycieli, zaangażowanie uczniów, inicjatywność nauczycieli w pomysłach w jaki 

sposób wykorzystać zakupiony sprzęt, chęć nauczycieli do podnoszenia kompetencji, 

zaangażowanie kadry, częste kontakty z uczniami na temat ich potrzeb, doświadczenie nauczycieli, 

przygotowanie dobrej diagnozy potrzeb, zaangażowanie władz samorządowych, realizacja już 

podobnych projektów, zaangażowanie rodziców. 

▪ nauczyciele lepiej realizują swoje zadania wykorzystując doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć 

opartych na eksperymencie: chęci, doświadczenie nauczycieli, chęć do współpracy, zaangażowanie 
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uczniów do udziału w projekcie, zaangażowanie kadry, częściowe wcześniejsze doposażenie, 

możliwość wsparcia dla mniejszych grup uczniów, doświadczenie w realizacji projektów. 

▪ uczniowie są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy dzięki nabyciu umiejętności kluczowych i 

uniwersalnych: chęć uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w zajęciach, konsekwencja nauczycieli do 

motywowania uczniów, motywacja, praca w małych grupach, indywidualizacja nauczania, 

doświadczenie w realizacji projektów. 

▪ nauczyciele lepiej wykonują swoje zdania dzięki podniesieniu swoich kwalifikacji: chęć 

i zaangażowanie nauczycieli do podnoszenia kompetencji, małe grupy, większy kontakt na szkoleniu, 

motywacja. 

▪ uczniowie mają możliwość lepszego rozwoju dzięki wsparciu stypendialnemu: dotacje z innych źródeł. 

▪ nauczyciele potrafią lepiej realizować swoje zadania wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami: chęci 

i przygotowanie nauczycieli, doświadczenie, zaangażowanie, współpraca nauczycieli. 

▪ placówka może lepiej realizować swoje zadania wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami: chęć 

nauczycieli, motywacja, zaangażowanie rodziców i uczniów,  

 

W badaniach jakościowych przedstawiciele beneficjentów również podkreślali, że ważne jest 

zaangażowanie samych uczestników wsparcia, ale również atrakcyjna forma oferowanego wsparcia dla 

uczniów: 

 

Myślę, że te pomoce naukowe, to motywowało, wzbogacało warsztat pracy. Były 

też organizowane pokazy naukowe w ramach tego projektu i to cieszyło się 

ogromnym zainteresowaniem. To były pokazy fizyczne, chemiczne, takich pokazów 

na co dzień uczniowie nie mają, szczególnie te młodsze dzieci były zachwycone. 

 

Podkreślane jest również doświadczenie i umiejętności osób zaangażowanych w realizację działań 

w projekcie. Doświadczenie, umiejętność skupienia uwagi na przedmiocie zajęć, umiejętność 

zmotywowania uczniów do pracy, te cechy mają szczególne znaczenia dla osiągnięcia sukcesu 

w realizacji projektu.  

 

Komunikatywność i podejście trenera, atmosfera na zajęciach bo to jest odskocznia 

od zajęć i alternatywa spędzania czasu tu na terenach wiejskich.  

 

Badani podkreślali również wysoką użyteczność dokonanej diagnozy potrzeb w placówce, rzetelnie 

wykonana pozwala dopasować zakres wsparcia do potrzeb uczniów, aby ostatecznie uzyskać pożądany 

efekt. Potwierdzają również wyniki badań jakościowych wskazując, iż niezbędne jest zaangażowanie 

nauczycieli i podnoszenie kwalifikacji przez nich samych.  

 

Podobne pytanie zostało zadane uczestnikom projektów, którzy mogli otrzymać wsparcie w zakresie 

kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wsparcie 

w obszarze nauczania na metodzie eksperymentu, wsparcie w obszarze podnoszenia kompetencji 

cyfrowych w procesie nauczania (w tym obsługa narzędzi TIK), przygotowanie nauczycieli do 

prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badani 

wskazywali na takie czynniki jak: 

▪ chęć osiągnięcia większej wiedzy w wykonywanym zawodzie; 

▪ chęć podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji; 

▪ chęć do pracy; 

▪ chęci uczniów do uczęszczania na zajęcia, w których nauczyciele się szkolili; 

▪ dodatkowa własna praca w domu; 
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▪ doświadczenie, zrozumienie, zaangażowanie, pomysły; 

▪ motywacja uczniów do regularnego uczęszczania na zajęcia oraz możliwość rozwoju ich pasji oraz 

talentów; 

▪ możliwość przekazania zdobytej wiedzy dalej uczniom. 

 

Podsumowując można powiedzieć, iż w przypadku wsparcia oferowanego w obszarze edukacji  ogólnej 

bardzo ważne jest samo zaangażowanie uczniów w uczestnictwo w oferowanych zajęciach i czynne 

w nich uczestnictwo, tak samo jak zaangażowanie nauczycieli z jednej strony w samokształcenie się, 

z drugiej w wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami. W większości udzielone odpowiedzi 

odnosiły się do indywidualnych cech osób biorących udział w projektach i to od ich chęci i zaangażowania 

uzależniali powodzenie w realizacji projektu, nie wskazując na szczególne czynniki zewnętrzne 

niezależne od nich samych. Warto podkreślić wysoką użyteczność wykorzystywania diagnozy w celu 

zaplanowania wsparcia. Badani dostrzegają korzyści z jej rzetelnego przygotowania, w postaci doboru 

takich form wsparcia, których realizacja kończy się sukcesem.  

 

Jak należy ocenić trafność instrumentów wsparcia zastosowanych w projektach RPO WM 2014-2020 w obszarze 

kształcenia ogólnego? 

 

Przy dokonywaniu oceny trafności oferowanego wsparcia istotne było zmierzenie, na ile realizacja 

projektu związana była z faktyczną potrzebą jednostki lub uczestnika, a na ile był to pewien kompromis, 

pomiędzy tym co można było w ramach projektu sfinansować, a faktycznymi potrzebami. Dokonana 

przez beneficjentów ocena dopasowania otrzymanego wsparcia do potrzeb jednostki w sposób dość 

jednoznaczny pokazuje, że było ono bardzo dobrze dopasowane, przeciętna ocena wyniosła 9. Tak samo 

otrzymane wsparcie ocenili uczestnicy projektów, w przypadku których przeciętna ocena również 

wyniosła 9.  

 
Wykres 32. Odpowiedź na pytanie: Na ile otrzymane 
wsparcie było dopasowane do potrzeb Pana/Pani placówki – 
kształcenie ogólne. 

Wykres 33. Odpowiedź na pytanie: Na ile otrzymane 
wsparcie było dopasowane do Pana/i potrzeb – kształcenie 
ogólne. 

BENEFICJENCI UCZESTNICY 

  
Źródło: CATI – beneficjenci, N=139 Źródło: CATI –uczestnicy projektów, N=220 
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Badani techniką wywiadu pogłębionego przedstawiciele beneficjentów wskazują wprost na potrzeby 

jakie zidentyfikowali w przypadku swojej instytucji i w jaki sposób projekt pomógł te potrzeby 

zrealizować. Można tutaj wskazać na takie przykłady jak: 

▪ poszerzenie oferty dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, przekazanie nowych 

kompetencji uczniom – realizacja wsparcia w ramach Poddziałania 10.1.1, 10.1.2 pozwoliła 

rozwinąć umiejętności uczniów i zapewniła odpowiednie wyposażenie placówki w tym celu.  

▪ Poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, który jest niezbędny na rynku 

pracy – wsparcie zaoferowane uczniom cieszy się dużą popularnością, uczniowie regularnie 

chodzą na zajęcia i poszerzają swoje umiejętności, szczególnie pod względem praktycznej nauki 

języka, czego nie ma na normalnych lekcjach. 

▪ Wyrównanie szans uczniów w dostępie do wysokiej jakości edukacji, szczególnie z terenów 

wiejskich - problemy te niwelowane są poprzez zwiększenie dostępności do pomocy 

specjalistycznej, tj. doradca zawodowy, pedagog, trener zajęć rozwijających, poprawę jakości 

kształcenia dzięki wykorzystaniu nowego sprzętu specjalistycznego, wzrost kompetencji 

kluczowych uczniów przez zajęcia dodatkowe. 

▪ niepowodzenia w szkole, brak możliwości rozwoju zainteresowań – realizacja zajęć 

dodatkowych, wzmocnienie motywacji do kształcenia swoich umiejętności i chęci nabywania 

nowych. 

▪ Niedostateczne wyposażenia bazy dydaktycznej oraz mało atrakcyjne formy pracy dla uczniów, 

brak zajęć dodatkowych – organizacja zajęć dodatkowych, wzmocniono odpowiednim 

doposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne.  

 

Wskazane przykłady pokazują wprost, w jaki sposób w praktyce można ocenić trafność oferowanego 

wsparcia. Należy jednocześnie zauważyć, iż każda jednostka posiada swoją specyfikę i może występować 

istotne zróżnicowanie w potrzebach. Tym bardziej zauważalna jest potrzeba realizacji wielu typów 

wsparcia, dzięki czemu podejmowane działania mają charakter bardziej kompleksowy, a podejmowany 

przez instytucje wysiłek w realizację projektu przynosi wymierne i długofalowe korzyści.  

 

W trakcie wywiadu grupowego z przedstawicielami jednostek z obszaru kształcenia ogólnego, którzy nie 

otrzymali dofinansowania w ramach RPO WM pojawiły się opinie, które świadczą o innych potrzebach 

jednostek w obszarze niż te wskazywane jako priorytetowe w programie. Badani zwracali szczególną 

uwagę, iż w ich opinii wsparcie powinno w szerszym zakresie obejmować: 

▪ Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów, której bardzo często w jednostkach 

brakuje, z uwagi na brak odpowiednich środków, aby zatrudnić specjalistów. 

▪ Doposażenie placówek, szczególnie szkół podstawowych, które w wyniku reformy edukacji 

muszą zorganizować dodatkowe miejsca dla klasy 7 i 8. 

▪ Wsparcie w zakresie wyjazdów np. wycieczki, obozy językowe, wyjazdy na wydarzenia 

kulturalne (wizyta w teatrze, operze, muzeum, itp.). 

 

Badani przedstawiciele jednostek z obszaru kształcenie ogólnego w sposób szczególny zwracają uwagę 

na potrzebę doposażania placówek edukacyjnych. Podkreślają, że ich działalność wiąże się również 

z zapewnieniem odpowiedniego standardu nauczania. Wiele placówek dysponuje sprzętem, jest on 

jednak niedostosowany do najnowszych wymagań, jak chociażby wielkość ławek względem wzrostu 

uczniów, czy np. organizowanie sal w okręgach a nie rzędach, wszystkie te działania wymagają 

dodatkowego wsparcia, którego nie zapewnia organ prowadzący z uwagi na ograniczenia budżetowe. 

Badani dostrzegają potrzebę wspierania kierunków kluczowych dla regionu, ale w ich opinii najpierw 

konieczne jest dostosowanie istniejącej przestrzeni do standardów europejskich, a w dalszej kolejności 

na odpowiednim sprzęcie i z odpowiednio wykształconą kadrą można realizować wsparcie dla uczniów. 
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Brak tego doposażenia powodować może dysonans dla nauczycieli, pomiędzy tym jak powinno to 

wyglądać według najlepszych standardów, a jak jest realizowane z uwagi na możliwości placówki. Nie dziwi 

więc większe zainteresowanie badanych wsparciem dotyczącym dofinansowania na sprzęt w ogóle oraz 

sprzęt TIK, w perspektywie braków jakie posiadają badane jednostki. 

 

Jakie bariery i trudności w realizacji projektów z obszaru edukacji ogólnej występują w ramach RPO WM 2014-

2020? 

 

Niemal 2/3 beneficjentów dofinansowania unijnego na realizację projektów w obszarze kształcenia 

ogólnego podkreślało, że nie spotkało się z żadnymi problemami w procesie wdrażania działań 

projektowych. Tylko 37% respondentów biorących udział w badaniu doświadczyło różnego rodzaju 

trudności.  

 
Wykres 34. Wystąpienie problemów w trakcie realizacji projektów w osi 10 RPO WM – kształcenie ogólne  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

 

Problemy, których doświadczali realizatorzy projektów edukacyjnych, miały zróżnicowane podłoże. 

39,2 % ogółu beneficjentów zaznaczało, iż ich trudności miały związek z procesem zamówień 

publicznych i wyłonieniem wykonawców do wykonania przewidzianych w projekcie zadań. Drugim 

istotnym problemem były inne regulacje prawne – 37,3% badanych, tutaj szczególnie kwestie związane 

z interpretacjami dotyczącymi konieczności zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę lub problemy 

dotyczące kwalifikowalności podatku VAT. Kolejnym istotnym problemem była reforma edukacji 

związana z wygaszaniem w Polsce gimnazjów. Zainicjowana w roku szkolnym 2017/2018 reforma 

oświaty wywierała negatywny wpływ na realizację projektów, gdyż dezaktualizowała ich podstawowe 

założenia i wymuszała konieczność dokonywania zmian w projekcie. Na ten problem wskazywało 27,5% 

badanych. 17,6% respondentów było zdania, że źródłem problemów było niewystarczające zaplecze 

kadrowe do realizowania poszczególnych zadań w projekcie. Stosunkowo niewielki odsetek 

beneficjentów zwracał uwagę na relewantność takich problemów jak: zmiana regulacji prawnych oraz 

przeobrażenia w otoczeniu społeczno-gospodarczym (7,8% respondentów doświadczało problemów z 

tego powodu). W kontekście regulacji prawnych podnoszono kwestię interpretacji zatrudniania 

nauczycieli w projektach współfinansowanych z EFS. Czynnikiem, który komplikował proces realizacji 

projektów i miał związek z otoczeniem społeczno-gospodarczym, był strajk nauczycieli. W wyniku strajku 

doszło do opóźnień we wdrożeniu zaplanowanych działań i konstruowania na nowo harmonogramów 

w projektach. Inne problemy nie stanowiły poważnych barier w prawidłowej realizacji projektów w osi 

10.  

 

37%

63%

Tak Nie
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Wykres 35. Źródła problemów w trakcie realizacji projektów w osi 10 RPO WM – kształcenie ogólne. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

 
Materiał badawczy pozyskany na drodze realizacji badań jakościowych nie tylko potwierdził ustalenia 

z wywiadów telefonicznych, ale również pozwolił pogłębić wiedzę o problemach, z jakimi spotykają się 

beneficjenci. Uczestnicy badań podkreślali, że jedną z poważniejszych barier – oprócz wyżej opisanych 

– są obciążenia biurokratyczne związane z realizacją projektów edukacyjnych. Jak ujęła to jedna 

z uczestniczek badania FGI: 

 

Dla mnie biurokracja to duży problem. To jest tak dużo papierów, że papier goni papier, 

tak jest. Zajęcia udokumentować, które się odbywały w szkołach, to jest straszne, to jest 

tak dużo papierów, że powinno to być mniejszym kosztem. W każdej sferze. Ja uważam, 

że biurokracja czasami jest oderwana od rzeczywistości. Powinniśmy określić potrzeby, a 

później określać wytyczne, a nie my mamy się do tych wytycznych dostosować. 

 

Zwracano też uwagę na problem, polegający na słabym dostępie szkół do informacji o konkursach 

z obszaru edukacji. W wyniku bariery informacyjnej szkoły albo nie dowiadują się o konkursie (i nie mają 

możliwości wzięcia w nich udziału), albo dowiadują się w ostatnim momencie, co powoduje, że 

przygotowują w pośpiechu dokumentację aplikacyjną, co potem przekłada się na słaby wynik 

w postępowaniu konkursowym.  

 

Jest ciężko ze znajdywaniem tych projektów. Ja z kolei nie podlegam pod miasto, 

mogłabym skorzystać, bo mój organ jest mobilny, ale nie wiem gdzie tego szukać 

tak naprawdę. Nie oszukujmy się, mam dużo zajęć różnego rodzaju i musiałabym 

bardzo dużo czasu poświęcać jeszcze na szukanie tych projektów. To jest szukanie 

po omacku.  

 

Poruszono również problem, iż brakuje dla nauczycieli szkoleń, które rozwinęłyby kompetencje 

w zakresie przygotowania aplikacji i zarządzania na późniejszym etapie projektem edukacyjnym.  
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(np. rozliczania projektu)

Reforma edukacji, proszę wyjaśnić

Problemy prawne

Trudności na etapie zamówień publicznych, problem z
wyłonieniem wykonawców
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Nie byłam nigdzie szkolona, żeby pisać te projekty. A od nas się wszystkiego 

wymaga. Konieczna jest większa dostępność uczenia się projektów. Nie, żeby gdzieś 

jechać do Warszawy, tu gdzieś coś za darmo. Pojechały ode mnie ze szkoły 2 

koleżanki, a okazało się, że to była jakaś masówka, było 500 osób, te osoby się 

dzieliły na grupy i grup było 250, jacyś liderzy, ogólne jakieś zarysy są podane na 

szkoleniu, ale takie ogólne zarysy możemy sobie ściągnąć z Internetu. Brakuje 

takiego tu i teraz. Podstawowego wsparcia, żeby wziąć się do tego ze znawstwem. 

 

Badanie wśród uczestników projektów wykazało, że 99% z nich nie spotkało się z żadnymi barierami 

utrudniającymi udział w projektach.  

 

Na podstawie analizy materiału badawczego pozyskanego z badania wśród przedstawicieli placówek 

oferujących kształcenie ogólne można sformułować kilka konkluzji: 

▪ Realizacja projektu lub udział w projekcie nie wiązało się z problemami dla wysokiego odsetka 

beneficjentów (63%) i uczestników (99%).  

▪ IZ zapewniła odpowiednie warunki prawno-formalne dla realizacji projektów edukacyjnych.  

▪ Najpoważniejsze problemy w realizacji projektów miały związek z: trudnościami w wyłonieniu 

wykonawców do realizacji zadań przewidzianych w projekcie, reformą oświaty, a dokładniej 

z decyzją o wygaszaniu gimnazjów, niewystarczającym potencjałem kadrowym szkół do zajmowania 

się zarządzaniem projektami edukacyjnymi, strajkiem nauczycieli i zmianą regulacji prawnych. 

▪ Zidentyfikowane wyżej bariery nie zależały bezpośrednio od IZ, w związku z tym trudno sformułować 

zalecenia dla IZ, które mogłyby odpowiadać na zaistniałe problemy.  

▪ Ewentualne działania usprawniające po stronie IZ powinny iść w kierunku uproszczenia 

dokumentacji konkursowej i procedur, intensyfikacji działań informacyjnych o konkursach oraz 

stworzeniu ścieżki szkoleniowej dla nauczycieli na temat skutecznego aplikowania o dofinansowanie 

z EFS oraz efektywnego zarządzania projektami edukacyjnymi.  

 

Czy wsparcie udzielone w ramach EFS na projekty edukacji ogólnej realizuje założenia określone w Regionalnej 

Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku? 

Czy dofinansowane projekty zapewniają realizację polityk horyzontalnych w obszarze kształcenia ogólnego?  

W jakim stopniu wsparcie w ramach EFS odpowiada na zdiagnozowane problemy zawarte w Rekomendacjach 

Rady dla Polski (Country Specific Recommendations) i Country Report dla Polski na poziomie regionalnym? 

 

Poniżej przedstawiono założenia dokumentów strategicznych dotyczące badanych obszarów. Opisy te 

wskazują, w jakim kierunku powinny zachodzić zmiany, ale przede wszystkim czemu powinny służyć 

projekty realizowane w ramach Osi 10 RPO WM 2014 – 2020. 

 

Obecnie najważniejszym w Polsce dokumentem strategicznym jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) (SOR). W SOR wiele miejsca poświęcono zmianom, 

jakie powinny zostać przeprowadzone w kształceniu ogólnym w Polsce. W analizowanym dokumencie 

uwzględniono: 

▪ Zmianę struktury szkolnictwa. Docelowa struktura obejmuje: 8-letnią szkołę podstawową, 4‑letnie 

liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową 

szkołę II stopnia, szkołę policealną oraz 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. 

▪ Zwiększenie innowacyjności kształcenia. Uwzględniono w SOR m.in.: zmianę podstaw 

programowych (większy nacisk na kompetencje uniwersalne: komunikowanie się w języku 

ojczystym i w językach obcych, kreatywność, inicjatywność, umiejętność pracy zespołowej, 



110 
 

przedsiębiorczość, innowacyjność oraz na wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych), a także rozwój kompetencji analitycznych (m.in. umiejętności wyszukiwania i selekcji 

informacji, korzystania z danych statystycznych, kontekstowej operacjonalizacji wiedzy) 

i społecznych (współpracy, rozwiązywania problemów, działania w środowisku lokalnym i na jego 

rzecz). 

▪ Zastosowanie w edukacji nowych rozwiązań teleinformatycznych poprzez zagwarantowanie 

dostępu do szybkich łączy i usług online wszystkim placówkom edukacyjnym w kraju oraz stworzenie 

jednej wspólnej dla całego kraju sieci edukacyjnej35. 

 

Należy zauważyć, że część zapisów SOR została już zaimplementowana do systemu edukacji w Polsce. 

Zmiany struktury szkolnictwa oraz podstaw programowych zostały wprowadzone w życie wraz 

z przyjęciem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59), ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60) oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  

 

W mazowieckiej strategii rozwoju przewidziano podjęcie wielu działań, odnoszących się do kształcenia 

ogólnego. Jednym z nich jest wspieranie rozwoju edukacji w zakresie nauk matematycznych 

i przyrodniczych. Drugim dostosowywanie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy. 

Innym przykładem działania jest tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących 

wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej36.  

 

Ważne propozycje działań dla mazowieckiego systemu edukacji na poziomie ogólnym zawarto także 

w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. W dokumencie tym stwierdzono, że 

dysproporcje w dostępie do technologii informacyjno-komunikacyjnych i związane z tym zróżnicowanie 

kompetencji i kwalifikacji użytkowników jest jednym z najważniejszych problemów dotykających 

mieszkańców regionu37. W związku z tym przewidziano w Strategii pięć celów strategicznych, wśród 

których dwa rodziły określone implikacje dla kształcenia ogólnego. Jeden cel zakłada rozwój 

społeczeństwa informacyjnego. Przypisano do niego cztery cele operacyjne. W ramach jednego z nich 

przewidziano zwiększenie umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych i włączenia cyfrowego. 

Rekomendowanymi działaniami do podjęcia są m.in.: wzmacnianie kompetencji cyfrowych oraz 

edukacja medialna, a także realizacja projektów edukacyjnych zwiększających świadomość i zaufanie do 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (włączenie cyfrowe)38. Drugi cel strategiczny, który odnosi 

się do sfery edukacji, zakłada kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz 

proprzedsiębiorczych sprzyjających kreatywności i kooperacji. Środkiem do realizacji tego celu jest m.in. 

                                                             
 

35 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020…, s. 276-277. 
36 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku…, s. 69. 
37 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. System wspierania innowacyjności oraz inteligentna specjalizacja 
regionu. Załącznik do uchwały Nr 23/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 16 marca 2015 r., s. 20.  
38 Tamże, s. 37-39. 
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kształtowanie postaw innowacyjnych i kreatywności wśród uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych39.  

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w ramach osi priorytetowej X RPO WM na lata 2014-2020 przewidziano 

cel szczegółowy, zakładający podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie 

o największych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Określono, że cel ten będą realizować projekty 

ukierunkowane m.in. na: 

▪ Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, 

▪ Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod 

oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji 

kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

▪ Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 

▪ Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji 

informatycznych, 

▪ Prowadzenie efektywnej edukacji włączającej oraz procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością, 

a także bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych 

bądź uczniów zdolnych40. 

 

SPROFILOWANE WSPARCIE NA RZECZ EDUKACJI OGÓLNEJ W PEŁNI WPISUJE SIĘ W ZAŁOŻENIA 

GŁÓWNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH RANGI KRAJOWEJ I REGIONALNEJ (SOR, SRWM, RSI), JAK 

I ODPOWIADA NA ZDIAGNOZOWANE PROBLEMY ZAWARTE W REKOMENDACJACH RADY DLA POLSKI.  

 

Polityki horyzontalne to priorytetowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej. 

Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem funduszy europejskich, jest oceniany w kontekście 

zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważonym rozwojem, równością szans oraz 

społeczeństwem informacyjnym. W odniesieniu do działań realizowanych w Poddziałaniach 10.1.1, 

10.1.2, 10.1.3 RPO WM zastosowanie ma przede wszystkim polityka horyzontalna związana z równością 

szans. 

 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (tutaj przykład konkursu dla Poddziałania 10.1.1 z roku 2018), 

zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie 

ogranicza się tylko do osób z niepełnosprawnościami i zapewnienia dostępności dla tych osób. Zasada 

równości szans i niedyskryminacji to umożliwienie wszystkim osobom (bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd czy orientację 

seksualną) sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych 

zasadach. 

 

Ponadto, projekt musi być zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, co oznacza, iż musi 

uzyskać, co najmniej 3 punkty z 6 możliwych do uzyskania w ramach standardu minimum. Opis 

spełniający ww. zasady nie może ograniczać się tylko do deklaracji, a wskazywać powinien konkretne 

                                                             
 

39 Tamże, s. 34-35.  
40 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020…, s. 310-316. 
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działania, jakie będą podejmowane w projekcie celem ich realizacji, zgodnie z obowiązującym kryterium 

formalnym „Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet 

i mężczyzn, w oparciu o standard  minimum.” Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie 

zobowiązany jest również przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu sposób realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach 

projektu, zgodnie zobowiązującym kryterium formalnym „Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami". 

 

Obowiązek realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami wynika z zapisów art. 7 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. i jest horyzontalną zasadą obowiązującą w całej Unii Europejskiej. W związku z tym wszystkie 

programy operacyjne realizowane w ramach funduszy polityki spójności przewidują mechanizmy 

pozwalające na przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność.41 We wniosku o dofinansowanie (przykład z konkursu organizowanego w roku 

2018) pojawia się pole C3.4 Opis zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu 

o standard minimum oraz pole C3.5 Opis zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w których to w sposób szczegółowy należy opisać 

zgodność ze wskazaną polityką horyzontalną.  

 

Pola te zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny projektów weryfikowane/oceniane są na zasadzie 

spełnia/nie spełnia, ocena negatywna w takim kryterium dyskwalifikuje projekt. W ramach przyjętych 

kryteriów oceny projektów dla Poddziałania 10.1.1 (przykład dla konkursu z 2018 r.) wyróżnić należy: 

▪ ocenę zgodności projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet 

i mężczyzn, w oparciu o standard minimum; 

▪ ocenę, czy projekt ma pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnoprawnościami. 

▪ Ocenę zgodności projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju (oświadczenie wnioskodawców). 

 

Z całą pewnością można stwierdzić, iż projekty realizowane w ramach RPO WM w obszarze kształcenia 

ogólnego zapewniają realizację polityk horyzontalnych, w szczególności w zakresie równości szans. 

 

Wsparcie w ramach EFS powinno odpowiadać na zdiagnozowane problemy zawarte w dokumentach 

Country Report dla Polski na poziomie regionalnym. Realizując projekty w ramach Poddziałania 10.1.1, 

10.1.2, 10.1.3 RPO WM instytucje zaangażowane w system realizacji programu realizują rekomendacje 

zawarte ww. dokumentach. W dokumencie Country Report 2018 zwrócono uwagę na: 

▪ Biorąc pod uwagę obecną, rekordowo niską stopę bezrobocia, kluczowego znaczenia dla wzrostu 

potencjalnego nabiera dalsze zwiększanie aktywności zawodowej, a także inwestowanie 

w umiejętności; 

▪ Publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje stoją w obliczu rosnących wyzwań związanych ze 

znalezieniem zatrudnienia dla ludzi o niskim poziomie umiejętności i kompetencji; 

▪ System kształcenia stoi przed rozmaitymi wyzwaniami wynikającymi ze zmieniającego się 

zapotrzebowania na umiejętności i zaostrzającej się globalnej konkurencji o talenty. Główne 

zagadnienia obejmują usprawnienie szkół w taki sposób, aby rozwijały niezależne, kreatywne 

                                                             
 

41 Zakres realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnością, załącznik do 
dokumentacji konkursowej. 
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i krytyczne myślenie, uczyły umiejętności rozwiązywania problemów i pracy zespołowej, ułatwiały 

uczenie się w niezależny sposób oraz rozwijały pozytywne nastawienie do uczenia się przez całe 

życie, w tym poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych (zob. IBE, 2015). Szkoły mogą też 

odegrać większą rolę w wyrównywaniu szans społeczno-ekonomicznych; 

 

W dokumencie Country Report 2019 zwrócono uwagę na: 

▪ Pracodawcy mają coraz większe trudności ze znalezieniem pracowników posiadających 

odpowiednie umiejętności. Niedobór pracowników jest stale wskazywany przez respondentów jako 

główna bariera wzrostu; 

▪ Niedobory pracowników i niekorzystne perspektywy demograficzne uwydatniają wyzwania 

związane ze zwiększaniem aktywności zawodowej i inwestowaniem w umiejętności. Trudności ze 

znalezieniem pracowników posiadających odpowiednie umiejętności stały się głównym problemem 

w rozwoju działalności gospodarczej w wielu sektorach; 

▪ Poziom umiejętności podstawowych uczniów szkół średnich I stopnia jest w Polsce wysoki, lecz 

poziom umiejętności przekrojowych mógłby ulec poprawie. Wyniki badania PISA w 2015 r. 

potwierdziły, że poziom umiejętności uzyskanych przez uczniów szkół średnich I stopnia w Polsce 

plasuje się powyżej średniej innych krajów UE. Można jednak jeszcze wzmocnić rolę szkół 

w pomaganiu uczniom w rozwijaniu umiejętności przekrojowych związanych z niezależnym, 

twórczym i krytycznym myśleniem lub rozwiązywaniem problemów (Komisja Europejska, 2018c). 

Ponadto dostęp do doradztwa edukacyjnego i zawodowego na wszystkich poziomach kształcenia 

oraz jakość tego doradztwa są nadal niewystarczające; 

▪ Stopniowe zamykanie szkół średnich I stopnia doprowadzi do podwojenia liczby uczniów szkół 

średnich rozpoczynających naukę w 2019 r. Spowoduje to przeludnienie w wielu szkołach średnich 

przez okres kilku lat i wynikające z tego trudności (Komisja Europejska, 2017a). Zmiana ta może 

również przyczynić się do zwiększenia nierówności w dostępie do dobrej jakości szkół na obszarach 

wiejskich. 

▪ Średni poziom kompetencji nauczycieli wymaga poprawy; jednocześnie problemem są niskie 

wynagrodzenia nauczycieli. Atrakcyjność finansowa zawodu nauczyciela jest ograniczona, przy czym 

wynagrodzenie początkujących nauczycieli jest szczególnie niskie w porównaniu ze średnim 

wynagrodzeniem osób z wykształceniem wyższym (OECD, 2018a). Prawdopodobnie ma to wpływ 

na negatywną selekcję do zawodu nauczyciela i związane z tym stosunkowo niskie umiejętności 

rozumowania matematycznego wśród nauczycieli (Hanuszek i in., 2018; Herbst, 2018). Szkoleniu 

nauczycieli często brakuje odpowiedniej jakości (NIK, 2017b). 

 

Warto szczególnie zwrócić uwagę na rekomendację dotyczącą przeludnienia w szkołach średnich 

spowodowaną zmianami w systemie oświaty, ale problem ten dotyczyć również będzie szkół 

podstawowych. Mimo, iż na problem ten wskazywali również respondenci badań jakościowych, wydaje 

się niemożliwe podjęcie działań w zakresie RPO WM, mających na celu wsparcie placówek w tym 

obszarze. Planowanie polityki regionalnej jest procesem długofalowym i wymaga odpowiedniego 

przygotowania, program nie ma możliwość reagowania na nagłe potrzeby, które występować będą 

w określonym okresie zmian. W jego ramach możliwe są pewne działania usprawniające realizację 

projektów, a które są konieczne do wdrożenia właśnie z uwagi na pojawiające się zmiany. Należy jednak 

podkreślić, iż wsparcie oferowane w ramach RPO WM dla Poddziałań 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 w istotnym 

stopniu realizuje rekomendacje zawarte w omawianych dokumentach, co przejawia się w wysokim 

stopniu realizacji założonych wskaźników i ogólnej pozytywnej ocenie efektywności oferowanego 

wsparcia i dopasowania go do potrzeb regionu.  
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Jakie można wskazać dobre praktyki z realizacji projektów RPO WM 2014-2020 w obszarze edukacji ogólnej? 

 

Projekt pt. „Zdobyte umiejętności - drogą do przyszłości” był realizowany na terenie gminy wiejskiej 

Regimin w okresie od września 2016 roku do końca czerwca 2017 roku. Wpisywał się on w działania na 

rzecz poprawy kształcenia ogólnego w województwie mazowieckim. Ciekawym aspektem projektu było 

to, iż był on realizowany z udziałem kilku szkół z terenu gminy: Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, Szkoły 

Podstawowej w Zeńboku oraz Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie. Łącznie planowano objąć 

wsparciem edukacyjnym 384 uczniów, w tym 188 uczennic.  

W ramach projektu przewidziano wsparcie szeregu działań: 

▪ Przeprowadzenie zajęć rozwijających, wyrównujących, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz 

zajęć skierowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

▪ Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik 

▪ Przeszkolenie nauczycieli w zakresie posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, 

wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów 

ścisłych oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw 

niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. 

▪ Wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych 

i efektywnych zajęć.  

▪ Utworzone międzyszkolnego laboratorium przyrodniczego oraz trzech pracowni matematycznych.  

 

Ogólny budżet projektu wyniósł ponad 659 tys. zł, przy czym wnioskowane dofinansowanie stanowiło 

95% ogólnej kwoty. Biorąc pod uwagę liczbę zrealizowanych działań oraz liczną grupę odbiorców 

projektu trzeba powiedzieć, że projekt charakteryzował się wysoką efektywnością kosztową. W ramach 

projektu zrealizowano wszystkie wskaźniki (zarówno produktu, jak i rezultatu), przy czym część uzyskała 

wyższą wartość od zakładanej (finalnie objęto wsparciem 403 uczniów). Dodatkowo 39 nauczycieli 

podniosło swoje kwalifikacje. Przytoczone dane świadczą również o tym, że atutem sfinalizowanego 

projektu była też wysoka skuteczność w osiąganiu zakładanych efektów.  

 

NA PODSTAWIE ANALIZY PROJEKTU PT. „ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI - DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI” MOŻNA 

SFORMUŁOWAĆ KILKA DOBRYCH PRAKTYK. ZAAKCENTOWANIA WYMAGA FAKT, ŻE PROJEKT BYŁ 

REALIZOWANY Z UDZIAŁEM KILKU SZKÓŁ, DZIĘKI CZEMU ZASIĘG PROJEKTU BYŁ NA TYLE DUŻY, ŻE OBJĄŁ 

MŁODZIEŻ NIEMAL Z CAŁEGO TERENU GMINY. WAŻNYM ROZWIĄZANIEM BYŁO TAKŻE TO, ŻE 

W PROJEKCIE POŁĄCZONO KILKA DZIAŁAŃ, ZACZYNAJĄC OD EDUKACYJNEGO WSPARCIA UCZNIÓW, 

POPRZEZ ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZYCIELI, KOŃCZAC NA INFRASTRUKTURALNYM ROZWOJU SZKÓŁ. 

DZIEKI TAKIEMU ROZWIĄZANIU ZAPEWNIONO KOMPLEKSOWE WSPARCIE EDUKACJI NA TERENIE GMINY 

REGIMIN. 
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2.4. Obszar edukacji zawodowej 

 

Jakie typy działań podejmowanych w projektach z obszaru edukacji zawodowej dominują w ramach RPO WM 

2014-2020? Czy działania realizowane ze środków EFRR stanowią uzupełnienie dla interwencji podejmowanej 

w ramach EFS? Czy występuje komplementarność działań na poziomie krajowym i regionalnym? 

Czy wystąpiła komplementarność między działaniami podejmowanymi na poziomie krajowym i regionalnym 

w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego? 

 

Na moment realizacji badania, w ramach Działania 10.3 dofinansowano w sumie 78 projektów, w tym: 

▪ W Poddziałaniu 10.3.1 – 69 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 188,4 mln złotych 

▪ W Poddziałaniu 10.3.2 – 4 projekty o łącznej kwocie dofinansowania 9,6 mln złotych 

▪ W Poddziałaniu 10.3.3 – 4 projekty o łącznej kwocie dofinansowania 2,8 mln złotych 

 

Zdecydowana większość projektów realizowana jest przez beneficjentów z terenu województwa 

mazowieckiego, natomiast 13 przez podmioty spoza województwa. 

 
Mapa 3. Rozkład terytorialny beneficjentów Poddziałań 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 - kraj 

 
 

Przez podmioty z terenu regionu warszawskiego stołecznego realizowanych jest 39 projektów, z czego 

32 przez beneficjentów z Warszawy. Spośród beneficjentów z regionu mazowieckiego regionalnego, 

najliczniej reprezentowany jest subregion płocki. 
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Tabela 24. Rozkład terytorialny beneficjentów Poddziałań 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 – województwo mazowieckie 

Obszar  Liczba projektów 

Region warszawski stołeczny 39 

 Warszawa 32 

 legionowski 2 

 nowodworski 2 

 pruszkowski 2 

 warszawski zachodni 1 

Region mazowiecki regionalny 26 
 płocki 8 

 radomski 7 

 ciechanowski 4 

 ostrołęcki 4 

 żyrardowski 2 

 siedlecki 1 
Źródło: baza beneficjentów dostarczona przez Zamawiającego 

 

Rozkład terytorialny beneficjentów z uwzględnieniem poszczególnych powiatów przedstawia poniższa 

mapa. 

 
Mapa 4. Rozkład terytorialny beneficjentów Poddziałań 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 – województwo mazowieckie 

 
Należy zwrócić uwagę, że Poddziałanie 10.3.1 przewiduje najwięcej typów projektów możliwych do 

realizacji. Również nabory przeprowadzone w ramach całego Działania 10.3, najczęściej dotyczyły 

właśnie tego Poddziałania (w sumie osiem naborów). Tłumaczy to stosunkowo dużą liczbę 

dofinansowanych projektów. 
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Z analizy wskaźników (produktu) realizowanych przez projekty w ramach Poddziałania 10.3.1 wynika, że 

najczęściej beneficjenci wybierali te dotyczące wsparcia uczniów/słuchaczy (ponad 60 projektów). 

W drugiej kolejności wskazać należy projekty zakładające doposażenie pracowni (ok. 57 projektów). 

Następnie dotyczyły współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (ok. 37 projektów) oraz 

wsparcia nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji (ok. 30 projektów). 

 

W toku badania ankietowego, beneficjenci najczęściej deklarowali, że efektem (lub jednym z efektów) 

realizacji projektów jest lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, dzięki nabyciu 

umiejętności kluczowych i uniwersalnych (odpowiedziało tak 55 z 57 badanych). 

 

Potwierdza to wcześniej przytoczone dane, zgodnie z którymi uczniowie byli grupą najczęściej 

obejmowaną wsparciem. 

 

Warto przyjrzeć się kwestii komplementarności działań podejmowanych w ramach RPO WM, z innymi 

działaniami prowadzonymi na poziomie regionalnym i krajowym. 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (będąca aktualizacją średniookresowej 

strategii rozwoju kraju) opiera się na założeniu, że dotychczasowe czynniki rozwoju i wzrostu polskiej 

gospodarki (m.in. niskie koszty pracy, napływ inwestycji zagranicznych, wzrost wykształcenia, korzyści 

z członkostwa w UE) powoli tracą zdolność do stymulowania procesów gospodarczych. W związku z tym 

konieczne jest poszukiwanie nowych impulsów rozwojowych. Za takie uważa się m.in.: przekształcanie 

polskiej gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy. Wraz z transformacją gospodarki, jak uznaje SOR, 

reformie powinien podlegać system oświaty. Zmiany systemu edukacji, za jakimi opowiedziano się 

w SOR, zakładają: 

▪ Uelastycznienie struktury szkolnictwa zawodowego i zapewnienie dostępu do dalszego kształcenia 

(rozwiązaniem które ma to umożliwiać ma być dwustopniowa szkoła branżowa). 

▪ Dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb gospodarki za pomocą takich rozwiązań jak: 

silniejszy nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych (w tym zwiększenie wymiaru stażu 

i praktyk realizowanych u pracodawców oraz umożliwianie kształcenia w rzeczywistym środowisku 

pracy – rozwój i upowszechnianie kształcenia dualnego), modernizacja oferty i treści kształcenia 

i szkolenia zawodowego, monitorowanie rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na zawody, 

doradztwo i poradnictwo zawodowe, popularyzacja szkolnictwa zawodowego wśród uczniów i ich 

rodziców, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie w szkołach 

zawodowych, silniejsze zaangażowanie przedsiębiorców/pracodawców w tym obszarze.  

▪ Objęcie placówek doskonalenia nauczycieli obowiązkiem akredytacji przyczyniającej się do 

poprawy jakości ich pracy i do podnoszenia kompetencji nauczycieli42. 

 

Z kolei w mazowieckiej strategii rozwoju położono nacisk na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, 

uznając jednocześnie potrzebę podjęcia działań ukierunkowanych na wysokiej jakości kształcenie 

zawodowe młodzieży i dostosowywanie kompetencji uczniów do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku 

                                                             
 

42 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020…,  s. 277. 
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pracy43. W RSI natomiast zapisano, że niedostosowanie profilu wykształcenia mieszkańców do potrzeb 

rynku pracy, wynikające z dewaluacji szkół zawodowych jest jednym z czynników osłabiających potencjał 

społeczny województwa mazowieckiego44.  

 

W osi priorytetowej X RPO WM na lata 2014-2020 zawarto cel szczegółowy zakładający zwiększenie 

zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. Działania 

w zakresie kształcenia zawodowego mają prowadzić do wzrostu efektywności i skuteczności kształcenia 

zawodowego, tak aby odpowiadało na potrzeby zmieniającego się rynku pracy i przygotowywało 

młodzież do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy. Preferowane typy projektów mają być 

ukierunkowane na: 

▪ Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w tym realizacja staży i praktyk, 

▪ Przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz 

młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania 

zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę 

zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, 

▪ Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne do 

realizacji kształcenia zawodowego  

▪ Realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy. 

▪ Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu: 

▪ Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych, szkołach gimnazjalnych 

i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy45. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe można wnioskować, że sprofilowane wsparcie na rzecz kształcenia 

zawodowego w pełni wpisuje się w założenia głównych dokumentów strategicznych rangi krajowej 

i regionalnej (SOR, SRWM, RSI). 

 

W jakim stopniu wsparcie w ramach EFS odpowiada na zdiagnozowane problemy zawarte w Rekomendacjach 

Rady dla Polski (Country Specific Recommendations) i Country Report dla Polski na poziomie regionalnym? 

 

Innym dokumentem, którego zalecenia powinno realizować ewaluowane wsparcie na rzecz edukacji, są 

Rekomendacje Rady dla Polski (Country Specific Recommendations) i Country Report dla Polski. Jak 

czytamy w dokumencie Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2018 r. oraz 

zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2018 r., 

„sposobem zwiększenia aktywności zawodowej ludności i jednocześnie zdolności gospodarki do 

innowacji jest wyposażenie uczniów i osób dorosłych w odpowiednie umiejętności i kompetencje 

pomocne w znalezieniu zatrudnienia na szybko zmieniającym się rynku pracy.” 

 

                                                             
 

43 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku…, s. 69. 
44 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku…, s. 20. 
45 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020…, s. 310-316. 
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Autorzy dokumentu zalecają podjęcie działań w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy, w tym 

przez rozwój umiejętności przydatnych na rynku pracy. Z kolei z najnowszego dokumentu Country 

Report dla Polski (na rok 2019) płyną m.in. następujące wnioski: 

▪ Pracodawcy mają coraz większe trudności ze znalezieniem pracowników posiadających 

odpowiednie umiejętności. Niedobór pracowników jest stale wskazywany przez respondentów 

jako główna bariera wzrostu. 

▪ Dostęp do doradztwa edukacyjnego i zawodowego na wszystkich poziomach kształcenia oraz 

jakość tego doradztwa są nadal niewystarczające. 

▪ Szkoły zawodowe napotykają również trudności w wyposażaniu uczniów w ogólne umiejętności 

podstawowe, takie jak umiejętność rozumowania matematycznego i umiejętność czytania i pisania. 

▪ Średni poziom kompetencji nauczycieli wymaga poprawy. Szkoleniu nauczycieli często brakuje 

odpowiedniej jakości. 

▪ Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to jedna z głównych przeszkód dla rozwoju 

przedsiębiorstw, która wskazuje na potrzebę inwestowania w szkolenie istniejącej i potencjalnej 

siły roboczej oraz wzmocnienia systemu edukacji (w szczególności kształcenia zawodowego 

i szkolnictwa wyższego). 

  

W ramach Działania 10.3 RPO WM 2014-2020 dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy 

projektów: 

▪ W przypadku Poddziałania 10.3.1: 

➢  Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w tym m.in. realizacja staży i praktyk dla uczniów, dodatkowe zajęcia 

specjalistyczne. Przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane 

u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie 

przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, 

obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. 

➢ Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego. 

➢ Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu 

pracy.  

➢ Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

➢ Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych, szkołach 

gimnazjalnych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem 

pracy. 

▪ W przypadku Poddziałania 10.3.2 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

w zakresie przedmiotów zawodowych i przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje 

kluczowe/umiejętności uniwersalne 

▪ W przypadku Poddziałania 10.3.3 - Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół 

podstawowych, szkołach gimnazjalnych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój 

współpracy z rynkiem pracy 

 
Wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, będzie 

w szczególności ukierunkowane na aktualizowanie i nabywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych 
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w pracy z uczniami. Znaczącym elementem w dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy jest również doposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny 

sprzęt (urządzenia/maszyny) i materiały dydaktyczne odpowiadające środowisku pracy 

u przedsiębiorców/ pracodawców.  

 

Odbiorcami powyższych działań są zatem uczniowie, słuchacze, nauczyciele, a także same placówki 

prowadzące kształcenie zawodowe. 

 

Można śmiało przyjąć, że zapisy SzOOP RPO WM, wpisują się w zalecenia wskazane w Zaleceniach 

Rady…, a także mogą być odpowiedzią na problemy zdiagnozowane w obszarze edukacji zawodowej, 

Country Report za rok 2019. Pozostaje jednak pytanie, jak dotychczas przekłada się to na dofinansowane 

projekty. 

 

Wskazane Poddziałania realizują w sumie trzy wskaźniki rezultatu bezpośredniego, oraz sześć 

wskaźników produktu. Jak wynika z analizy danych sprawozdawczych, dwa z dziewięciu wskaźników 

przekroczyły 100%, dwa przekroczyły 70%, trzy są poniżej 50%, a dwa na poziomie 0% (wg wartości 

aktualnej). Swoją wartość docelową osiągnęły już: 

▪ Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych 

wsparciem w programie – realizacja na poziomie 186% 

▪ Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – realizacja na poziomie 92% 

▪ Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki 

EFS – realizacja na poziomie 117% 

 

Należy uznać, że w świetle realizacji wskaźników, wsparcie prowadzone jest sprawnie i cieszy się dużym 

zainteresowaniem podmiotów/placówek oraz nauczycieli. Oznacza to, że projekty istotnie wspierają 

kształcenie zawodowe, w kontekście zasobów. Niemniej istotne jest również wsparcie samych uczniów 

(w tym w zakresie doradztwa zawodowego oraz pozyskiwania umiejętności niezbędnych na rynku 

pracy), bez którego niwelowanie deficytów wskazanych w dokumencie Country Report nie będzie 

możliwe.  

 

Warto przytoczyć kilka przykładów kryteriów wyboru projektów z zakresu kształcenia zawodowego. 

Ma to na celu zobrazowanie, jak w praktyce ma miejsce podejmowanie działań zmierzających do 

poprawy kondycji kształcenia w województwie mazowieckim. 

▪ Projekt uwzględnia działania mające na celu rozwój współpracy z rynkiem pracy, w tym nawiązanie 

współpracy z co najmniej dwoma przedsiębiorcami z województwa mazowieckiego (kryterium 

dostępu w Poddziałaniu 10.3.3) 

▪ Zakres wsparcia w ramach projektu jest określony na podstawie indywidualnie przeprowadzonej 

diagnozy, obejmującej m. in. analizę aktualnych potrzeb szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego (kryterium dostępu w Poddziałaniu 10.3.3) 

▪ Projekt zakłada działania umożliwiające kształcenie u każdego ucznia uczestniczącego w projekcie  

jednocześnie przynajmniej 1 kompetencji kluczowej i co najmniej 3 umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy, w tym obowiązkowo tych dotyczących innowacyjności i kreatywności. 

(kryterium dostępu w Poddziałaniu 10.3.1) 
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▪ Projekt w odniesieniu do rozwoju edukacji zawodowej uwzględnia potrzeby lokalnego/regionalnego 

rynku pracy. (kryterium dostępu w Poddziałaniu 10.3.1) 

▪ Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów objętych wsparciem. (kryterium dostępu 

w Poddziałaniu 10.3.1) 

▪ Projekt zakłada działania umożliwiające kształcenie u każdego ucznia uczestniczącego w projekcie 

jednocześnie przynajmniej 2 umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. (kryterium 

merytoryczne szczegółowe w Poddziałaniu 10.3.3) 

▪ W ramach projektu podejmuje się działania zwiększające „kompetencje miękkie” uczniów szkół 

objętych wsparciem z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego. (kryterium merytoryczne 

szczegółowe w Poddziałaniu 10.3.3) 

▪ Projekt przewiduje doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na studiach podyplomowych lub kursach 

kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego 

w ramach zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

zawodów wprowadzonych w ramach modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo 

nowoutworzonych kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym 

rynku pracy oraz braki kadrowe nauczycieli. (kryterium merytoryczne w Poddziałaniu 10.3.1) 

▪ Projekt zakłada stworzenie nowych lub doposażenie istniejących międzyszkolnych pracowni 

umożliwiających praktyczną naukę zawodu. (kryterium merytoryczne szczegółowe  w Poddziałaniu 

10.3.1) 

▪ Projekt zakłada, że realizowane będą działania w zakresie kształcenia w miejscu pracy bądź 

programy stażowe umożliwiające nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku 

pracy  (kryterium merytoryczne szczegółowe w Poddziałaniu 10.3.1) 

 

Czy wsparcie udzielone w ramach EFS na projekty z obszaru kształcenia zawodowego realizuje założenia określone 

w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku? 

 

Jednym z wcześniej wspomnianych dokumentów na poziomie regionalnym jest Regionalna Strategia 

Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Jej głównym celem jest wzrost innowacyjności Mazowsza, 

prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE. 

 

Cel główny realizowany jest przez pięć celów strategicznych, z których każdy zakłada cztery cele 

operacyjne. Realizacja owych celów operacyjnych przebiegać ma zgodnie z działaniami, 

rekomendowanymi dla każdego z CO.  

 

Dokonując analizy tego czy wsparcie udzielone w ramach ewaluowanych projektów realizuje założenia 

określone w RIS, pod uwagę wzięto rekomendacje, ponieważ to one wskazują praktyczne rozwiązania 

do zastosowania w celu osiągnięcia celu głównego Strategii. 

 

Należy zwrócić uwagę, że głównym instrumentem finansowania RIS (w ramach RPO WM 2014-2020) 

jest I Oś priorytetowa, a działania podejmowane w ramach Osi X, mogą (aczkolwiek nie muszą) w cele 

RIS się wpisywać. 
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Oczywiście sytuacja, w której wszelkie działania finansowane zarówno ze środków własnych, jak 

i zewnętrznych, wprost wpisują się w cele rozwojowe określone na poziomie regionalnym jest pożądana, 

lecz w praktyce niemożliwa (z uwagi na wielość płaszczyzn i obszarów rozwojowych). Działaniami 

dedykowanymi rozwojowi województwa w zakresie innowacyjności oraz badań i rozwoju, są projekty 

dofinansowane w ramach wspomnianej Osi I RPO WM. Projekty dofinansowane w ramach Osi X, mogą 

stanowić jedynie (albo aż) uzupełnienie. 

 

O ile ewaluowane projekty nie wpisują się wprost w realizację I celu strategicznego, skoncentrowanego 

wokół budowania współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności, to pamiętać należy, że 

rozwój innowacji w regionie nie jest możliwy bez kapitału ludzkiego. Ten jest budowany m.in. poprzez 

działalność podmiotów systemu edukacji, w tym w zakresie szkolnictwa zawodowego.  

Jak przeczytać można w samej Strategii: „Promowanie postaw proinnowacyjnych i proprzedsiębiorczych 

dotyczy wszystkich aktorów systemu innowacji, w tym firm, instytucji otoczenia biznesu, instytucji 

naukowych i administracji. W tym obszarze należy podkreślić konieczność realizowania działań 

o charakterze edukacyjnym wśród młodzieży na wszystkich szczeblach kształcenia (podstawowym, 

średnim i wyższym).” „Ze względu na zapotrzebowanie wśród pracodawców na pracowników 

z praktycznymi umiejętnościami zawodowymi wsparcia wymaga również system kształcenia 

zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie, zarówno na poziomie wyższym jak 

i średnim.”46 

 

Cel strategiczny I - Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności 

Cel operacyjny I: 
Rozwój form 
współpracy w 

relacjach biznes – 
nauka – otoczenie, 
które gwarantują 

wymierne efekty dla 
gospodarki regionu. 

Cel operacyjny II: Wzrost 
aktywności małych i 
średnich podmiotów 

gospodarczych w sieciach 
kooperacji z najbardziej 
innowacyjnymi firmami 

krajowymi i zagranicznymi. 

Cel operacyjny III: 
Rozwój struktur 

sieciowych (w tym 
klastrów, grup 

producenckich). 

Cel operacyjny IV: 
Intensyfikacja badań 

naukowych, których wyniki 
odpowiadają potrzebom 

przedsiębiorców oraz 
przyczyniają się do współpracy 
i rozwoju powiązań sieciowych 

w regionie. 

 
Ewaluowane projekty wpisują się pośrednie w działania rekomendowane 

w ramach celów operacyjnych, poprzez budowanie kapitału ludzkiego, 
z którego korzystać mogą uczestnicy procesów rozwoju innowacji, 

w szczególności przedsiębiorcy poszukujący pracowników z wykształceniem 
technicznym. 

 

BRAK ZWIĄZKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

46 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, str. 34 
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Cel strategiczny II - Wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności województwa 

mazowieckiego 

Cel operacyjny I: Wzrost 

aktywności jednostek 

naukowych, 

przedsiębiorstw oraz 

klastrów Mazowsza na 

arenie międzynarodowej. 

Cel operacyjny II: Wzrost 

bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych z sektorów 

wysokich technologii oraz 

liczby ośrodków badawczo-

rozwojowych (lub ich 

części) zakładanych przez 

inwestorów zagranicznych, 

gwarantujących współpracę 

ze środowiskiem lokalnym. 

Cel operacyjny III: Wzrost 

liczby międzynarodowych 

projektów badawczych i 

rozwojowych 

realizowanych na 

Mazowszu. 

Cel operacyjny IV: 

Efektywny marketing 

Mazowsza jako regionu 

innowacyjnego. 

BRAK ZWIĄZKU 

  

Cel strategiczny III - Wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie 

Cel operacyjny I: 

Utworzenie trwałych 

mechanizmów 

komercjalizacji 

wyników działalności 

badawczej. 

Cel operacyjny II: 

Wspieranie 

przygotowania firm z 

Mazowsza do 

wykorzystania krajowych 

i zagranicznych 

programów badawczych. 

Cel operacyjny III: Wspieranie 

firm z Mazowsza w realizacji 

projektów, których celem jest 

poprawa konkurencyjności 

poprzez stosowanie 

innowacyjnych rozwiązań. 

Cel operacyjny IV: Wzrost 

środków na innowacyjne 

projekty małych i średnich 

firm (w tym spin-off 

zakładanych przez 

absolwentów i 

pracowników uczelni). 

BRAK ZWIĄZKU 

 

Cel strategiczny IV - Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych 

sprzyjających kreatywności i kooperacji 

Cel operacyjny I: Skuteczna promocja 

postaw przedsiębiorczych związanych z 

innowacyjnością oraz wspieranie 

inicjatyw promujących dobre praktyki 

firm i instytucji Mazowsza w 

efektywnym wykorzystaniu 

instrumentów wspierania innowacji. 

Cel operacyjny II: Wzrost 

aktywności samorządu 

regionalnego w budowie 

sieci promocji Mazowsza 

jako regionu 

innowacyjnego. 

Cel operacyjny III: 

Wspieranie 

budowania zaufania 

społecznego i kapitału 

społecznego wśród 

podmiotów 

gospodarki 

Mazowsza. 

Cel operacyjny IV: 

Promocja postaw oraz 

inicjatyw sprzyjających 

inicjowaniu i wdrażaniu 

innowacji społecznych w 

regionie. 

Ewaluowane projekty wpisują się w 

kształtowanie postaw innowacyjnych i 

kreatywności w wśród uczniów szkół 

ponadpodstawowych, poprzez 

umożliwianie poznanie środowiska 

pracy (odbywanie praktyk i staży). 

BRAK ZWIĄZKU BRAK ZWIĄZKU 

 
W niektórych naborach 
zastosowano kryteria 
dotyczące tworzenia 

materiałów 
edukacyjnych 

publikowanych na 
wolnych licencjach. 
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Cel strategiczny V - Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Cel operacyjny I: 

Wsparcie wdrażania 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych w 

przedsiębiorstwach. 

Cel operacyjny II: Wsparcie 

tworzenia i wdrażania inteligentnych 

systemów zarządzania oraz e-usług 

(e-administracja, e-zdrowie, e-

logistyka, e-finanse, e-handel, e-

praca, e-edukacja). 

Cel operacyjny III: 

Wspieranie inicjatyw 

promujących 

rozpowszechnianie i 

wykorzystanie 

Internetu. 

Cel operacyjny IV: 

Zwiększenie umiejętności 

wykorzystania technologii 

cyfrowych i włączenia 

cyfrowego. 

 

Ewaluowane projekty wpisują się w promocje przedsięwzięć 

wykorzystania technologii ICT, poprzez umożliwienie 

kształtowania odpowiednich kompetencji. 

 

BRAK ZWIĄZKU 

 

Ewaluowane projekty wpisują 

się w zwiększanie 

świadomość i zaufanie do 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych (włączenie 

cyfrowe). 

 

  

W kontekście kształcenia zawodowego warto wspomnieć, że w dwóch naborach w ramach Poddziałania 

10.3.1, zastosowano kryterium dostępu bezpośrednio odnoszące się do wspierania RIS: Projekt 

uwzględnia potrzeby lokalnego/regionalnego rynku pracy w odniesieniu do zawodów/wykształcenia 

w określonych branżach, w tym należących do inteligentnych specjalizacji regionu (Poddziałanie 10.3.1, 

nabór RPMA.10.03.01-IP.01-14-029/16 oraz RPMA.10.03.01-IP.01-14-011/15). 

 

Czy wsparcie zaplanowane w ramach RPO WM 2014-2020 finansowane ze środków EFS w obszarze edukacji 

zawodowej odpowiada na wyzwania w regionie, w szczególności w odniesieniu do aktualnej sytuacji społeczno-

ekonomicznej oraz potrzeb edukacyjnych województwa? Czy kryteria wyboru projektów, regulaminy konkursów 

i wezwania do złożenia wniosków zapewniają wybór projektów, które odpowiadają na aktualne potrzeby? 

 

Pojęciu „kształcenia zawodowego” można przypisać przynajmniej cztery następujące znaczenia: 

1) określenie procesu prowadzącego do zdobycia kwalifikacji zawodowych; 

2) wynik ww. procesu, potwierdzony najczęściej świadectwem lub dyplomem; 

3) stan wiedzy naukowej o prawidłowościach procesu nauczania-uczenia się zawodu; 

4) system działań powiązanych ze sobą instytucji umożliwiających organizację i realizację 

przygotowania kadr dla gospodarki narodowej. 

 

W ostatnim, czwartym znaczeniu kształcenie zawodowe możemy traktować jako podsystem systemu 

edukacyjnego, ale w pewnym sensie także jako podsystem systemu gospodarczego. Trudno sobie 

bowiem dzisiaj wyobrazić rozwój ekonomiczny państwa bez dobrze funkcjonującego systemu 

kształcenia i doskonalenia kadr dla gospodarki narodowej. 

 

W Polsce pod sam koniec XX wieku, a więc niespełna 10 lat po przemianach społeczno-politycznych 

i gospodarczych, rynek pracy był zdecydowanie nieustabilizowany i zmienny, a więc trudny do 

przewidzenia. Głównym czynnikiem sprawczym tej sytuacji była zmiana struktury gospodarki narodowej 

i malejący udział w niej rolnictwa oraz produkcji na rzecz usług. 

 

Naturalną koleją rzeczy zmiany ustrojowo-gospodarcze implikują reformy w systemie kształcenia 

zawodowego, szczególnie jeśli są one tak zasadnicze jak te przeprowadzone w Polsce pod koniec XX 
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wieku. Problem leży jednak w tym, że przemiany dokonywane na naszym rodzimym gruncie nie zawsze 

były dobrze przemyślane i skutecznie opracowane, nie wspominając o zdecydowanie zbyt dużej 

częstotliwości ich przeprowadzania w ostatnich kilkudziesięciu latach.  

 

W okresie pomiędzy 2002 i 2015 r. nastąpił spadek liczby uczniów szkół zawodowych o ponad 613 tys. 

(czyli prawie o 50%), a w samych tylko latach 2011-2015 aż o 156 tysięcy. Ponadto z mapy edukacyjnej 

wykreślono ponad 60% placówek kształcenia zawodowego, co wyraźnie wskazuje na wręcz dramatyczną 

pozycję szkolnictwa zawodowego w Polsce i to w sytuacji, w której trudno jest sobie wyobrazić rozwój 

ekonomiczny państwa bez dobrze funkcjonującego systemu kształcenia i doskonalenia kadr. Diagnozuje 

się kilka największych problemów kształcenia zawodowego w naszym kraju: 

1. Zbyt dużą zmienność tego systemu (za częste zmiany). 

2. Brak ścisłej współpracy z życiem gospodarczym. 

3. Nieustanny spadek liczby uczniów i szkół zawodowych w systemie edukacyjnym. 

4. Trudności w organizacji praktycznej nauki zawodu. 

5. Brak wdrożenia kształcenia modułowego w przygotowaniu do zawodu. 

6. Brak spójnego systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

 

Największym problemem kształcenia zawodowego jest jednak brak dostosowania struktury tego 

kształcenia do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Kraje, w których system kształcenia 

zawodowego współkształtują przedsiębiorcy, radzą sobie znacznie lepiej niż inne państwa, w procesie 

wspierania wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy. Firmy uczestniczą tam w procesie ustalania 

programów kształcenia oraz oferują naukę w miejscu pracy. Wskaźnik NEET47 w krajach 

niemieckojęzycznych stosujących dualny system kształcenia zawodowego – lub praktyczną naukę 

zawodu – oraz posiadających silny atut w postaci nauki w miejscu pracy, jest o połowę niższy niż w Polsce 

i Francji, gdzie edukacja zawodowa oparta jest na systemie szkolnictwa ze znacznie słabszym udziałem 

przedsiębiorstw.  

 

Wspominane już przy okazji poruszania tematu kształcenia ogólnego, reformy systemu edukacji 

wprowadzane od 2017 r. mają na celu m.in. usprawnienie kształcenia zawodowego i dostawanie go 

potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Jak już zostało nadmienione, aby to osiągnąć 

ustawodawca postanowił wydłużyć okres przeznaczony na naukę zawodu w szkołach średnich poprzez 

wprowadzenie 5-letniego technikum oraz dwustopniowej szkoły branżowej (3-letniej I stopnia i 2-letniej 

II-stopnia) - w miejsce zasadniczych szkół zawodowych. Ponadto reforma ma upowszechnić dualny 

model kształcenia, realizowany we współpracy z pracodawcami, którzy od tej pory staną się 

współodpowiedzialni za kształcenie przyszłego pracownika, a także zwiększyć ich udział we 

współfinansowaniu kształcenia zawodowego poprzez utworzenie Funduszu Rozwoju Edukacji 

Zawodowej. Poza wykształceniem zawodowym tudzież technicznym, szkoły branżowe II stopnia oraz 

technika przygotują ucznia do zdania egzaminu maturalnego, dając mu możliwość podjęcia dalszej nauki 

na wybranym kierunku studiów wyższych.   

 

                                                             
 

47 Z ang. not in employment, education or training – określenie zjawiska społecznego występującego wśród młodych ludzi 
pomiędzy 15 a 24 (czasem 29) r.ż. polegającego na pozostawaniu poza obszarem zarówno edukacji jak i zatrudnienia oraz 
niezdolności do samodzielnego utrzymania się, z wyboru lub z konieczności; także: określenie osób dotkniętych tym zjawiskiem. 
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W roku szkolnym 2017/18, w którym rozpoczęto wygaszanie zasadniczych szkół zawodowych oraz 

otwieranie w ich miejsce szkół branżowych, w obu typach placówek na terenie całego kraju kształciło 

się 166,4 tys. osób. Najwięcej z nich pochodziło z województwa wielkopolskiego – 21,6 tys., 

małopolskiego – 18 tys. oraz śląskiego – 17,4 tys. Województwo mazowieckie odnotowało wówczas 15,6 

tys. uczniów, co stawiało je na czwartym miejscu pod względem ich liczby.  

 
Wykres 36. Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia w województwach w roku szkolnym 
2017/18 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

W tym samym roku liczba uczniów techników wyniosła 502,3 tys. Najwięcej było ich w województwie 

mazowieckim – 60,3 tys., śląskim – 57,7 tys. oraz małopolskim – 50,7 tys. Najmniej natomiast w opolskim 

– 13,3 tys., lubuskim – 13,7 tys. oraz podlaskim – 15,7 tys.  
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Wykres 37. Liczba uczniów techników (bez specjalnych) w województwach w roku szkolnym 2017/18 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

W samym Regionie Mazowieckim w szkołach zawodowych i branżowych I stopnia kształciło się w roku 

szkolnym 2017/18 15, 6 tys. uczniów w tym 4,8 tys. w regionie warszawskim stołecznym i 10,9 w regionie 

mazowieckim regionalnym. Wyniki poszczególnych subregionów ukazane zostały na wykresie Wykres 

38.  

 
Wykres 38. Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia w subregionach regionu 
mazowieckiego regionalnego w roku szkolnym 2017/18 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

W technikach Regionu Mazowieckiego uczyło się 61,7 tys. osób w tym w regionie warszawskim 

stołecznym 27 tys., a w regionie mazowieckim regionalnym 34,7 tys. Biorąc pod uwagę podregiony 

regionu mazowieckiego regionalnego, najwięcej uczniów odnotowano na terenie subregionu 

radomskiego – 9,1 tys., najmniej na terenie subregionu żyrardowskiego – 3,2 tys.  
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Wykres 39. Liczba uczniów techników w subregionach regionu mazowieckiego regionalnego w roku szkolnym 2017/18 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

W okresie od 2014 do 2017 r. ogólna liczba uczniów wszystkich typów szkół zawodowych zmalała. 

W skali ogólnokrajowej spadek wynosił 3,2% w technikach i aż 17,3% w zasadniczych szkołach 

zawodowych i szkołach branżowych I stopnia. W samym Regionie Mazowieckim różnica w liczbie 

uczniów między rokiem szkolnym 2014/15 a 2017/18 w szkołach pierwszego typu 178 osób i aż 3,2 tys. 

w szkołach drugiego typu.  

 
Tabela 25. Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia w latach 2014-2017 na obszarze regionu 
warszawskiego stołecznego i subregionów regionu mazowieckiego regionalnego 

Obszar 2014 2015 2016 2017 

Region warszawski stołeczny 5 688 5 355 5 067 4 785 

s. ciechanowski 2 214 2 014 1 888 1 760 

s. ostrołęcki 1 693 1 639 1 565 1 515 

s. radomski 3 724 3 527 3 292 3 159 

s. płocki 1 720 1 609 1 521 1 356 

s. siedlecki 2 608 2 469 2 361 2 128 

s. żyrardowski 1 204 1 150 1 001 952 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

 

Tabela 26. Liczba uczniów techników w latach 2014-2017 na obszarze regionu warszawskiego stołecznego i subregionów 
regionu mazowieckiego regionalnego 

Obszar 2014 2015 2016 2017 

Region warszawski stołeczny 26 258 26 238 26 518 27 025 

s. ciechanowski 4 717 4 796 4 796 4 831 

s. ostrołęcki 7 072 6 750 6 593 6 430 

s. radomski 9 368 9 042 9 107 9 152 

s. płocki 4 936 4 722 4 759 4 764 

s. siedlecki 6 177 6 164 6 199 6 294 

s. żyrardowski 3 359 3 206 3 193 3 213 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Powstaje pytanie na ile zaplanowane wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020, odpowiada na potrzeby 

kształcenia zawodowego, sformułowane na początku. Należy uwzględnić ograniczenia wynikające 

z tego, że część wskazanych problemów (zbyt duża zmienność systemu, spadek liczby uczniów) wynika 
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z decyzji podejmowanych na szczeblu krajowym, bądź z uwarunkowań niezależnych od włodarzy 

województwa (np. niski przyrost naturalny). 

Analizując zapisy SzOOP dochodzimy do wniosku, że wsparcie ma na celu m.in. rozwijanie współpracy 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym (Poddziałanie 10.3.1) w tym poprzez: 

▪ praktyki zawodowe organizowane dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół 

I stopnia w celu zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 

warunkach pracy 

▪ staże zawodowe dla uczniów  

▪ dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 

umożliwiające uczniom lub słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz 

kwalifikacji zawodowych  

▪ programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji 

formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego  

▪ włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

w zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie  

▪ tworzenie klas patronackich w szkołach. 

 

Ponadto, w organizacji praktycznej nauki zawodu mają pomóc takie działania jak przygotowanie 

zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych 

pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane 

u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do 

wykonywania określonej pracy. 

W ramach Poddziałania 10.3.1 przewidziano także realizację kompleksowych programów kształcenia 

praktycznego organizowanych w miejscu pracy.  

 

Regionalny Program Operacyjny wspiera nie tylko uczniów, ale również nauczycieli i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu. Kadra może korzystać z takich działań jak: 

▪ kursy lub szkolenia doskonalące  

▪ praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub 

u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu 

oświaty;  

▪ studia podyplomowe  

 

Tym samym, RPO wychodzi naprzeciw problemom związanym z brakiem spójnego systemu kształcenia 

i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

 

Uczestnicy badania jakościowego, zapytani o trudności występujące na terenie województwa 

mazowieckiego, związane z kształcenie zawodowym, wskazywali na: 

▪ Zlikwidowanie niektórych kierunków kształcenia, co skutkuje trudnością znalezienia pracowników 

w danym zawodzie. 
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▪ Niedostawanie istniejących kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców – brak aktualnej 

wiedzy wśród nauczycieli (a czasem również chęci do podnoszenia kwalifikacji), oraz słabo 

wyposażone pracownie zawodowe. Dotyczy to również nowych kierunków uruchamianych 

w szkołach. 

▪ Odpływ wykwalifikowanych pracowników, którzy poszukują pracy poza województwem. 

▪ Brak wystarczającego wsparcia i doradztwa zawodowego dla uczniów– respondenci zwracali uwagę 

na dwie zasadnicze kwestie. Pierwsza z nich dotyczy czasu rozpoczęcia doradztwa, które powinno 

rozpoczynać się już na etapie szkoły podstawowej, po to by pomóc uczniowi poznać jego 

predyspozycje, zainteresowania, przedstawić alternatywę dla kształcenia ogólnego i korzyści 

płynące z podjęcia edukacji w szkole branżowej. Istotne jest aby nauczyciele oraz rodzice byli 

świadomi swojej roli w procesie doradztwa, które nie może ograniczać się do kilku godzin rozmowy. 

Doradztwo to proces długotrwały, polegający również na obserwacji ucznia, badaniu jego 

potencjału, odpowiedzi na nurtujące go pytania i wątpliwości. 

 

Jeśli mówimy o kształceniu zawodowym to, doradztwo trzeba zacząć już dużo wcześniej, czyli 

w szkole podstawowej. To doradztwo realizowane tak, żeby budowało świadomość wyboru, 

konieczności wyboru ścieżki zawodowej, edukacyjnej, żeby ten wybór był na podstawie zasobów 

ucznia, żeby był jak najbardziej świadomy i uzgadniany z rodzicami, ale nie był przez nich 

narzucany. Bo wielokrotnie jest tak, że wybór szkoły to jest decyzja rodzica. I w naszej 

rzeczywistości edukacyjnej, niestety mamy niskie nabory do szkół branżowych pierwszego stopnia 

i pokolenie rodziców uważa (i tutaj mówię o mentalności społeczeństwa), że lepiej pójść do bardzo 

słabego liceum, niż do szkoły branżowej pierwszego stopnia. 

▪ W powyższej wypowiedzi wybrzmiał kolejny z problemów edukacji zawodowej, mianowicie 

negatywne postrzeganie szkół branżowych. Zostało to zasygnalizowane również przez innych 

badanych, którzy zaznaczali, że szkoły branżowe są uważane za wybór gorszy niż liceum: 

 

Cały czas jest postrzegane jako, ten gorszy wybór, tak jakby takie straszenie: zobaczysz jak się nie 

dostaniesz do liceum, to będziesz musiał iść do zawodówki. 

 

Stąd upatruje się dużą rolę w promowaniu kształcenia zawodowego. Oczywiście osobistymi wyborami 

uczniów trudno jest sterować, natomiast działania związania z uświadamianiem korzyści płynących 

z posiadania konkretnego zawodu, możliwości jakie daje wykształcenie zawodowe (zarówno wśród 

uczniów, jak i ich rodziców), są jak najbardziej możliwe do realizacji. Istotą jest pokazanie edukacji 

zawodowej oraz oferty szkół branżowych, jako równie atrakcyjnej co oferta liceów. Postrzeganie szkół 

branżowych jako mało atrakcyjnych, przekłada się na małe zainteresowanie naborami wśród młodzieży. 

 

▪ Brak powiązania nauki z praktyką – kolejny często wskazywany problem szkolnictwa zawodowego, 

sprowadzający się często do warunków kształcenia, które są całkowicie nieadekwatne do 

warunków panujących w zakładach pracy. Można tu posłużyć się przykładem podanym przez 

jednego z badanych:  

Brakuje pracowni do wykonywania poszczególnych zawodów. Pracują niekiedy na bardzo starym 

sprzęcie, to taki kuriozalny przykład, że pracują na częściach od malucha, a teraz wszędzie jest 

elektronika. (…) rynek tak poszedł do przodu, że tak naprawdę cały czas to doposażanie, 

dokupowanie bardziej nowoczesnych urządzeń jest niezbędne, żeby to wszystko szło równocześnie 

z tym rynkiem, który jest bardzo dynamiczny. Inaczej wypuścimy na rynek uczniów, którzy są 

odrealnieni i oni nie będą pracować w tym zawodzie. 
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Jak często podkreślali dyrektorzy szkół, wyposażenie warsztatów szkolnym w nowoczesne 

urządzenia pozwala na odzwierciedlenie naturalnych warunków pracy. 

 

▪ Niezadowalająca współpraca pracodawców ze szkołami – podkreśla się dużą rolę zachęt mających 

skłonić pracodawców do podejmowania takiej współpracy. Mowa nie tylko o gratyfikacji 

finansowej, ale przede wszystkim o konkretnym zaangażowaniu przedsiębiorstwa w proces 

kształcenia, który zaowocuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem. Dobrze ocenia się 

angażowanie pracodawców w proces przygotowania programu nauczania, określania niezbędnych 

dla danego stanowiska kwalifikacji, a następnie weryfikowania podczas egzaminów. Jak 

podkreślano, jakość i efektywność takiej współpracy zależy od obu stron, przy czym po stronie 

dyrekcji placówek leży poszukiwanie, nawiązywanie kontaktów i budowanie dobrych relacji 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły. 

 

Co warto podkreślić, część respondentów zaznaczała, że zintensyfikowanie współpracy z pracodawcami 

w zakresie staży i praktyk, jest rozwiązaniem dla problemu niedostosowanej bazy dydaktycznej szkół. 

Stąd respondenci wskazywali tę barierę, jako stosunkowo niewielką, w porównaniu do innych (przede 

wszystkim w porównaniu do małego zainteresowania edukacją zawodową wśród uczniów). Ponadto, 

tylko współpraca z przedsiębiorstwami może zapewnić dostosowanie programu nauczania do potrzeb 

dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. 

 

Dostosowanie do rynku pracy to jest problem od dawna i pewnie będzie, ponieważ cykl kształcenia 

ucznia to co najmniej trzy lata w szkole branżowej, a potrzeby pracodawców zmieniają się bardzo 

szybko. Stąd te założenia, żeby zintensyfikować współpracę między szkołami a pracodawcami. 

 

Rozwój technologiczny jest szybki i coś co było kupione 8 lat temu, może nie jest już przestarzałe. 

Ale nie jest do końca nowoczesne i zbieżne z potrzebami. 

 

Jak słusznie zaznaczono, nie każdy z powiatów województwa mazowieckiego może mieć możliwość 

nawiązywania takiej współpracy, ze względu na brak rozwojowych przedsiębiorstw na danym obszarze 

województwa. Nie można również pominąć faktu, że specyficznym punktem na mapie regionu jest 

Warszawa, która daje olbrzymie możliwości, w przeciwieństwie do innych części województwa. 

Niemniej, nie oznacza to wyłączenia ich ze wsparcia, lecz skupienie się na opracowaniu rzetelnej 

diagnozy zapotrzebowania na pracowników właśnie na tych obszarach. Dla przykładu, jeżeli dany powiat 

jest zorientowany na rolnictwo, warto rozważyć rozwój edukacji zawodowej w zakresie nowoczesnego 

rolnictwa.  

 

Taka diagnoza, oraz ścisła współpraca z przedsiębiorstwami daje szanse na to, że podejmowane 

wsparcie na rzecz edukacji, będzie działaniem wybiegającym na przód, a nie rozwiązującym wyłącznie 

bieżące problemy. 

 

▪ Niedobór nauczycieli przedmiotów zawodowych (mała atrakcyjność i prestiż pracy nauczyciela, 

w porównaniu do innych ofert pracy dostępnych na rynku). 
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Wśród potrzeb wskazywanych przez dyrektorów szkół znalazły się: 

▪ Szkolenia zawodowe dające możliwość uzyskania uprawnień bądź certyfikatów (udokumentowane 

kwalifikacje pozwalają uczniom na lepszy start na rynku pracy, dzięki nim mogą ubiegać się o lepsze 

warunki finansowe). 

▪ Szkolenia z kompetencji miękkich dla uczniów (przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, 

przygotowania dokumentów) oraz nauczycieli (radzenie sobie w sytuacja stresowych, umiejętność 

porozumienia się z uczniem i rodzicami ucznia). 

▪ Kontynuacja dotychczasowych działań celem przygotowania zawodowego kolejnych roczników. 

    

Niektóre z działań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM, zostały ocenione częściowo jako 

„wyręczające” szkoły z obowiązków, które te winny realizować. Chodzi tu o: 

▪ organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, egzaminu na studia we 

współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do 

kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich (typ projekty 1d w Poddziałaniu 10.3.1) 

▪ realizację różnych form rozwijających uzdolnienia (typ projekty 2c w Poddziałaniu 10.3.1) 

▪ realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą (typ projekty 2i w Poddziałaniu 

10.3.1) 

▪ Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów 

zawodowych (typ projekty 5c w Poddziałaniu 10.3.1) – działanie to jest uznane za ważne, jednak 

jego skuteczność zależy przede wszystkim od osoby podejmującej studia, jej chęci, motywacji.  

▪ uzyskiwanie kwalifikacji doradcy zawodowego  (typ projekty 6a w Poddziałaniu 10.3.1) 

▪ tworzenie Punktów Informacji i Kariery  (typ projekty 6b w Poddziałaniu 10.3.1). 

 
Analizując zapisy SzOOP RPO WM należy stwierdzić, że zaplanowane wsparcie w dość dużym stopniu 
odpowiada na potrzeby w zakresie edukacji zawodowej, zidentyfikowane w toku badania. Wśród 
kryteriów wyboru projektów, mających wyłonić inicjatywy najpełniej odpowiadające potrzebom, można 
wskazać np.:  
 
Kryteria dostępu zastosowane w ramach Poddziałania 10.3.3: 

▪ Wsparcie w ramach projektu jest kierowane do 7 i 8 klas szkół podstawowych i/lub do gimnazjów 

i/lub szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z obszaru ZIT 

WOF.  

▪ Projekt uwzględnia działania mające na celu rozwój współpracy z rynkiem pracy, w tym 

nawiązanie współpracy z co najmniej dwoma przedsiębiorcami z województwa mazowieckiego.  

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe zastosowane w ramach Poddziałania 10.3.3: 

▪ Projekt przewiduje realizację działań planowanych w projekcie w partnerstwie z instytucjami 

otoczenia społeczno-gospodarczego szkół.  

▪ Projekt zakłada działania umożliwiające kształcenie u każdego ucznia uczestniczącego w projekcie 

jednocześnie przynajmniej 2 umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.  

 

Kryteria dostępu zastosowane w ramach Poddziałania 10.3.1: 

▪ Projekt w odniesieniu do rozwoju edukacji zawodowej uwzględnia potrzeby 
lokalnego/regionalnego rynku pracy. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe zastosowane w ramach Poddziałania 10.3.1: 

▪ Projekt przewiduje realizację działań planowanych w projekcie w partnerstwie z instytucjami 

otoczenia społeczno-gospodarczego szkół. 

▪ Projekt przewiduje doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na studiach podyplomowych lub 

kursach kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia 

zawodowego w ramach zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, zawodów wprowadzonych w ramach modernizacji oferty kształcenia zawodowego 

albo nowoutworzonych kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na 

regionalnym rynku pracy oraz braki kadrowe nauczycieli. 

▪ Projekt zakłada stworzenie nowych lub doposażenie istniejących międzyszkolnych pracowni 

umożliwiających praktyczną naukę zawodu. 

▪ Projekt zakłada, że realizowane będą działania w zakresie kształcenia w miejscu pracy bądź 

programy stażowe umożliwiające nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym 

środowisku pracy.  

▪ Projekt zakłada partycypację finansową pracodawcy na poziomie minimum 5% w kosztach 

organizacji i prowadzenia stażu i/lub praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach. 

▪ W ramach projektu przewiduje się działania zwiększające „kompetencje miękkie” uczniów. 

▪ Projekt przewiduje doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu 

i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach studiów podyplomowych lub kursów 

kwalifikacyjnych realizowanych w obszarze odpowiadającym aktualnym potrzebom kształcenia 

zawodowego. 

▪ Projekt jest realizowany w partnerstwie z pracodawcami/przedsiębiorcami (co najmniej jedna 

szkoła i jeden przedsiębiorca/organizacja przedsiębiorców) posiadającymi profil działalności 

zbieżny z kierunkami kształcenia w danej szkole/placówce 

 

Jednak zarówno w SzOOP, jak i kryteriach wyboru projektów, brak jest jednoznacznego odwołania do 

podnoszenia atrakcyjności oraz promocji kształcenia zawodowego, jako alternatywy dla kierunków 

ogólnych. Można przyjąć, że działanie to jest częścią prowadzonego wśród uczniów doradztwa, niemniej 

z uwagi na liczne, powielające się opinie badanych, należałoby poświęcić temu problemowi nieco 

bardziej skoncentrowane działania (skoncentrowanie nie tylko na uczniach, ale również na ich rodzicach, 

oraz ogóle społeczeństwa). 

 

Jak należy ocenić trafność instrumentów wsparcia zastosowanych w projektach RPO WM 2014-2020 w obszarze 

kształcenia zawodowego?   

 

Sami beneficjenci bardzo wysoko oceniają stopień dopasowania otrzymanego wsparcia do potrzeb ich 

placówki. Swoje opinie najczęściej uzasadniali tym, że projekt został poprzedzony solidną diagnozą, 

w której udział brała dyrekcja i nauczyciele. To pozwoliło na realizację przedsięwzięcia uszytego na miarę 

potrzeb placówki. 
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Tabela 27. Ocena stopnia dopasowania wsparcia do potrzeb placówki (kształcenie zawodowe) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 3,5% 21,1% 19,3% 50,9% 
Źródło: badania własne 

 

Wykres 40. Ocena stopnia dopasowania wsparcia do potrzeb 
placówki (kształcenie zawodowe) 

 

Nie oznacza to, że wszystkim placówkom udało 

się całkowicie wypełnić deficyty. Co czwarty 

badany przyznaje bowiem, że problemy 

placówki są dużo większe niż te objęte 

działaniami projektowymi. Niemniej zdaniem 

2/3 badanych, projekt dokładnie wpisał się 

w istniejące potrzeby, co przy wielości 

problemów, z którymi boryka się edukacja 

zawodowa, uznać należy za wynik bardzo 

dobry. 

Beneficjenci z obszaru regionu mazowieckiego 

regionalnego częściej twierdzili, że problemy 

placówki są dużo większe niż te objęte 

działaniami projektowymi. 

Źródło: badania własne 

 
Tabela 28. Ocena stopnia dopasowania wsparcia do potrzeb placówki (kształcenie zawodowe) – podział na region warszawski 
stołeczny i  mazowiecki regionalny 

Obszar Mieliśmy dokładnie takie 
potrzeby jak wskazane w 

projekcie 

Częściowo nasze potrzeby 
pokrywały się z 

oferowanym wsparciem 

Nasze problemy są 
dużo większe niż 

wskazane w projekcie… 

Region warszawski 
stołeczny 

68,4% 10,5% 21,1% 

Region mazowiecki 
regionalny 

63,9% 5,6% 30,6% 

Źródło: badania własne 

 

Owe zadowolenie potwierdza fakt, że niemal wszyscy z badanych beneficjentów zadeklarowali chęć 

skorzystania ze wsparcia RPO w przyszłości. Pozyskane środki najchętniej przeznaczyliby na dalsze 

doposażanie i unowocześnianie pracowni. 

Zapytani o wsparcie jakiego im brakuje, często wskazywali na projekty możliwe do realizacji w obecnej 

perspektywie, co wskazywałoby na brak szczegółowej wiedzy na temat działań możliwych do 

sfinansowania. Z innych działań wymieniano: szkolenia z zakresu zarządzania czasem, radzenia sobie ze 

stresem, staże i praktyki zagraniczne, budowanie sieci współpracy pomiędzy placówkami o podobnym 

profilu kształcenia, specjalistyczne kursy językowe i komputerowe, środki na rozbudowę i modernizację. 

 

Również placówki, które nie korzystają z dofinansowania deklarują chęć ubiegania się o środki w ramach 

RPO WM. Środki te najczęściej przeznaczyliby na zakup różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, 

66,1%
7,1%

26,8%

Mieliśmy dokładnie takie potrzeby jak wskazane w
projekcie

Częściowo nasze potrzeby pokrywały się z
oferowanym wsparciem

Nasze problemy są dużo większe niż wskazane w
projekcie, ale jego realizacja była początkiem
zmian
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doposażenie pracowni. W drugiej kolejności (choć już dużo rzadziej), przedstawiciele placówek widzą 

potrzebę podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. 

Odpowiedzi te są zbieżne z zadeklarowanymi potrzebami, wśród których pierwsze trzy to: zakup sprzętu 

do prowadzenia zajęć, wyposażenie uczniów w umiejętności kluczowe i uniwersalne niezbędne na rynku 

pracy, podniesienie kwalifikacji nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

 
Wykres 41. Potrzeby wskazywane przez placówki, które nie korzystają z dofinansowania (kształcenie zawodowe) 

*respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: badania własne 

 

Potrzeby związane z zakupem sprzętu do prowadzenia zajęć, zdecydowanie częściej wskazywali 

przedstawiciele szkół z terenu regionu mazowieckiego regionalnego. 

 
Tabela 29. Potrzeby wskazywane przez placówki, które nie korzystają z dofinansowania (kształcenie zawodowe) - podział na 
Region warszawski stołeczny i region mazowiecki regionalny 

 
Region 

warszawski 

stołeczny 

Region 

mazowiecki 

regionalny 

Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć 61,9% 97,4% 

Wyposażenie uczniów w umiejętności kluczowe i uniwersalne niezbędne na rynku pracy 71,4% 55,3% 

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu 61,9% 52,6% 

Organizowanie użytecznych staży i praktyk u pracodawcy 52,4% 28,9% 

Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji doradcy zawodowego 38,1% 36,8% 

Wsparcie stypendialne uczniów 23,8% 21,1% 

Inne 0,0% 2,6% 

Źródło: badania własne 

 

Podobnie jak beneficjenci, zapytani o wsparcie jakiego im brakuje w RPO WM, na ogół wskazywali 

projekty możliwe do realizacji w ramach określonych w SzOOP typów. Z innych działań wymieniano 

głównie środki na modernizację, remonty. 

Warto natomiast wskazać kilka kwestii, które w opinii badanych, utrudniają aplikowanie o środki: 

▪ Brak wymaganego wkładu własnego 

▪ Brak wiedzy i umiejętności napisania wniosku mającego szansę na pozytywną ocenę komisji 

oceniającej projekty, skomplikowane procedury 

▪ Brak personelu, który byłby w stanie zarządzać i rozliczyć projekt 

1,7%

22,0%

37,3%

37,3%

55,9%

61,0%

84,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Inne

Wsparcie stypendialne dla uczniów

Organizowanie użytecznych staży i praktyk u pracodawcy

Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji doradcy
zawodowego

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli/instruktorów
praktycznej nauki zawodu

Wyposażenie uczniów w umiejętności kluczowe i
uniwersalne niezbędne na rynku pracy

Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć
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▪ Krótki czas na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych 

 

Również badani nauczyciele bardzo wysoko oceniają stopień dopasowania otrzymanego wsparcia do 

swoich potrzeb. Takie opinie uzasadniali przykładowo tak: 

 

Studia pozwoliły się rozwinąć i otrzymać awans w pracy. 

Projekt całkowicie spełnił moje oczekiwania pod względem jakości kształcenia, organizacji 

i sposobu realizacji założeń projektu. 

 Projekt bardzo pomógł rozwinąć moją karierę zawodową i poprawił moją sytuację zawodową. 

 
Tabela 30. Ocena stopnia dopasowania wsparcia do potrzeb nauczycieli (kształcenie zawodowe) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 5,1% 28,8% 25,4% 39,0% 
Źródło: badania własne 

 

Najbardziej różnorodnie oceniono kursy i szkolenia doskonalące, co wynika z większej popularności tej 

formy wsparcia. Warto jednak zwrócić uwagę na wysoką trafność studiów podyplomowych. 

 
Tabela 31. Ocena stopnia dopasowania wsparcia do potrzeb nauczycieli (kształcenie zawodowe) – podział według formy 
wsparcia 

 5 7 8 9 10 
Kursy lub szkolenia doskonalące (N=55) 2,1% 6,4% 29,8% 29,8% 31,9% 
Praktyki lub staże (N=4) 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 
Studia podyplomowe (N=48) 0,0% 0,0% 18,2% 9,1% 72,7% 
Wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji doradcy zawodowego (N=3) 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 

Źródło: badania własne 

 

Uwzględniając lokalizację projektu, można wnioskować o nieco większym dopasowaniu wsparcia 

nauczycieli na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego. 

 
Tabela 32. Ocena stopnia dopasowania wsparcia do potrzeb nauczycieli (kształcenie zawodowe) – podział na region warszawski 
stołeczny i mazowiecki regionalny 

Obszar 5 7 8 9 10 

Region warszawski stołeczny 2,8% 5,6% 27,8% 36,1% 27,8% 

 Region mazowiecki regionalny 0,0% 4,3% 30,4% 8,7% 56,5% 
Źródło: badania własne 

 

Nauczyciele uczestniczący w jakościowej części badania, jednoznacznie wskazywali na konieczność 

kontynuacji działań projektowych, tym samym potwierdzając ich trafność, niezależnie czy mowa była 

o współpracy z pracodawcami, kształceniu nauczycieli, czy doposażaniu pracowni. Ponownie 

podkreślono olbrzymie znaczenie doradztwa zawodowego, które z jednej strony powinno służyć 

poznaniu predyspozycji ucznia, a z drugiej, budować pozytywny obraz edukacji zawodowej: 

 

(…) nic na siłę, ta świadomość powinna wynikać z doradztwa zawodowego. 

Ja mówię o doradztwie zawodowym z prawdziwego zdarzenia. (…) nie mogę otworzyć klasy 

o określonym profilu tylko dlatego, że wyobrażenie rodziców, wyobrażenia tego ucznia o zawodzie 

są inne, niż faktycznie on jest. Bo, to jest skojarzenie z pracą, z zadaniami zawodowymi, które miały 

miejsce 20-50 lat temu. A, w tej chwili, ten zawód jest zawodem bardzo potrzebnym na rynku 

pracy, czego uczniowie, absolwenci gimnazjum, podstawówek nie wiedzą. Że, to jest zawód 

nowoczesny, który wymaga myślenia, wymaga dobrego sprzętu, odpowiedzialności, i tak dalej. 
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Które typy projektów są najbardziej skuteczne, tzn. osiągnęły najlepsze efekty (analiza postępu rzeczowego 

wskaźników) a które najbardziej efektywne, tj. mierzone stosunkiem poniesionych nakładów do osiągniętych 

efektów? 

 

Poddziałanie 10.3.1 realizuje trzy wskaźniki rezultatu oraz sześć wskaźników produktu. Trzy z nich zostały 

już zrealizowane: 

 

• Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

• Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki 

EFS 

• Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych 

wsparciem w programie 

 

Można zatem uznać, że projekty zakładające udział kadry placówek oferujących kształcenie zawodowe, 

oraz oferujące doposażenie szkół, są wdrażane najskuteczniej. 

 
Tabela 33. Osiągnięte wartości wskaźników w Poddziałaniu 10.3.1 

Wskaźniki rezultatu Poziom realizacji 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

92,18% 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione 
dzięki EFS 

117,32% 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po 
opuszczeniu programu 

0,00% 

Wskaźniki produktu Poziom realizacji 

Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze 
doradztwa edukacyjno-zawodowego 

25,61% 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy 

34,74% 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i 
materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 

34,05% 

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego 
objętych wsparciem w programie 

185,71% 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
objętych wsparciem w programie 

9,16% 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w programie 

0,00% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Poddziałania 10.3.2 oraz 10.3.3 realizują po jednym wskaźniku produktu: 

• Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie, który obecnie zrealizowano na 

poziomie 100% (Poddziałanie 10.3.2) 

• Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, który obecnie zrealizowano na poziomie 96,6% (Poddziałanie 10.3.3). 
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Jak wynika ze sprawozdania z realizacji RPO WM, zainteresowanie realizacją doradztwa edukacyjno-

zawodowego jest niskie. Wiązał się z tym niezadowalający stopień realizacji wskaźnika Liczba szkół 

i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-

zawodowego. W sierpniu 2018 roku został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 10.3.1 

Doskonalenie zawodowe uczniów, w którym jedynym z obligatoryjnych działań w projekcie był rozwój 

doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z rynkiem pracy. Natomiast w listopadzie 2018 

ogłoszono nabór dot. doradztwa zawodowego w ramach ZIT, przygotowany zgodnie ze zmianami 

prawnymi, które weszły w życie w związku z reformą systemu oświaty. Jak widać, oba ww. konkursy 

pozytywnie wpłynęły na osiągnięcie wskaźnika dotyczącego doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Biorąc pod uwagę etap wdrażania, za skutecznie wdrażane uznać należy projekty stypendialne. 

Natomiast uwzględniając całe Działanie 10.3 (bez Poddziałania 10.3.4), to największą skutecznością, 

mierzoną stopnień osiągnięcia wskaźników, są wspomniane projekty dofinansowane w ramach 

Poddziałania 10.3.1. 

 

W przypadku całego Działania 10.3 alokację wykorzystano na poziomie 76,5%. Sposób agregacji danych 

sprawozdawczych, nie pozwala na określenie stopnia wykorzystania środków UE w odniesieniu do 

konkretnych poddziałań. 

Wiemy natomiast, że łączna wartość wkładu UE dla tych projektów w Poddziałaniach wyniosła: 

• 10.3.1 - 167,8 mln złotych, co stanowi 57% całości alokacji dla Działania 10.3. 

• 10.3.2 – 8,5 mln złotych, co stanowi 2,9% całości alokacji dla Działania 10.3. 

• 10.3.3 – 2,9 mln złotych, co stanowi 1% całości alokacji dla Działania 10.3. 

 

Analizując efektywność projektów w ramach badanych poddziałań widzimy, że projekty w ramach 

Poddziałania 10.3.2 (stypendia) charakteryzują się najniższą kwotą (zarówno według kwoty 

dofinansowania, jak i wartości ogółem projektów) na jednego uczestnika: 

 
Tabela 34. Kwota przypadająca na uczestnika projekt (Poddziałanie 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3) 

Poddziałanie 10.3.1 10.3.2 10.3.3 

Liczba uczestników 10 491 1 922 4 627 

Kwota dofinansowania na osobę 17 962 zł 4 970 zł 5 522 zł 

Kwota na osobę wg wartości ogólnej projektu 19 988 zł 682 zł 782 zł 
Źródło: opracowanie własne 

 

Czy efekty podobne do uzyskanych w projektach z obszaru edukacji zawodowej można było osiągnąć bez wsparcia 

środkami Programu lub przy niższych nakładach? 

Czy wsparcie udzielone beneficjentom RPO WM 2014-2020 przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia 

w porównaniu z instytucjami, które nie korzystały ze środków Programu? 

Jakie są efekty wsparcia skierowanego do nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem zmian 

w systemie edukacji? 

 

Z przeprowadzonej analizy benchmarkingowej wynika, że regionalne programy operacyjne 

poszczególnych województw wykazują wiele podobieństw pod względem preferowanych form wsparcia 

na rzecz edukacji. Tylko nieliczne województwa zapisały w swoich programach operacyjnych takie typy 

projektów, które rzeczywiście odróżniają je się na tle całego kraju.  
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W programach operacyjnych województw pomorskiego i świętokrzyskiego zdefiniowano typy projektów 

związanych z kształceniem zawodowym, które noszą znamiona projektów innowacyjnych w skali kraju. 

W RPO WP zaplanowano wsparcie dla projektów, ukierunkowanych na tworzenie dla adeptów 

kształcenia zawodowego możliwości udziału w zajęciach prowadzonych na uczelniach wyższych, w tym 

zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych. 

 

Z kolei w RPO WŚ przewidziano wsparcie dla realizacji dualnego systemu kształcenia i szkolenia, a więc 

takiej formy edukacji, która łączy proces kształcenia teoretycznego z równoległym wykonywaniem 

zawodu w odpowiednio przystosowanym do tego celu przedsiębiorstwie. Dzięki kształceniu dualnemu 

uczeń zdobywa doświadczenie zawodowe bezpośrednio u potencjalnego przyszłego pracodawcy. 

Ponadto, kształcenie dualne rozwija relacje pomiędzy szkołami a otoczeniem gospodarczym. 

Wymienione projekty mają poprawiać jakość kształcenia zawodowego i rozwijać u uczniów poszukiwane 

na rynku pracy kompetencje i umiejętności, dzięki którym będą oni wnosić istotny wkład w rozwój 

nowoczesnej gospodarki.  

 

Z wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z dyrektorami szkół realizujących projekty w ramach 

RPO WM wynika, że nie dostrzegają oni szans na przeprowadzenie podobnych działań, bez pozyskanych 

środków. Dla przykładu - zatrudnieni doradcy zawodowi nie są w stanie, w ramach 20-godzinnego etatu, 

objąć wsparciem uczniów kilkudziesięciu klas. Projekt natomiast, pozwala na realizację odnawialnego 

doradztwa, które jak wcześniej zaznaczano, oceniane jest jako forma wsparcia niezwykle istotna. 

Projekty pozwalają również na zwiększenie wsparcia oferowanego kadrze danej placówki. W sytuacji 

gdy szkoła objęta jest pomocą płynącą z organów państwowych (np. szkoła o profilu rolniczym może 

korzystać z Krajowego Wsparcia Edukacji Rolniczej, dedykowanego nauczycielom przedmiotów 

rolniczych), może postarać się o uzyskanie środków na podnoszenie kwalifikacji również nauczycieli 

przedmiotów ogólnych. O możliwość realizacji celów rozwojowych szkoły poza środkami RPO, zapytano 

także w badaniu CATI. W pierwszej kolejności respondenci wskazali efekty jakie osiągnęli dzięki realizacji 

projektu. Najczęściej wskazywano to, że uczniowie są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy 

dzięki nabyciu umiejętności kluczowych i uniwersalnych.  Nieco mniej wskazało na możliwość lepszej 

realizacji zadań przez nauczycieli (dzięki zakupionemu sprzętowi), a mniej więcej w 3/4 przypadków, 

placówka może lepiej realizować swoje zadania i/lub umożliwiła swoim uczniom odbycie staży i praktyk. 

Taki rozkład odpowiedzi wynika ze struktury typów dofinansowanych projektów. 
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Wykres 42. Efekty osiągnięte przez beneficjentów (kształcenie zawodowe) 

 
*respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: badania własne 

 

Tabela 35. Efekty osiągnięte przez beneficjentów (kształcenie zawodowe) - podział na region warszawski stołeczny 
i mazowiecki regionalny 

 Region warszawski 

stołeczny 

Region mazowiecki 

regionalny 

Nauczyciele lepiej realizują swoje zadania wykorzystując zakupiony sprzęt 

do prowadzenia zajęć 
85,00% 81,10% 

Uczniowie są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy dzięki nabyciu 

umiejętności kluczowych i uniwersalnych 
90,00% 100,00% 

Nauczyciele lepiej wykonują swoje zdania dzięki podniesieniu swoich 

kwalifikacji 
65,00% 54,10% 

Uczniowie mają możliwość lepszego wejścia na rynek pracy dzięki stażom i 

praktykom 
65,00% 81,10% 

Uczniowie mają możliwość lepszego wejścia na rynek pracy dzięki 

wsparciu doradcy zawodowego - nauczyciela 
50,00% 56,80% 

Placówka może lepiej realizować swoje zadania dzięki otrzymanemu 

wsparciu 
70,00% 78,40% 

Uczniowie mogą lepiej rozwijać swoje umiejętności dzięki wsparciu 

stypendialnemu 
30,00% 37,80% 

Źródło: badania własne 

 

Następnie badanych zapytano czy byliby w stanie zrealizować te same działania, bez wsparcia RPO. Jak 

wynika z danych przedstawionych na wykresie 6, niewielka część badanych odpowiedziała pozytywnie. 

Najwięcej odpowiedzi twierdzących dotyczyło możliwości wsparcia przez doradcę zawodowego, co 

wynika z tego, że takie doradztwo jest obecnie w szkołach obowiązkowe. Nieco więcej beneficjentów 

potwierdziło, że mogliby częściowo osiągnąć założone cele, natomiast zdecydowana większość z nich 

jednoznacznie stwierdza, że nie widzi takiej możliwości bez wsparcia z RPO WM. Tym samym wniosek 

postawiony na podstawie badań jakościowych, znajduje swoje odzwierciedlenie również w ilościowej 

części badania.  
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pracy dzięki nabyciu umiejętności kluczowych i…
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Wykres 43. Możliwość osiągnięcia tych samym efektów bez wsparcia RPO WM (kształcenie zawodowe) 

 
Źródło: badania własne 

 

Analogiczne pytania zadano uczestnikom (nauczycielom orz instruktorom praktycznej nauki zawodu) 

projektów w ramach badanych poddziałań. Zdecydowana większość z nich podniosła swoje kwalifikacje, 

a ponad 1/3 lepiej wykonuje swoje obowiązki zawodowe. 

 
Wykres 44. Efekty osiągnięte przez uczestników (kształcenie zawodowe) 

 
*respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: badania własne 
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Badani uczestniczący w projektach na terenie regionu warszawskiego stołecznego, nieco częściej 

podnosili swoje kwalifikacje. Pozostałe efekty natomiast, częściej zauważają respondenci z regionu 

mazowieckiego regionalnego. 

  
Tabela 36. Efekty osiągnięte przez uczestników (kształcenie zawodowe) – podział na region warszawski stołeczny 
i mazowiecki regionalny 

 Region warszawski 

stołeczny 

Region mazowiecki 

regionalny 

Uzyskał pan/i awans w obecnym miejscu pracy 5,6% 13,0% 

Podwyższył się poziom zarobków w obecnej pracy 2,8% 0,0% 

Lepiej wykonuje pan/i swoje dotychczasowe obowiązki 38,9% 39,1% 

Podniósł/a pan/i swoje kwalifikacje 88,9% 73,9% 

Podjęcie współpracy z pracodawcami 8,3% 26,1% 

Inne 2,8% 0,0% 

Źródło: badania własne 

 

Zapytani o to, jakie konkretnie wsparcie otrzymali, najczęściej wskazywali kursy lub szkolenia 

udoskonalające. Jak wynika z bardziej szczegółowej analizy, wsparcie częściej było dostępne na obszarze 

regionu warszawskiego stołecznego (podobnie jak studia podyplomowe). 

 
Wykres 45. Wsparcie otrzymane przez uczestników projektów (kształcenie zawodowe) 

 
*respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: badania własne 

 
Tabela 37. Wsparcie otrzymane przez uczestników projektów (kształcenie zawodowe) – podział na region warszawski stołeczny 
i mazowiecki  regionalny 

 Region warszawski 

stołeczny 

Region mazowiecki 

regionalny 

Kursy lub szkolenia doskonalące 91,7% 60,9% 

Praktyki lub staże 2,8% 13,0% 

Studia podyplomowe 26,1% 13,9% 

Wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji doradcy zawodowego 5,6% 4,3% 

Źródło: badania własne 

 
W przypadku niemożności skorzystania ze wsparcia w ramach RPO WM, nauczyciele widzą możliwość 

odbycia kursu bądź szkolenia sfinansowanego ze środków własnych lub pracodawcy (ok. 1/3). Co jednak 

istotne z punktu widzenia celów badania, również co trzeci badany przyznaje, że udział w projekcie był 

dla niego jedyną możliwością osiągnięcia wskazanych efektów. 
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Wykres 46. Możliwość osiągnięcia tych samym efektów bez wsparcia RPO WM (kształcenie zawodowe - nauczyciele) 

*respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

 Źródło: badania własne 

 

Podobne wnioski płyną z wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z nauczycielami. Zgodnie 

przyznają, że udział w projekcie umożliwił im podniesienie kwalifikacji zawodowych, co w innej sytuacji 

byłoby trudne.  

 

W celu porównania działań podejmowanych przez beneficjentów RPO, oraz placówek, które 

z dofinansowania nie korzystają, tych drugich zapytano o to, jakie działania zrealizowali na przestrzeni 

lat 2014-2019. 

 

Niespełna połowa badanych zakupiła sprzęt do prowadzenia zajęć, a nieco ponad 40% podniosło 

kwalifikacje nauczycieli/instruktorów. Porównując odpowiedzi obu grup widzimy, że wśród placówek 

niekorzystających, dużo mniejszy odsetek wyposażył swoich uczniów w umiejętności kluczowe 

i uniwersalne. Również skala pozostałych działań, takich jak wsparcie stypendialne czy organizacja staży 

lub praktyk, jest większą w grupie beneficjentów (B). 
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kursy/szkolenia finansowane z własnych środków
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Wykres 47. Działania podejmowane przez placówki, które nie realizują projektów w ramach RPO WM 2014-2020 

*respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: badania własne 

 

Wskazane działania najczęściej zostały sfinansowane ze środków własnych lub z pomocą innej jednostki. 

 

Wykres 48. Sposób finansowania działań podejmowanych przez placówki, które nie realizują projektów w ramach RPO WM 
2014-2020 (kształcenie zawodowe) 

 
Źródło: badania własne 
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Biorąc pod uwagę podział na region warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny, to placówki z obszaru 

regionu mazowieckiego regionalnego (niekorzystające z unijnego wsparcia) nieco częściej kupowały 

sprzęt, prowadziły działania mające wyposażyć uczniów w umiejętności kluczowe i uniwersalne, oraz 

organizowały praktyki i staże u pracodawców. 

 
Tabela 38. Działania podejmowane przez placówki, które nie realizują projektów w ramach RPO WM 2014-2020 (kształcenie 
zawodowe) - podział na region warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny 

 
Region 

warszawski 

stołeczny 

Region 

mazowiecki 

regionalny 

Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć 42,9% 50,0% 

Wyposażenie uczniów w umiejętności kluczowe i uniwersalne niezbędne na rynku pracy 14,3% 23,7% 

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu 47,6% 39,5% 

Organizowanie użytecznych staży i praktyk u pracodawcy 4,8% 15,8% 

Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji doradcy zawodowego 19,0% 15,8% 

Wsparcie stypendialne uczniów 9,5% 2,6% 

Żadne z powyższych 4,8% 2,6% 

Inne 0,0% 2,6% 

Źródło: badania własne 

 

Jakie czynniki wpływają na osiągane efekty, z uwzględnieniem charakterystyki uczestników projektów oraz 

specyfiki wykorzystywanych instrumentów wsparcia? 

 

Grupami docelowymi ewaluowanych Poddziałań są: 

Poddziałanie 10.3.1:  

▪ uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe  

▪ placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania 

i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;  

▪ gimnazjaliści i uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych (w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego);  

▪ gimnazja (w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego) i szkoły ponadgimnazjalne;  

▪ młodociani pracownicy;  

▪ szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz 

szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych;  

▪ nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych;  

▪ instruktorzy praktycznej nauki zawodu;  

▪ nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

 

Poddziałanie 10.3.2: 

Uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe  

 

Poddziałanie 10.3.3: 

▪ uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 
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▪ gimnazjaliści i uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych (w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego);  

▪ młodociani pracownicy;  

▪ szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz 

szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych;  

▪ nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych;  

▪ instruktorzy praktycznej nauki zawodu;  

▪ nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

 

Dyrektorzy szkół realizujących projekty zgodnie wskazali główny czynnik wpływający na powodzenie 

projektu. Jest nim zaangażowanie wszystkich stron – osób koordynujących i zarządzających projektem, 

jak i ostatecznych odbiorców, tj. uczniów i nauczycieli. Zaangażowanie uczniów można wzbudzać na kilka 

sposobów: 

▪ odpłatność za udział w stażach/praktykach (lub szkoleniach, w przypadku nauczycieli), 

▪ zgodność podejmowanych działań z realnymi potrzebami i zainteresowaniami uczniów oraz ich 

rodziców, 

▪ możliwość udokumentowania zdobytych kwalifikacji, np. poprzez otrzymanie certyfikatu lub 

uprawnień, 

▪ dodatkowe wsparcie rzeczowe, np. karty pamięci, ubrania robocze, gadżety. 

 
Jak wynika ze sprawozdania z realizacji RPO WM, stopień realizacji wartości docelowej wskaźnika 

kluczowego Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w  stażach 

i praktykach u pracodawcy (osoby) jest niezadowalający, IZ wdrożyła działania m.in.: ponawianie 

konkursów, wzmacnianie akcji informacyjno-promocyjnej, optymalizacja procesu naboru, oceny 

i wdrażania projektów.  

 

Ogromne znaczenie dla powodzenia projektu ma również duże zaangażowanie pracodawcy, 

a w szczególności wysoka jakość organizowanych praktyk i staży. Gdy stażysta/praktykant widzi, że jest 

traktowany poważnie, a dodatkowo ma szansę na późniejsze zatrudnienie, również jego zaangażowanie 

wzrasta i stara się jak najlepiej wywiązywać z powierzanych zadań. Sama możliwość prowadzenia 

kształcenia zawodowego w systemie dualnym, jest zgodnie podkreślanym czynnikiem determinującym 

powodzenie projektu oraz jego efekty. Jeden z badanych (przedstawiciel Instytucji Zarządzającej) podał 

przykład projektu, w którego realizację zaangażowano duże, znane przedsiębiorstwo. Takie działania, 

choć nie są proste, na pewno pozytywnie wpływają na zainteresowanie danym projektem wśród 

uczniów. Widzimy zatem, że projekty z zakresu kształcenia zawodowego dofinansowywane w ramach 

RPO WM, wspierają edukację w tak często chwalonym systemie dualnym, choć same typy projektów 

wskazane w SzOOP, w sposób literalny nie są tak nazwane. 

 

Ten sam badany wskazał okoliczność, która negatywnie wpływa na realizację projektów. Mianowicie, - 

wspomniane już, postrzeganie edukacji zawodowej jako wyboru gorszego względem edukacji ogólnej. 

 

Kolejnym czynnikiem sukcesu projektu jest trafna diagnoza potrzeb danej placówki oraz odpowiednio 

wykwalifikowana kadra nauczycielska, a konkretnie jej aktualna wiedza, której towarzyszy pasja do 

wykonywanej pracy: 
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(…) to my, naszej odpowiedzialności, naszej pasji, jesteśmy w stanie naprawdę zbudować wiele. Już 

nie mówimy tutaj bardzo o naszym ograniczeniu finansowym. (…) Jeżeli nauczyciel jest 

nauczycielem z pasją, który potrafi zaciekawić ucznia. 

 

W klasach, w których uczą nauczyciele pracujący cały czas w zawodzie, uczniowie są dużo lepiej 

przygotowani (…). 

 

 

Również respondenci uczestniczący w badaniu CATI, zapytani o czynniki wpływające na powodzenie 

projektu, wskazywali na zaangażowanie ze strony osób realizujących projekt, oraz zgodność wsparcia 

z rzeczywistymi potrzebami placówki, jej uczniów i kadry. 

 

Ankietowani uczestnicy projektów (nauczyciele i instruktorzy) bardzo często podkreślali, że osiągnięcie 

efektów, poza wzięciem udziału w samym projekcie, umożliwiła ich własna motywacja do podniesienia 

kwalifikacji i zdobycia wiedzy, a także zaangażowanie i prywatny czas, jaki poświęcili na przyswajanie 

nowego materiału. Nie bez znaczenia była również chęć dzielenia się nowo pozyskaną wiedzą z uczniami. 

 

W poniższych tabelach przedstawiono dodatkowe analizy porównujące uzyskane efekty ze stopniem 

dopasowania wsparcia do potrzeb, płcią oraz wiekiem uczestnika. 

 
Tabela 39. Efekty osiągnięte przez uczestników z uwzględnieniem dopasowania wsparcia do potrzeb (kształcenie zawodowe) 

 5 7 8 9 10 

Uzyskał pan/i awans w obecnym miejscu pracy (N=5) 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 
Podwyższył się poziom zarobków w obecnej pracy (N=1) 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Lepiej wykonuje pan/i swoje dotychczasowe obowiązki (N=23) 0,0% 4,3% 26,1% 26,1% 43,5% 
Podniósł/a pan/i swoje kwalifikacje (N=49) 2,0% 4,1% 30,6% 24,5% 38,8% 
Podjęcie współpracy z pracodawcami (N=9) 0,0% 11,1% 11,1% 22,2% 55,6% 

Źródło: badania własne 

 
Tabela 40. Efekty osiągnięte przez uczestników z uwzględnieniem płci (kształcenie zawodowe) 

 Kobieta (N=51) Mężczyzna (N=9) 
Uzyskał pan/i awans w obecnym miejscu pracy 9,8% 0,0% 
Podwyższył się poziom zarobków w obecnej pracy 2,0% 0,0% 
Lepiej wykonuje pan/i swoje dotychczasowe obowiązki 37,3% 50,0% 
Podniósł/a pan/i swoje kwalifikacje 80,4% 100,0% 
Podjęcie współpracy z pracodawcami 11,8% 37,5% 

Źródło: badania własne 

 
Tabela 41. Efekty osiągnięte przez uczestników z uwzględnieniem wieku (kształcenie zawodowe) 

 
25-34 lata 

(N=10) 
35-44 lata 

(N=32) 
45-54 lata 

(N=16) 
50-59 lat 

(N=1) 
Uzyskał pan/i awans w obecnym miejscu pracy 10,0% 9,4% 6,3% 0,0% 
Podwyższył się poziom zarobków w obecnej pracy 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 
Lepiej wykonuje pan/i swoje dotychczasowe obowiązki 30,0% 37,5% 50,0% 0,0% 
Podniósł/a pan/i swoje kwalifikacje 70,0% 81,3% 93,8% 100,0% 
Podjęcie współpracy z pracodawcami 20,0% 18,8% 6,3% 0,0% 

Źródło: badania własne 
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Czy, a jeśli tak to, jakie trudności występują w zapewnieniu wysokiej jakość kształcenia zawodowego? 

Jakie są najważniejsze trudności w poprawianiu jakości kształcenia zawodowego? 

 

Z analizy informacji pozyskanych od respondentów wynika, że najważniejszymi czynnikami dla 

zapewnienia i podnoszenia jakości kształcenia zawodowego są: 

 

▪ Odpowiednio wyszkolona kadra pedagogiczna – czynnik wskazywany najczęściej 

 

Przeszkodą dla zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, posiadającej aktualną wiedzę, jest brak 

szkoleń dla nauczycieli, którzy edukują młodzież w ramach przedmiotów ogólnych lub wysoka cena tych 

szkoleń (jeśli już są one dostępne). Badani, poza wsparciem unijnym, nie widzą możliwości 

samodzielnego finasowania takich działań. Uczestnicy badań jakościowych podkreślali, że z uwagi na 

szybki postęp technologiczny, dokształcanie i aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli, szczególnie 

nauczycieli zawodu, jest absolutnie niezbędne. 

 

Przedstawiciele szkół zwracają uwagę, że problemem jest nie tylko kształcenie kadry nauczycielskiej, ale 

w ogóle jej pozyskanie. 

 

 
Dzisiaj pewnie problem jest również z nauczycielami zawodów. Dużo odchodzi na emeryturę i nikt 

nie przyjdzie za takie pieniądze do pracy, bo jeśli ma umiejętności, czy jakiś mechanik z wyższymi 

studiami, to on nie będzie sobie zawracał głowy pracą w szkole (…). 

 

(…) my potrzebujemy fachowca, który jest dobrze wykształcony merytorycznie. Czyli, na przykład 

jakiś inżynier, który ma jeszcze jakieś doświadczenie w branży, gdzieś pracuje, i oprócz tego 

kwalifikacje pedagogiczne. I serce dla młodzieży. Zdobyć takiego kandydata na nauczyciela, jest 

niesłychanie trudne. 

 

 

▪ Odpowiednia infrastruktura, dobrze wyposażone pracownie – czynnik również bardzo często 

akcentowany przez uczestników badań jakościowych. 

 

Zdaniem badanych, kryzys kształcenia zawodowego trwający od wielu lat, spowodował spustoszenie 

w polskich szkołach zawodowych. Część z nich zlikwidowano, a te które przetrwały, mają bardzo duże 

braki w zakresie wyposażenia w sprzęt i inne pomoce dydaktyczne. 

Również nauczyciele uczestniczący w badaniu ankietowym, zapytani o to co utrudnia im prowadzenia 

zajęć, w pierwszej kolejności wskazują na niską jakość sprzętu dydaktycznego (47,3%). 

 

Nie tylko dobrze przygotowane zaplecze techniczne i odpowiednio wyszkolona kadra ma znaczenia dla 

wysokiej jakości kształcenia zawodowego. W wypowiedziach rozmówców często pojawiały się sygnały, 

że to także od młodzieży zależy, czy edukacja będzie na odpowiednim poziomie. Wskazywano na to, że 

to uczniowie muszą chcieć się kształcić w danej profesji i muszą mieć świadomość jak korzystać 

z możliwości, które daje im placówka kształcenia zawodowego. 
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Innym aspektem, który według rozmówców wpływa na wysoką jakość edukacji zawodowej jest kontakt 

ze specjalistami i współpraca z przedsiębiorcami, która pozwala młodzieży na praktyczną naukę zawodu, 

a także może umożliwić łatwiejszy start na rynku pracy:  

 

 

Te wszystkie mechanizmy, które nam zbliżą szkołę do pracodawcy i umożliwią kształcenie się ucznia 

w ramach praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy. 

 

 

Rozmówcy zostali także poproszeni o określenie trudności, jakie napotykają w tym zakresie jako 

nauczyciele, a jakie dotyczą ich placówki. Zdecydowanie najwięcej deklaracji odnosiło się do braku 

odpowiednich środków finansowych, które pozwalają na zapewnienie odpowiednich materiałów do 

kształcenia młodzieży. Często w tym kontekście pojawiała się kwestia wsparcia przez środki unijne, które 

umożliwia niwelowanie tych trudności: 

 

 

Finanse, bez wsparcia unijnego, nie było by takich możliwości. 

 

Brak finansów na potrzeby, bez projektów tak wysokiej jakości kompleksowej nauki by nie było, 

projekty są bezcenne. 

 

 

Inną trudnością zauważaną przez rozmówców był nabór uczniów, który poprzez zmiany demograficzne 

nie pozwala na selekcję, a co skutkuje obniżeniem jakości kształcenia zawodowego:  

 

 

W naszym przypadku nabór, gdzie mamy mało uczniów w jakimś zawodzie i poziom tych uczniów, 

nie pozwala uzyskać wysokiego wyniku matur, egzaminy są w stanie zdać, ale to nie jest to, czego 

byśmy oczekiwali. Tu takie problemy demograficzne i przychodzą słabi uczniowie, w przypadku, 

gdyby dzieci było więcej to ta selekcja byłaby przeprowadzona. 

 

 

Kwestią, na którą zwrócono uwagę były bariery mentalne, które pojawiają się w społeczeństwie. 

Wskazano, że wciąż powielany jest wzorzec, który mówi o tym, że każde dziecko powinno zdać maturę 

i skończyć studia, zaś niedocenione jest szkolnictwo zawodowe. Jako panaceum na tą sytuację widziane 

jest promowanie edukacji zawodowej, która w konsekwencji przyczyni się do zmiany sposobu myślenia: 

 

 

Zacznijmy je szanować [przedmioty zawodowe], promować i myślmy z perspektywą rynku pracy. 

(…) Największym błędem jest tłumaczenie wszystkim, że musimy mieć maturę i musimy skończyć 

studia. 

 

 

Poza wyżej wymienionymi czynnikami wpływającymi na jakość kształcenia zawodowego, warto wskazać 

jeszcze jeden, który choć nie wskazywany często, to wart przytoczenia. Mianowicie, niska jakość 

programów nauczania przygotowywanych na poziomie krajowym. 
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Czy zrealizowane w obszarze kształcenia zawodowego projekty w ramach RPO WM 2014-2020 przyniosły 

dodatkowe efekty względem zaplanowanych w Programie (wartość dodana)? Jakie? W jaki sposób są one 

dostrzegane? 

Jaka jest trwałość interwencji w poprawę jakości edukacji zawodowej? 

 

Analiza informacji pozyskanych od beneficjentów pozwala stwierdzić, że zrealizowane projektu 

pozwoliły na zaistnienie wartości dodanej, a więc efektu wcześniej nieplanowanego, a będącego 

wynikiem projektu: 

 

▪ oferty zatrudnienia absolwentów po stażach 

▪ wzrost samooceny uczniów, poprzez ich dowartościowanie, docenienie, zdobycie nowych 

umiejętności 

▪ trafny wybór zawodu/szkoły przez ucznia 

▪ lepiej wykwalifikowani pracownicy, którzy za jakiś czas zasilą pracodawców 

▪ większa chęć i motywacja uczniów do brania udziału w takich inicjatywach, nawet w czasie 

wolnym, wakacyjnym 

▪ zwiększenie prestiżu szkoły i większe zainteresowania placówką 

▪ nawiązanie dobrych relacji z pracodawcami na lokalnym rynku pracy, co daje możliwości na 

odbycie staży bądź praktyk zawodowych uczniom z kolejnych roczników 

▪ wzrost zaangażowania rodziców uczniów 

 

Niemal wszyscy beneficjenci (56 z 57 badanych) nadal wykorzystują efekty osiągnięte w projekcie. 

Niespełna połowa z nich utrzymuje je ze środków własnych, kilku mniej ze środków projektowych, zaś 

pozostali (11) zarówno ze środków własnych, jak i projektu. 

Co należy podkreślić, w 23 przypadkach udział w projekcie już się zakończył, przy czym w czterech miało 

to miejsce niemal dwa lata temu. 

 

Czy i jak zmieniła się jakość kształcenia zawodowego w szkołach/placówkach objętych wsparciem w porównaniu 

do szkół/placówek, które nie zostały objęte interwencją RPO WM? 

 

Według samooceny beneficjentów projektów wspierających edukację zawodową, działania przyczyniły 

się do wzrostu jakości realizowanego kształcenia. Otóż średnia ocen jakości kształcenia przed udziałem 

w projekcie (w skali 10-stopniowej) wyniosła 6,9 (przy czym najczęściej wskazywano ocenę 5 i 7), 

natomiast po udziale w projekcie wzrosła do 8,7 (przy czym najczęściej wskazywano ocenę 9 i 10). 

W 13 przypadkach beneficjentów, ocena jakości przed i po, była taka sama. 

 
Tabela 42. Ocena jakości realizowanego kształcenia przed i po zrealizowaniu projektu (kształcenie zawodowe - beneficjenci) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRZED PROJEKTEM 0,0% 0,0% 3,5% 5,3% 15,8% 12,3% 31,6% 15,8% 3,5% 12,3% 

PO PROJEKCIE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 1,8% 8,8% 12,3% 45,6% 26,3% 

Źródło: badania własne 
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Bardziej szczegółowa analiza nie wykazała dużych różnic w samoocenie jakości kształcenia w placówce, 

z uwzględnieniem podziału na region warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. 

  
Tabela 43. Ocena jakości realizowanego kształcenia po zrealizowaniu projektu (kształcenie zawodowe - beneficjenci) - podział 
na region warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny 

Obszar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Region warszawski stołeczny 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 1,8% 8,8% 12,3% 45,6% 26,3% 

Region mazowiecki regionalny 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 0,0% 5,4% 18,9% 40,5% 29,7% 
Źródło: badania własne 

 

W przypadku placówek, które ze wsparcia w ramach RPO WM nie korzystają, średnia ocen jakości 

kształcenia wyniosła 8,3, natomiast najczęściej wskazywaną ocen było 8. Widzimy więc, że po 

dofinansowanie częściej sięgają placówki, które borykają się z pewnymi deficytami. 

 
Tabela 44.  Ocena jakości realizowanego kształcenia (kształcenie zawodowe – placówki, które nie realizują projektów w ramach 
RPO WM) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 8,5% 47,5% 37,3% 5,1% 
Źródło: badania własne 

 

Bardziej szczegółowa analizy nie wykazała dużych różnic w samoocenie jakości kształcenia w placówce, 

z uwzględnieniem podziału na region warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny, choć respondenci 

prowadzący działalność na terenie regionu warszawskiego stołecznego, częściej wskazywali ocenę 

najwyższą. 

 
Tabela 45. Ocena jakości realizowanego kształcenia (kształcenie zawodowe – placówki, które nie realizują projektów w ramach 
RPO WM) – podział na region warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny 

Obszar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Region warszawski stołeczny 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 47,5% 37,3% 5,1% 

Region mazowiecki regionalny 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% 50,0% 34,2% 2,6% 
Źródło: badania własne 

 

Czy dofinansowane projekty zapewniają realizację polityk horyzontalnych w obszarze kształcenia zawodowego? 

 
Kryteria formalne stosowane w naborach w ramach Poddziałań 10.3.1, 10.3.2 oraz 10.3.3, wymusiły na 
wnioskodawcach zapewnienie realizacji polityk horyzontalnych w projektach z obszaru kształcenia 
zawodowego. Mowa o kryteriach: 

▪ Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnoprawnościami 

▪ Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet 

i mężczyzn, w oparciu o standard minimum 

▪ Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą zrównoważonego rozwoju 
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W jaki sposób realizowane projekty odpowiadają na potrzeby dziedzin istotnych dla gospodarki i rynku pracy 

regionu? 

 

Zgodnie z wynikami badania „Barometr zawodów 2019” województwo mazowieckie charakteryzuje się 

znacznym wewnętrznym zróżnicowaniem i silnym wpływem stołecznego rynku pracy. Tę sytuację 

odzwierciedla nowy podział statystyczny województwa mazowieckiego na dwa regiony, tj. warszawski 

stołeczny i mazowiecki regionalny wskazujący jak regiony te różnią się m.in. pod względem sytuacji na 

rynku pracy i zapotrzebowania na pracowników. Jak czytamy w raporcie, o ile w regionie mazowieckim 

regionalnym (grupującym 32 powiaty i 29 PUP) występuje 10 grup zawodów deficytowych, to w regionie 

warszawskim stołecznym jest ich aż 38. Jednocześnie wszystkie zawody z grupy deficytowych w regionie 

mazowieckim regionalnym znalazły się także w deficycie w regionie warszawskim stołecznym. Są to: 

betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, 

elektromechanicy i elektromonterzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, 

lekarze, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pielęgniarki i położne 

oraz spawacze. 

 

Znaczne zróżnicowanie województwa podkreślali także zaproszeni do badania eksperci. W ich opinii, 

rynek regionu warszawskiego stołecznego wchłonie wszystkich absolwentów, jeśli nie w ich zawodzie 

wyuczonym, to innym. Inaczej sprawa ma się na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego, gdzie 

nadwyżka absolwentów jest większa, a wynagrodzenia niższe.  

 

Badanie „Barometr…” wykazało również, że np. w powiatach nowodworskim, otwockim, warszawskim 

zachodnim, przasnyskim i w Siedlcach w ogóle nie wykazano zawodów nadwyżkowych, po jednym 

natomiast wskazano w piaseczyńskim, białobrzeskim, grójeckim, łosickim i żyrardowskim. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w powiatach okołowarszawskich występuje wysoki udział zawodów 

deficytowych (w regionie warszawskim stołecznym w 5 powiatach prognozowano powyżej 40 zawodów 

deficytowych, najwięcej w: piaseczyńskim - 65, w Warszawie - 64, grodziskim - 46, pruszkowskim - 44, 

a w wołomińskim 41). 

 

W Warszawie deficyt dotyczy 64 grup zawodów, zaś 5 uznano za nadwyżkowe. 

 

Zróżnicowaną sytuację województwa mazowieckiego widać nie tylko pod względem ilości wskazanych 

zawodów deficytowych w poszczególnych powiatach, ale także w kwestii różnorodności tych profesji. 

W prognozie dla Radomia i powiatu radomskiego wskazano 9 zawodów deficytowych i 2 nadwyżkowe, 

w Płocku 25 deficytowych i 5 nadwyżkowych, natomiast  w powiecie płockim 28 deficytowych i 13 

nadwyżkowych, w Siedlcach i powiecie 72 deficytowe i brak nadwyżkowych, w Ostrołęce – 3 zawody 

deficytowe i 1 nadwyżkowy, w powiecie ciechanowskim 35 deficytowych i 8 nadwyżkowych. 

 

Mapa 5. doskonale pokazuje jak zróżnicowane jest województwo mazowieckie pod względem 

liczebności zawodów deficytowych. Spoglądając jeszcze na raz na mapę dofinansowanych projektów 

(Mapa 4.), doskonale widać, że potrzeby związane z uzupełnieniem regionalnego rynku pracy nie mogą 

być wypełnione. Wydaje się to niemożliwe nawet w teorii.  
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Mapa 5. Mapa zawodów deficytowych 

 
Autorzy Barometru dokonali analizy przyczyn trudności w pozyskiwaniu pracowników. Są nimi: 

▪ Zatrudnienie cudzoziemców 

Cudzoziemcy stanowią atrakcyjną kategorię pracowników, ponieważ gotowi są do podjęcia pracy za 

niższe wynagrodzenia. Bywa też, że oferty zatrudnienia są wręcz „profilowane” pod kątem zatrudnienia 

cudzoziemców. 

▪ Kwalifikacje i doświadczenie 

Wielu młodym pracownikom brakuje zaangażowania i odpowiedzialności (np. za sprzęt, narzędzia, 

bezpieczeństwo). Natomiast wśród osób starszych nierzadko problemem jest brak gotowości do pracy 

(zwłaszcza wśród długotrwale bezrobotnych), nieaktualne kwalifikacje i brak wymaganych 

umiejętności. 

▪ Szara strefa 

Osoby wybierają pracę bez umowy lub w niższym wymiarze godzinowym, aby nadal korzystać z pomocy 

społecznej. Wskazywano również na sytuacje, w których pracownik otrzymuje zgodnie z umową niską 

pensję, ale pracodawca wypłaca także część wynagrodzenia nieformalnie. 

▪ Trudne warunki w miejscu pracy 
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Trudności ze znalezieniem pracowników dotyczą także branż związanych z pracą fizyczną, często 

trwającą więcej niż 8 godzin dziennie, w systemie zmianowym (także w godzinach nocnych), za 

niesatysfakcjonujące wynagrodzenie. Wskazywano tu najczęściej na branżę budowlaną, 

gastronomiczną oraz zawody związane z przetwórstwem i obróbką mięsa. 

▪ (Nie)dostępność komunikacji publicznej 

Likwidacja przedsiębiorstwa PKS albo części kursów realizowanych przez PKS czy ograniczona 

dostępność komunikacji i brak alternatywnych połączeń (np. kolejowych) sprawiają, że bezrobotni 

odmawiają przyjęcia ofert zatrudnienia argumentując decyzję brakiem możliwości dojazdu do pracy. 

Jednocześnie wskazywano, że bywa to pretekst, by nie podjąć zatrudnienia. 

▪ Opieka nad dziećmi 

▪ Luka pokoleniowa 

Luka pokoleniowa powstaje także gdy szkoły nie prowadzą kształcenia w danym zawodzie, albo brak 

chętnych by je podjąć lub nie ma wystarczającej liczby absolwentów, a przy tym są to profesje nisko 

wynagradzane. 

▪ Praca w delegacji 

▪ Wymagania pracodawców 

Trudności z pozyskaniem pracowników występują także wówczas, gdy pracodawcy mają dodatkowe 

wymagania, np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej; posiadanie własnego 

roweru/samochodu w ofertach pracy dla listonoszy lub samochodu w ogłoszeniach adresowanych do 

kurierów. 

▪ Wymiar czasu pracy 

 

Rozwiązanie wskazanych problemów w znalezieniu pracowników leży poza możliwościami 

ewaluowanych projektów. Jest tak dlatego, że trudności pracodawców wynikają ze specyfiki pracy jaką 

oferują (np. praca w godzinach nocnych, praca w delegacji), oraz podejścia do zatrudnienia samych 

kandydatów pracowników, którzy np. wolą pozostać w szarej strefie. Wsparcie w ramach RPO może 

jedynie wpływać na to, aby absolwenci szkół zawodowych wyposażeni byli w odpowiednie umiejętności 

i kwalifikacje, próbować budować w nich poczucie odpowiedzialności oraz przyzwyczajać, że praca w 

określonym zawodzie może wiązać się z pewnymi niedogodnościami. Nie wpłynie jednak na wysokość 

oferowanych wynagrodzeń, czy rozwiązanie problemów z opieką nad dzieckiem. Ograniczony wpływ 

wsparcia w zakresie edukacji w określonych zawodach, doskonale pokazuje wypowiedź jednego z 

uczestników wywiadu grupowego, tłumacząca powody rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami 

pracodawców, a umiejętnościami z jakimi absolwenci trafiają na rynek pracy: 

 

W Polsce są dwie klasyfikacje specjalności, jedna szkolna, a druga branżowa, przemysłowo-gospodarcza. W 

szkolnej znajduje się ponad 200 zawodów, specjalności, natomiast w gospodarczej ponad 2 tysiące. Natomiast, 

państwa nie stać na to, żeby kształcić, przygotować do tylu zawodów (…). Dlatego, szkoła musi kształcić szeroko. 

Absolwent na przykład technikum mechanicznego, to on będzie mógł znaleźć zatrudnienie w dziesięciu, kilkunastu 

określonych klasyfikacji gospodarczej. Ale, żeby się tam odnaleźć, to pierwszy etap jego pracy będzie musiał 

polegać na takiej adaptacji. Na poznaniu środowiska. (…) Zadaniem szkoły zawodowej jest nauczyć rozwiązywać 

problemy techniczne. Bo wiemy, że wiedza za chwilę stanie się nieaktualna. (…) Kształtowanie umiejętności, 

rozwiązywania problemów, jeżeli go nauczymy jak rozwiązać ten problem techniczny (…)  to on również sobie 

poradzi w przyszłości z jakimś innym problemem.  
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Innymi słowy, szkoła zawodowa musi dać absolwentom pewne podstawy do pracy w określonych 

zagadnieniach technicznych. Nie jest natomiast w stanie zapewnić kształcenia tak specjalistycznego, jak 

oczekiwaliby niektórzy pracodawcy. Rozwiązaniem tego problemu jest ścisła współpraca z otoczeniem 

gospodarczym (np. w formie klas patronackich), co dałoby możliwość wyposażenia uczniów 

w umiejętności odpowiadające potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa. 

 

Samo wsparcie w ramach RPO WM może, aczkolwiek nie musi, być ukierunkowane na konkretne 

zawody. Tu dużo zależy od diagnozy przeprowadzonej przez wnioskodawcę, uwzględniającej potrzeby 

lokalnego rynku pracy.  

 

Czy zaplanowane działania oraz dofinansowywane projekty wpływają na podniesienie atrakcyjności kształcenia 

zawodowego? 

 

Jak napisano we wcześniejszej części opracowania, zarówno w SzOOP, jak i kryteriach wyboru 

projektów, brak jest jednoznacznego odwołania do podnoszenia atrakcyjności oraz promocji kształcenia 

zawodowego, jako alternatywy dla kierunków ogólnych. Można jednak uznać, że podjęte działania 

w sposób pośredni wpływają na wzrost tej atrakcyjności. W opinii uczestników jakościowej części 

badania, dzieje się tak poprzez: 

▪ Unowocześnieniu pracowni zawodowych 

▪ Poszerzenie oferty edukacyjnej 

▪ Umożliwienie uczniom zdobycia kwalifikacji potwierdzonych uprawnieniami/certyfikatami 

▪ Umożliwienie uczniom odbycia specjalistycznych kursów i szkoleń 

▪ Zwiększenie szansy na zdobycie zatrudnienia po odbyciu stażu u pracodawcy 

▪ Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

▪ Przybliżanie nauczycieli i instruktorów do aktualnych warunków panujących w środowisku pracy 

 

Powyższe działania pomagają zaprezentować szkolnictwo zawodowe jako nowoczesne, podążające 

za  technologią, ciekawe. Możliwość poznania danego zawodu, przedsiębiorstwa oraz panującej w nim 

kultury pracy „od środka”, sprzyja poczuciu odpowiedzialności i motywacji do jak najlepszego 

wykonywania powierzonych zadań. 

Wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego dostrzegają przede wszystkim dyrektorzy szkół 

otrzymujących wsparcie. Jak jednak wynika z zebranych danych, istotne jest aby taki obraz prezentować 

i utrwalać w świadomości ogółu społeczeństwa, a szczególnie uczniów szkół podstawowych oraz ich 

rodziców.  

 

Jakie bariery i trudności w realizacji projektów z obszaru edukacji zawodowej występują w ramach RPO WM 2014-

2020? 

 

Wyniki badania CATI pokazują, że niewielka część beneficjentów realizujących projekty edukacyjne 

w obszarze kształcenia zawodowego, spotykała się z problemami (1/3 ogółu, przy czym częściej byli to 

projektodawcy z terenu regionu mazowieckiego regionalnego). Zdecydowana większość respondentów 

(67%) przyznawała, że nie wystąpiły żadne komplikacje i sam proces realizacji projektu przebiegał 

prawidłowo.   
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Tabela 46. Zaistnienie problemów w toku realizacji projektu - podział na region warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny 

Obszar TAK NIE 

Region warszawski stołeczny 45,0% 55,0% 

Region mazowiecki regionalny 27,0% 73,0% 
Źródło: badania własne 

 

Dla oceny bieżącej interwencji publicznej, jak również mając na uwadze projektowanie przyszłych 

działań na rzecz rozwoju edukacji w województwie mazowieckim, konieczne jest poznanie źródeł 

problemów oraz określenie, czy IZ miała możliwość zniwelowania owych trudności. Z przeprowadzonych 

badań wynika, że główną przyczyną problemów były trudności w przeprowadzeniu procedury zamówień 

publicznych i wyłonienia wykonawców. Na ten problem wskazało siedmiu respondentów. Trzeba 

podkreślić, że IZ nie dysponuje instrumentami, dzięki którym mogłaby pomóc beneficjentom 

w uniknięciu tych trudności. Kilku respondentów przyznało, że problemy wynikały też z przedłużających 

się wypłat środków finansowych po stronie IP oraz opóźnień w zawarciu umowy z IP. Choć nie jest do 

końca znany powód wystąpienia owych opóźnień (trudno wykluczyć, iż ich źródłem były błędy 

popełniane przez samych beneficjentów), to zarazem należy dołożyć wszelkich starań, aby po stronie IP 

zminimalizować liczbę przypadków, w których pojawią się odstępstwa od przyjętego harmonogramu 

działań. Jeden z biorących udział w badaniu podniósł też kwestię reformy systemu oświaty, w ramach 

której istotne zmiany wprowadzono na poziomie kształcenia zawodowego. Pozostałe problemy nie 

miały istotnego wpływu na przebieg realizacji projektów edukacyjnych.   

Istotnym problemem, na jaki zwrócono uwagę, jest też to, iż proces oceny wniosków o dofinansowanie 

jest zbyt długi. Rozwlekłość tego procesu prowadzi do sytuacji, że do rozpoczęcia realizacji projektu 

dochodzi w momencie, gdzie część założeń przyjętych w projekcie może być nieaktualnych. To z kolei 

może generować liczne trudności na etapie realizowania poszczególnych zadań przewidzianych 

w projekcie. Z tego powodu postulowano w trakcie badania, aby proces oceny wniosków został wyraźnie 

skrócony. Jak zauważyła uczestniczka badania: 

 

Moment pisania, aplikowania i moment rozpoczęcia realizacji plus zakończenie, to 

będą u mnie cztery lata. To się tak dynamicznie wszystko zmienia, że jeżeli ja już 

teraz wiem, że aby móc chcieć jakiś sprzęt, to nie dookreślam dokładnie, tylko 

hasłowo. Więc, od momentu kiedy to się aplikuje, ja wiem, ze formalnie wszystko to 

musi przejść do momentu uruchomienia, to jest minimum 1,5 roku pracy. Rusza 

dwuletni projekt, to jest 3,5 roku. I, to jest też, uważam duży minus rozciągłości 

tego, zanim z tym ruszymy. Myślę, że czas rozpatrywania wniosków, powinien być 

znacznie krótszy, a mianowicie do pół roku. 

 

Wśród uczestników realizowanych projektów edukacyjnych wyraźnie dominuje pozytywna ocena 

udziału w tego typu przedsięwzięciach. 96% respondentów uznało, że nie napotkało żadnych barier ani 

trudności podczas brania udziału w projekcie. Z uwagi na niewielki odsetek osób zgłaszających trudności 

należy stwierdzić, że zapewnione zostały odpowiednie warunki do udziału w projektach związanych z 

podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego.  

 

Na podstawie analizy materiału badawczego pozyskanego z badania wśród przedstawicieli placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe można sformułować kilka wniosków: 

▪ Realizacja projektu lub udział w projekcie nie wiązała się z problemami dla wysokiego odsetka 

beneficjentów i uczestników. 
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▪ IZ zapewniła odpowiednie warunki prawno-formalne dla realizacji projektów edukacyjnych  

▪ Najpoważniejsze problemy w realizacji projektów miały związek z: trudnościami w wyłonieniu 

wykonawców do realizacji zadań przewidzianych w projekcie. Beneficjenci zwracali również uwagę 

na opóźnienia po stronie IP w podpisywaniu umów i wypłacie środków finansowych.  

▪ Barierą jest też: sztywno określone wymogi i kryteria oraz długi czas oceny wniosków 

o dofinansowanie.  

▪ Ewentualne działania usprawniające po stronie IZ powinny być ukierunkowane na usprawnienie 

procesu zawierania umów i wypłaty dofinansowań na realizację projektów oraz przyspieszenie 

procesy oceny wniosków.   

 

Jakie można wskazać dobre praktyki z realizacji projektów RPO WM 2014-2020 w obszarze edukacji zawodowej? 

 

Przeprowadzone czynności badawcze zostały ukierunkowane na przeanalizowanie dofinansowanych 

w ramach RPO WM na lata 2014-2020 projektów na rzecz rozwoju edukacji w celu zidentyfikowania tych 

przypadków, które, po pierwsze, wyróżniają się wysoką skutecznością oraz, po drugie, zawierają 

elementy świadczące o wysokiej jakości. Identyfikacja przedsięwzięć spełniających wyżej wymienione 

kryteria jest o tyle istotna, że pozwala określić dobre praktyki, które mogą stanowić wzór do 

naśladowania dla przyszłych projektów zorientowanych na rozwój edukacji. W ramach badań 

zidentyfikowano cztery projekty (po jednym dla każdego szczebla kształcenia), z których można czerpać 

przykład w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć o analogicznym charakterze.  

 

Wśród zrealizowanych projektów dotyczących kształcenia zawodowego należy wyróżnić projekt pt. 

„Mobilność edukacyjna i zawodowa uczniów”. Projekt ten został skierowany do 100 uczniów (z czego 

1/5 stanowiły uczennice) technikum i szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie. 

Był realizowany w okresie od września 2016 roku do końca czerwca2018 roku. Podkreślić trzeba 

kompleksowy charakter opisywanego projektu. Uczniom zaoferowano szeroki wachlarz wsparcia, 

obejmujący: 

▪ Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych 

▪ Podniesienie umiejętności zawodowych  

▪ Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach i praktykach 

▪ Przygotowanie do egzaminu maturalnego  

 

W ramach projektu były realizowane następujące zadania: kurs spawacza MIG-MAG, kurs operatora 

obrabiarek CNC, kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie, kurs diagnozowania 

elektrycznych i elektronicznych układów w pojazdach samochodowych, kurs kucharz-kelner oraz kursy 

przygotowawcze na studia wyższe. Podkreślenia wymaga fakt, iż większość wymienionych wyżej 

specjalizacji należy dziś do zawodów deficytowych. Z tego powodu osoby posiadające przygotowanie do 

ich wykonywania powinny bez większych problemów znaleźć zatrudnienie. Projekt nie tylko więc 

przyczynia się do przygotowania młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy, ale również pomaga 

zniwelować deficyty istniejące na regionalnym rynku pracy. Ponadto dla 18 uczestników projektu, dzięki 

podpisanym porozumieniom o współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, przewidziano udział 

w płatnych miesięcznych stażach i praktykach zawodowych. Współpraca z otoczeniem gospodarczym 

jest niewątpliwym atutem projektu, co stanowi dobrą praktykę, do stosowania której zachęcać należy 

inne podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektów z zakresu kształcenia zawodowego. Ostatnim 
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działaniem w ramach projektu było doposażenie 3 pracowni kształcenia zawodowego: pracowni budowy 

i eksploatacji pojazdów samochodowych, pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz 

pracowni dokumentacji technicznej.  Działanie to miało na celu zwiększenie jakości procesu kształcenia.  

Budżet projektu wyniósł ponad 743 tys. zł, z czego 80% stanowiła dotacja unijna. Wskaźniki przewidziane 

dla projektu zostały osiągnięte. Pozytywnie należy również ocenić efektywność kosztową projektu. Przy 

dość dużej skali działania projektu oraz szerokim zakresie wsparcia, poniesione wydatki świadczą o 

racjonalnie prowadzonej gospodarce projektowej.  

 

NA PODSTAWIE ANALIZY PROJEKTU PT. „MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA I ZAWODOWA UCZNIÓW” MOŻNA 

SFORMUŁOWAĆ KILKA DOBRYCH PRAKTYK. PODKREŚLENIA WYMAGA FAKT, ŻE PROJEKT OPIERAŁ SIĘ NA 

WSPÓŁPRACY Z LOKALNYM ŚRODOWISKIEM PRZEDSIĘBIORCÓW. DZIĘKI TEMU MOŻE ON 

WYGENEROWAĆ DODATKOWE KORZYŚCI, WYKRACZAJĄCE POZA BEZPOŚREDNIE EFEKTY REALIZACJI 

ZADAŃ W PROJEKCIE. DOBRĄ PRAKTYKĄ JEST NIEWĄTPLIWIE ZAPROPONOWANIE SZEROKIEGO, 

KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA, ODPOWIADAJĄCEGO ZARÓWNO NA POTRZEBY UCZNIÓW, JAK 

I LOKALNEGO RYNKU PRACY. PONADTO, W RAMACH PROJEKTU PRZEPROWADZONO KURSY I SZKOLENIA, 

DZIĘKI KTÓRYM NA RYNEK PRACY TRAFIĄ SPECJALIŚCI O POSZUKIWANYCH UMIEJĘTNOŚCIACH I 

KWALIFIKACJACH.  
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2.5. Obszar edukacji dorosłych 

 

Jakie typy działań podejmowanych w projektach z obszaru edukacji dorosłych dominują w ramach RPO WM 2020? 

 

Na moment realizacji badania, w ramach Działania 10.2 dofinansowano 72 projekty na łączną sumę 55,6 

mln złotych.  Z kolei w ramach Poddziałania 10.3.4 dofinansowano 65 projektów na łączną sumę 51,5 

mln złotych. Zarówno liczebność projektów, jak i ich wartość, jest zbliżona. Ponad połowa projektów 

realizowana jest przez beneficjentów z terenu województwa mazowieckiego, natomiast w przypadku 51 

projektów projektodawcą jest podmiot z innej części kraju. Jak widać, reprezentowane są wszystkie 

województwa. 

 

Mapa 6. Rozkład terytorialny beneficjentów Działania 10.2 i Poddziałania 10.3.4 - kraj 

 
Przez podmioty z terenu regionu warszawskiego stołecznego realizowane są 62 projekty, z czego 59 

przez beneficjentów z Warszawy. Spośród beneficjentów z regionu mazowieckiego regionalnego, 

najliczniej reprezentowany jest subregion ciechanowski. 
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Tabela 47. Rozkład terytorialny beneficjentów Działania 10.2 oraz Poddziałania  10.3.4  – województwo mazowieckie 

Obszar  Liczba projektów 

Region warszawski stołeczny 62 

 Warszawa 59 

 warszawski zachodni 3 

Region mazowiecki regionalny 22 

 ciechanowski 8 

 płocki 6 

 ostrołęcki 3 

 siedlecki 3 

 radomski 2 

Źródło: baza beneficjentów dostarczona przez Zamawiającego 

 

Rozkład terytorialny beneficjentów z uwzględnieniem poszczególnych powiatów przedstawia poniższa 

mapa. 

 
Mapa 7. Rozkład terytorialny beneficjentów Działania 10.2 oraz Poddziałania  10.3.4  – województwo mazowieckie 

 
 

Zgodnie z zapisami SzOOP, projektami dofinansowywanymi w ramach Działania 10.2 są szkolenia lub 

inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych, natomiast w ramach Poddziałania 10.3.4 

projekty z zakresu podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe 

zainteresowane z własnej inicjatywy ich zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji 
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zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo 

pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. 

 

Niemniej, według wskazań ankietowanych beneficjentów, 40 z 70 zrealizowanych projektów dotyczyło 

podnoszenia kompetencji cyfrowych przez osoby dorosłe. 

 

Podnoszenie kompetencji przez osoby dorosłe zostało w SOR uznane za konieczność ze względu 

na wysokie tempo rozwoju technologii i idące za tym zmiany w organizacji procesów gospodarczych. 

W Strategii odnotowano również fakt, iż Polska jest krajem, w którym odsetek osób uczących się przez 

całe życie jest niski i wyraźne odstaje od średniej notowanej przez inne państwa Unii Europejskiej. 

Zwrócono też uwagę na niską świadomość społeczną na temat korzyści płynących z kształcenia 

ustawicznego. Z punktu widzenia dostosowywania kadr do potrzeb nowoczesnej gospodarki ważna jest 

poprawa umiejętności osób dorosłych oraz zwiększenie ich udziału w edukacji, szczególnie tych osób, 

które wykazują się niskimi kwalifikacjami. W osiągnięciu tego celu mają pomóc następujące działania: 

▪ Wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

▪ Rozwój elastycznej, adresowanej do osób dorosłych oferty placówek funkcjonujących 

w społeczności lokalnej (w tym zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach),  

▪ Promocję innych form uczenia się dorosłych (uczenie się przez działanie, uczenie się w miejscu 

pracy oraz rozwijanie kompetencji przez realizację działań społecznych), promocję korzyści 

z uczenia się przez całe życie,  

▪ Wdrażanie i upowszechnienie możliwości uznawania oraz potwierdzania wiedzy i umiejętności 

nabytych nieformalnie różnymi drogami (np. w pracy zawodowej, w wolontariacie),  

▪ Powiązanie kształcenia i szkolenia dorosłych z europejskimi standardami nabywania kwalifikacji,  

▪ Szersze wykorzystanie istniejących instrumentów wsparcia (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy), rozwój kompetencji i umiejętności miękkich poprzez działania 

praktyczne w ramach edukacji pozaformalnej,  

▪ Stałe monitorowanie umiejętności osób dorosłych, w tym przez uczestnictwo 

w międzynarodowych badaniach w tym zakresie48. 

 

W zaleceniach Rady z dnia 13 lipca 2018 roku stwierdzono, że „nie wiadomo jeszcze, jaki wpływ na 

poziom umiejętności będą miały niedawno wprowadzone oraz wciąż będące w planach działania 

obejmujące zmiany organizacyjne systemu kształcenia ogólnego i zawodowego oraz w zakresie 

szkolnictwa wyższego”49. Rada wypowiedziała się też w sprawie sposobów na zwiększenie aktywności 

zawodowej ludności i zdolności gospodarki do innowacji. Obszarem, w którym możliwa jest znaczna 

poprawa (biorąc pod uwagę pozycję Polski na tle innych państw UE) jest wyposażenie uczniów i osób 

dorosłych w odpowiednie umiejętności i kompetencje pomocne w znalezieniu zatrudnienia na 

dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.  

 

                                                             
 

48 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020…, s. 278. 
49 Zalecenie Rady z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2018 r. oraz zawierające opinię Rady 
na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2018 r. (2018/C 320/20). 
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Na poziomie regionalnym również dostrzega się potrzebę upowszechniania kształcenia ustawicznego 

oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych50. Za wsparciem tego typu działań przemawia 

możliwość aktywizacji rezerw rynku pracy, w tym osób wychowujących dzieci, osób 

z niepełnosprawnością, absolwentów oraz osób w wieku 50+. Z kolei w mazowieckiej strategii innowacji 

do negatywnych aspektów potencjału społecznego zaliczono m.in. niski udział osób powyżej 40 roku 

życia w systemie kształcenia ustawicznego dorosłych.  

 

W ramach osi priorytetowej X RPO WM na lata 2014-2020 przewidziano cel szczegółowy zakładający 

wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i/lub podwyższanie kompetencji 

(cel szczegółowy 3) oraz zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo 

w kształceniu i szkoleniu zawodowym (cel szczegółowy 5). Zaplanowano, że rezultatem projektów w tym 

zakresie będzie wzrost liczby osób dorosłych, w szczególności z grup najbardziej potrzebujących, które 

poprzez uczestnictwo w szkoleniach podniosą swoje kwalifikacje i kompetencje w obszarze ICT i języków 

obcych51. Ponadto, podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe 

odbywać się też może poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo 

pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe można wnioskować, że sprofilowane wsparcie na rzecz edukacji dorosłych 

wpisuje się w założenia głównych dokumentów strategicznych rangi krajowej i regionalnej (SOR, SRWM, 

RSI). 

Innym dokumentem, którego zalecenia powinno realizować ewaluowane wsparcie na rzecz edukacji, 

są Rekomendacje Rady dla Polski (Country Specific Recommendations) i Country Report dla Polski. 

 

W jakim stopniu wsparcie w ramach EFS odpowiada na zdiagnozowane problemy zawarte w Rekomendacjach 

Rady dla Polski (Country Specific Recommendations) i Country Report dla Polski na poziomie regionalnym? 

 

Jak czytamy w dokumencie Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2018 r. oraz 

zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2018 r., 

„sposobem zwiększenia aktywności zawodowej ludności i jednocześnie zdolności gospodarki do 

innowacji jest wyposażenie uczniów i osób dorosłych w odpowiednie umiejętności i kompetencje 

pomocne w znalezieniu zatrudnienia na szybko zmieniającym się rynku pracy.” Jak wynika z jego 

zapisów, wskaźnik uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu i szkoleniu jest znacznie niższy od średniej 

UE. Ten stan rzeczy, w kontekście pewnych luk w umiejętnościach cyfrowych, a także w zakresie 

czytania, pisania i liczenia – szczególnie wśród osób dorosłych nieposiadających wyższego wykształcenia 

– ogranicza ich szanse na rynku pracy. 

Autorzy dokumentu zalecają podjęcie działań w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy, w tym 

przez rozwój umiejętności przydatnych na rynku pracy, zwłaszcza przez wspieranie uczenia się 

dorosłych. 

 

                                                             
 

50 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku…, s. 69. 
51 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020…, s. 331 i 348. 
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Z kolei z najnowszego dokumentu Country Report dla Polski (na rok 2019) płyną m.in. następujące 

wnioski: 

▪ aktywność ekonomiczna osób starszych, posiadających niższe umiejętności zawodowe oraz kobiet 

jest mniejsza niż w przypadku większości pozostałych państw członkowskich UE. Niska pozostaje 

także aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Sytuacja ta ma wiele przyczyn, w tym 

niewielkie wykorzystanie kształcenia dorosłych. 

▪ We wrześniu 2013 r. przyjęto „Perspektywę uczenia się przez całe życie”, ale koordynacja polityki 

w dziedzinie uczenia się dorosłych jest wciąż nieskuteczna. 

▪ Niedobory pracowników i niekorzystne perspektywy demograficzne uwydatniają wyzwania 

związane ze zwiększaniem aktywności zawodowej i inwestowaniem w umiejętności. 

▪ Wzrosła liczba szkoleń zawodowych w przedsiębiorstwach, ale są one nadal w niedostatecznym 

stopniu wykorzystywane, zwłaszcza przez małe firmy. W latach 2010–2015 odsetek przedsiębiorstw 

zatrudniających co najmniej 10 pracowników, które zapewniają pracownikom szkolenia zawodowe, 

znacznie wzrósł: z 23% do 45%. Był to jednak wynik nadal wyraźnie niższy od średniej UE wynoszącej 

73%. 

▪ Oferowane szkolenia nie zawsze są dostosowane do potrzeb rynku pracy. 

▪ Dorośli rzadko angażują się w kształcenie i szkolenie. Wiele osób dorosłych ma słabe umiejętności 

czytania i pisania, umiejętności rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowe. To również 

ta grupa szczególnie rzadko uczestniczy w formalnym i pozaformalnym kształceniu i uczeniu się. 

W 2017 r. jedynie 4% spośród wszystkich osób w wieku 25–64 lat zadeklarowało uczestnictwo 

w uczeniu się w okresie czterech tygodni przed badaniem. Dla porównania, średnia UE wynosiła 

10,9%. 

 

Celem Działania 10.2 RPO WM 2014-2020 jest wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie 

przez nabywanie i podwyższanie kompetencji. Planuje się, że dzięki interwencji wzrośnie liczba osób 

dorosłych, w szczególności z grup najbardziej potrzebujących, które poprzez uczestnictwo w szkoleniach 

podniosą swoje kwalifikacje i kompetencje w obszarze ICT i języków obcych.  

 

W rezultacie zwiększenia przedmiotowych kwalifikacji i kompetencji wzrosną także szanse uczestników 

projektów na rynku pracy. Wsparcie osób dorosłych w nabywaniu wskazanych kompetencji kształtować 

będzie również nawyk uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie, a także przeciwdziałać poczuciu 

marginalizacji wynikającemu z braku kwalifikacji czy kompetencji.  

 

Grupą docelową tych działań są osoby w wieku od 25 r.ż., z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, 

uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych oraz językowych, 

w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, np. o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 

lat i powyżej. 

 

Z kolei celem Poddziałania 10.3.4 jest zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez 

uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Grupę docelową stanowią osoby w wieku dorosłym, 

od 18 r.ż., zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania 

kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia. 

 

Można zatem przyjąć, że zapisy SzOOP RPO WM wpisują się w zalecenia wskazane w Zaleceniach Rady…, 

a także mogą być odpowiedzią na problemy zdiagnozowane w obszarze edukacji dorosłych w Country 
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Report na rok 2019. Pozostaje jednak pytanie, jak dotychczas przekłada się to na dofinansowane 

projekty. 

 

Działanie 10.2 realizuje trzy wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

▪ Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu – realizacja na poziomie 142,98% 

▪ Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu – realizacja na poziomie 193,75% 

▪ Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu realizacja na poziomie 119,84% 

 

oraz trzy wskaźniki produktu: 

▪ Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – realizacja na poziomie 

139,38% 

▪ Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – realizacja na poziomie 

308,50% 

▪ Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie – realizacja na poziomie 

106,79% 

 

Poddziałanie 10.3.4 realizuje wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 

w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz wskaźnik produktu Liczba osób uczestniczących 

w pozaszkolnych formach kształcenia. Na moment realizacji niniejszego badania, pierwszy z nich został 

zrealizowany na poziomie 98,69%, natomiast drugi, na poziomie 164,71%. 

 

Należy uznać, że w świetle realizacji wskaźników, wsparcie prowadzone jest sprawnie i cieszy się dużym 

zainteresowaniem. Oznacza to, że projekty istotnie wspierają uczenie się dorosłych, tym samym 

przeciwdziałając jednej z przyczyn niskiej aktywności zawodowej wśród osób starszych (przyjmując, że 

osobami starszymi są uczestnicy mający co najmniej 50 lat). 

 

W kontekście szkoleń zawodowych w przedsiębiorstwach, należy zaznaczyć, że znaczna część 

beneficjentów Działania 10.2 oraz Poddziałania 10.3.4 to podmioty prowadzące działalność edukacyjną, 

nie zaś sami przedsiębiorcy organizujący szkolenia dla swoich pracowników. W dwóch z trzech naborów 

w ramach Poddziałania 10.3.4 zastosowano kryterium dostępu: Wnioskodawca posiada przynajmniej 3-

letnie doświadczenie lub realizuje projekt w partnerstwie z podmiotem posiadającym przynajmniej 3-

letnie doświadczenie w obszarze kształcenia osób dorosłych. Tłumaczy to taki stan rzeczy.  

 

Kryteria wyboru projektów stosowane w Działaniu 10.2 uwzględniały przeprowadzenia diagnozy 

potrzeb szkoleniowych grupy docelowej. W przypadku Poddziałania 10.3.4 stosowano kryterium 

zgodności projektu z celami RPO WM 2014-2020 oraz z diagnozą zawartą w RPO WM 2014-2020. 
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Czy wsparcie udzielone w ramach EFS na projekty z obszaru kształcenia dorosłych realizuje założenia określone 

w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku? 

 

Jednym z wcześniej wspomnianych dokumentów na poziomie regionalnym jest Regionalna Strategia 

Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Jej głównym celem jest wzrost innowacyjności Mazowsza, 

prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE. 

 

Cel główny realizowany jest przez pięć celów strategicznych, z których każdy zakłada cztery cele 

operacyjne. Realizacja owych celów operacyjnych przebiegać ma zgodnie z działaniami, 

rekomendowanymi dla każdego z CO.  

 

Dokonując analizy tego, czy wsparcie udzielone w ramach ewaluowanych projektów realizuje założenia 

określone w RIS, pod uwagę wzięto rekomendacje, ponieważ to one wskazują praktyczne rozwiązania 

do zastosowania w celu osiągnięcia celu głównego Strategii. 

 

Należy zwrócić uwagę, że głównym instrumentem finansowania RIS (w ramach RPO WM 2014-2020) 

jest I Oś priorytetowa, a działania podejmowane w ramach Osi X, mogą (aczkolwiek nie muszą) w cele 

RIS się wpisywać. 

 

Oczywiście sytuacja, w której wszelkie działania finansowane zarówno ze środków własnych, jak 

i zewnętrznych, wprost wpisują się w cele rozwojowe określone na poziomie regionalnym jest pożądana, 

lecz w praktyce niemożliwa (z uwagi na wielość płaszczyzn i obszarów rozwojowych). Działaniami 

dedykowanymi rozwojowi województwa w zakresie innowacyjności oraz badań i rozwoju, są projekty 

dofinansowane w ramach wspomnianej Osi I RPO WM. Projekty dofinansowane w ramach Osi X, mogą 

stanowić jedynie (albo aż) uzupełnienie. 

 

O ile ewaluowane projekty nie wpisują się wprost w realizację I celu strategicznego, skoncentrowanego 

wokół budowania współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności, to pamiętać należy, że 

rozwój innowacji w regionie nie jest możliwy bez kapitału ludzkiego. Ten jest budowany m.in. poprzez 

działalność podmiotów systemu edukacji, oferujących np. kształcenie osób dorosłych. Projekty 

dofinansowane w ramach Działania 10.2 oraz Poddziałania 10.3.4 nie dotyczą co prawda nabywania 

wiedzy wysoko specjalistycznej, niemniej ich uczestnicy, dzięki pozyskaniu umiejętności cyfrowych czy 

językowych (obecnie niezbędnych), mają szansę na uzyskanie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.  

Jak przeczytać można w samej Strategii: „kapitał społeczny stanowi podstawę rozwoju społecznego 

i ekonomicznego. Często jednak społeczny wymiar gospodarki, w szczególności w obszarze innowacji 

jest marginalizowany, postrzegany jako niemający większego wpływu na mechanizmy budowania 

potencjału konkurencyjnego. Innowacje utożsamiane są przede wszystkim z postępem technicznym 

i technologicznym, a powinny być kojarzone także z mechanizmami społecznymi, takimi jak zaufanie 

społeczne, otwartość na nowatorskie rozwiązania, system edukacyjny wspierający kreatywność. 

Odpowiedni poziom kapitału społecznego, w tym umacnianie przekonania o istotności wprowadzania 

zmian, a także przyzwolenie na konkurowanie, które skutkuje zwiększeniem efektowności, są motorem 

rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia społeczeństwa.”52 

                                                             
 

52 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, str. 6 
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Cel strategiczny I - Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności 

Cel operacyjny I: 
Rozwój form 
współpracy w 

relacjach biznes – 
nauka – otoczenie, 
które gwarantują 

wymierne efekty dla 
gospodarki regionu. 

Cel operacyjny II: Wzrost 
aktywności małych i 
średnich podmiotów 

gospodarczych w sieciach 
kooperacji z najbardziej 
innowacyjnymi firmami 

krajowymi i zagranicznymi. 

Cel operacyjny III: 
Rozwój struktur 

sieciowych (w tym 
klastrów, grup 

producenckich). 

Cel operacyjny IV: 
Intensyfikacja badań 

naukowych, których wyniki 
odpowiadają potrzebom 

przedsiębiorców oraz 
przyczyniają się do współpracy 
i rozwoju powiązań sieciowych 

w regionie. 

 
Ewaluowane projekty wpisują się pośrednio w działania rekomendowane w 

ramach celów operacyjnych, poprzez budowanie kapitału ludzkiego, z 
którego korzystać mogą uczestnicy procesów rozwoju innowacji. 

 

BRAK ZWIĄZKU 

 

Cel strategiczny II - Wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności województwa 

mazowieckiego 

Cel operacyjny I: Wzrost 

aktywności jednostek 

naukowych, 

przedsiębiorstw oraz 

klastrów Mazowsza na 

arenie międzynarodowej. 

Cel operacyjny II: Wzrost 

bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych z sektorów 

wysokich technologii oraz 

liczby ośrodków badawczo-

rozwojowych (lub ich 

części) zakładanych przez 

inwestorów zagranicznych, 

gwarantujących współpracę 

ze środowiskiem lokalnym. 

Cel operacyjny III: Wzrost 

liczby międzynarodowych 

projektów badawczych i 

rozwojowych 

realizowanych na 

Mazowszu. 

Cel operacyjny IV: 

Efektywny marketing 

Mazowsza jako regionu 

innowacyjnego. 

BRAK ZWIĄZKU 

  

Cel strategiczny III - Wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie 

Cel operacyjny I: 

Utworzenie trwałych 

mechanizmów 

komercjalizacji 

wyników działalności 

badawczej. 

Cel operacyjny II: 

Wspieranie 

przygotowania firm z 

Mazowsza do 

wykorzystania krajowych 

i zagranicznych 

programów badawczych. 

Cel operacyjny III: Wspieranie 

firm z Mazowsza w realizacji 

projektów, których celem jest 

poprawa konkurencyjności 

poprzez stosowanie 

innowacyjnych rozwiązań. 

Cel operacyjny IV: Wzrost 

środków na innowacyjne 

projekty małych i średnich 

firm (w tym spin-off 

zakładanych przez 

absolwentów i 

pracowników uczelni). 

BRAK ZWIĄZKU 

 

Cel strategiczny IV - Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych 

sprzyjających kreatywności i kooperacji 

Cel operacyjny I: Skuteczna promocja 

postaw przedsiębiorczych związanych 

z innowacyjnością oraz wspieranie 

inicjatyw promujących dobre praktyki 

firm i instytucji Mazowsza w 

efektywnym wykorzystaniu 

instrumentów wspierania innowacji. 

Cel operacyjny II: Wzrost 

aktywności samorządu 

regionalnego w budowie 

sieci promocji Mazowsza 

jako regionu 

innowacyjnego. 

Cel operacyjny III: 

Wspieranie budowania 

zaufania społecznego i 

kapitału społecznego 

wśród podmiotów 

gospodarki Mazowsza. 

Cel operacyjny IV: 

Promocja postaw oraz 

inicjatyw sprzyjających 

inicjowaniu i wdrażaniu 

innowacji społecznych 

w regionie. 

BRAK ZWIĄZKU 
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Cel strategiczny V - Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Cel operacyjny I: 

Wsparcie wdrażania 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych w 

przedsiębiorstwach. 

Cel operacyjny II: Wsparcie 

tworzenia i wdrażania inteligentnych 

systemów zarządzania oraz e-usług 

(e-administracja, e-zdrowie, e-

logistyka, e-finanse, e-handel, e-

praca, e-edukacja). 

Cel operacyjny III: 

Wspieranie inicjatyw 

promujących 

rozpowszechnianie i 

wykorzystanie 

Internetu. 

Cel operacyjny IV: 

Zwiększenie umiejętności 

wykorzystania technologii 

cyfrowych i włączenia 

cyfrowego. 

Ewaluowane projekty wpisują się pośrednio w działania rekomendowane w ramach celów operacyjnych, poprzez 

umożliwienie osobom dorosłym nabywania i wzmacniania umiejętności cyfrowych. 

 

W kontekście edukacji dorosłych warto wspomnieć, że jedno z kryteriów merytorycznych szczegółowych 

zastosowanych w naborze w ramach Poddziałania 10.3.4 (nabór RPMA.10.03.04-IP.01-14-023/16) 

brzmiało: Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby gospodarki w sektorach istotnych z punktu 

widzenia Inteligentnej Specjalizacji Województwa Mazowieckiego. 

 

Czy wsparcie zaplanowane w ramach RPO WM 2014-2020 finansowane ze środków EFS w obszarze edukacji 

dorosłych odpowiada na wyzwania w regionie, w szczególności w odniesieniu do aktualnej sytuacji społeczno-

ekonomicznej oraz potrzeb edukacyjnych województwa? Czy kryteria wyboru projektów i regulaminy konkursów 

zapewniają wybór projektów, które odpowiadają na aktualne potrzeby? 

Jakie są powody zaprzestania dalszej edukacji przez dorosłych i czy dofinansowane projekty pozwalają na ich 

niwelowanie? 

 

Dalsze kształcenie się osób dorosłych po zakończeniu okresu obowiązkowej nauki, jest w dzisiejszych 

czasach zjawiskiem normalnym i powszechnie cenionym. Konieczność przystosowania się do 

dynamicznie zmieniającego się świata, pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności, stanowi 

odpowiedź na wyzwania jakie stawia się społeczeństwom doby XXI wieku.  

 

Jednym z takich wyzwań jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy, w której głównym czynnikiem 

rozwoju są kwalifikacje i wykształcenie ludności, drugim natomiast przeciwdziałanie wykluczeniu oraz 

marginalizacji najsłabszych grup społecznych. To właśnie powszechny dostęp do darmowej, wysokiej 

jakości edukacji jest jednym ze sposobów wyrównywania szans życiowych i integracji społecznej. 

 

Jak wynika z badania CATI prowadzonego z mieszkańcami Mazowsza przez firmę Ecorys, 

zainteresowanie kształceniem ustawicznym jest stosunkowo niskie na obszarze większości subregionów. 

Mieszkańcy nawet jeśli zgłaszają chęć udziału w kształceniu ustawicznym, to tylko niewielki odsetek 

deklaruje możliwość pokrycia choćby części kosztów takiego szkolenia.53 

 

W 2016 roku w Polsce 45,9% dorosłych osób w wieku 18-69 lat deklarowało udział w szeroko 

rozumianym kształceniu, w tym 31,4% (blisko 8,5 mln osób) w edukacji nieformalnej (samokształceniu), 

która była najbardziej popularną formą nauki. Edukacja w systemie szkolnym (kształcenie formalne) 

obejmowała nieco ponad 3 mln osób, tj. 11,3% badanej populacji, natomiast co piąta osoba z tej grupy 

wieku (blisko 5,8 mln osób) dokształcała się na kursach i szkoleniach oraz w innych formach kształcenia 

pozaformalnego. 

                                                             
 

53 „Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego post 2020”, Ecorys,  
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Analiza skali uczestnictwa w kształceniu osób dorosłych wskazuje, że ich aktywność edukacyjna 

systematycznie się zwiększa. Udział procentowy osób w wieku 25-64 lata, które podjęły jakąkolwiek 

formę kształcenia wzrósł w porównaniu z 2006 rokiem o 7,5%. Wzrost ten dotyczył kształcenia 

pozaformalnego (o 4,3%) i nieformalnego (o 5,6%), natomiast w przypadku edukacji formalnej nastąpił 

spadek poziomu uczestnictwa z 5,5% do 4,4%. 

 

Cechą dosyć istotnie różnicującą uczestnictwo osób dorosłych w edukacji było miejsce zamieszkania. 

W 2016 roku 49,9% mieszkańców miast i 39,5% mieszkańców wsi w wieku 18-69 lat podjęło bądź 

kontynuowało jakąkolwiek formę nauki lub szkoleń. W stosunku do roku 2011 stanowi to wzrost kolejno 

o 0,9% i 3,6%. Osoby zamieszkałe w miastach częściej uczyły się lub dokształcały za pomocą każdej 

z omawianych form edukacji. Różnica szczególnie widoczna była w przypadku kształcenia 

pozaformalnego - co czwarty mieszkaniec miasta uczestniczył w różnego rodzaju kursach lub innych 

formach szkolenia, w porównaniu z zaledwie co siódmym mieszkańcem wsi. 

 

Kolejną cechą, charakterystyczną z punktu widzenia uczestnictwa osób dorosłych w edukacji, był wiek 

respondentów – im starsze osoby, tym w mniejszym stopniu uczestniczyły w podnoszeniu poziomu 

wykształcenia i rozwijaniu swojej wiedzy lub umiejętności. 

 

Uczestnictwo osób dorosłych w edukacji warunkowane było również poziomem i profilem posiadanego 

wykształcenia. Najczęściej, bez względu na rodzaj podjętego kształcenia, w okresie 12 miesięcy przed 

badaniem w edukacji uczestniczyli respondenci z wykształceniem wyższym. Wydaje się więc, że czynniki 

takie jak zamieszkiwanie miast oraz posiadanie wyższego wykształcenia sprzyjają świadomości znaczenia 

jakie ma dla współczesnego człowieka samorozwój i dalsza edukacja, co być może związane jest również 

z wyzwaniami zawodowymi i w zakresie jakości życia codziennego, z jakimi spotykają się osoby o takich 

cechach.  

 

W przypadku osób nieuczestniczących w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem prowadzonym 

przez Urząd Statystyczny (zarówno w kształceniu w systemie formalnym, jak i pozaformalnym) i które 

nie wyrażały chęci dalszej edukacji, wśród przyczyn wymieniano najczęściej brak takiej potrzeby – 78,3% 

badanych.  

 

Osoby, które nie uczestniczyły w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem w edukacji w systemie 

formalnym i pozaformalnym, ale które chciałyby w niej uczestniczyć, jako najczęstszą przeszkodę 

wskazywały przede wszystkim brak czasu z powodów rodzinnych – 36,6% respondentów. W przypadku 

osób pracujących głównym powodem było niedostosowanie kursów do harmonogramu pracy i/lub 

odbywanie się szkoleń w niedogodnym dla nich czasie (35,3%). Osoby bezrobotne najczęściej uważały, 

że ceny kursów były zbyt wysokie (36,5%), a bierni zawodowo wskazywali przede wszystkim brak czasu 

z powodów rodzinnych (50,2%). 

 

W województwach: łódzkim, lubuskim, pomorskim, podkarpackim, małopolskim i opolskim, ponad 

połowa osób dorosłych w wieku 18-69 lat brała udział w jakiejkolwiek formie kształcenia. Analogiczna 

wartość dla województwa mazowieckiego wyniosła w 2016 r. 47%. Najmniej aktywnie w edukacji 

uczestniczyli mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, wśród których ponad 65% nie podjęło 

żadnej formy kształcenia. 
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Najszerzej z różnych form kształcenia w ramach edukacji pozaformalnej korzystali mieszkańcy 

województw pomorskiego i mazowieckiego. Ponad jedna czwarta z nich uzupełniała wiedzę na różnego 

rodzaju kursach, warsztatach, seminariach, szkoleniach i lekcjach prywatnych. W tej formie edukacji 

brały udział głównie osoby pracujące, stanowiące w w/w województwach kolejno 66% i 63,1% 

dokształcających się, a robiły to w celu uzupełniania wiedzy i nabywania umiejętności niezbędnych na 

szybko zmieniającym się, współczesnym rynku pracy. Osoby pracujące najchętniej uczestniczyły 

w kształceniu pozaformalnym. W województwie pomorskim było to 37,9% osób należących do tej grupy 

respondentów, a w mazowieckim 34,2%.  

 

Istotnymi zagadnieniami związanymi z edukacją i kształceniem osób dorosłych jest rosnąca średnia 

długość życia przy ciągłym dynamicznym postępie cywilizacyjnym. W kontekście tym wyzwaniem staje 

się zapobieżenie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, którzy okres edukacji formalnej mają dawno 

za sobą i często przez lata aktywności zawodowej nie podejmowali działań związanych z samorozwojem 

i dokształcaniem się. Inicjatywą stającą naprzeciw temu wyzwaniu są m.in. tzn. „Uniwersytety Trzeciego 

Wieku”54 czyli podmioty stworzone w celu edukowania, integrowania i aktywizowania osób starszych, 

a przez to podnoszenia jakości ich życia i zapobiegania ich marginalizacji. Zgodnie z danymi Głównego 

Urzędu Statystycznego w roku 2018 działało w Polsce 640 tego typu instytucji, w tym najwięcej 

w województwie mazowieckim (80 - co stanowi 12,5% ogółu) a najmniej w województwach lubelskim, 

opolskim oraz świętokrzyskim (po 2,5%)55. 

 

Słuchaczy UTW w skali całego kraju było łącznie 113,2 tys., najwięcej mieściło się w przedziale wiekowym 

61-75 lat (71,9%), zdecydowanie mniej było poniżej tego zakresu (16,4% do 60 r. ż.), a już najmniej 

powyżej niego (11,7% powyżej 76 lat). Biorąc pod uwagę wykształcenie, największy odsetek uczestników 

charakteryzował się średnim – 50,5%, dalej wyższym – 37,9%, mniej zasadniczym zawodowym – 9% lub 

podstawowym – 2,6%56.  

 

W okresie od roku 201557 do 2017 liczba Uniwersytetów Trzeciego Wieku zwiększyła się w Polsce 

o 12,9%, samych uczestników przybyło natomiast 7,8%. W Regionie Mazowieckim liczba placówek 

wzrosła z 223 do 240 (o 7,6%), a seniorów z 15,8 tys. do 17 tys. (o 8%). Na obszarze tym, więcej UTW 

mieściło się w regionie warszawskim stołecznym – 127 w porównaniu do 113w regionie mazowieckim 

regionalnym, podobnie jak ich słuchaczy – 9,8 tys. do 7,2 tys. Spośród subregionów regionu 

mazowieckiego regionalnego, najwięcej instytucji przypadało na podregion siedlecki – 28 i ciechanowski 

– 23, najmniej na żyrardowski – 11 i płocki – 14. Najwięcej uczestników przypadało natomiast na 

podregion siedlecki – 2,2 tys., radomski – 1,3 tys. i ciechanowski – 1,1 tys., a najmniej na płocki – 729 

i żyrardowski – 921. 

                                                             
 

54 Dalej: „UTW”. 
55 Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w 2018 r. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, Gdańsk 2018.  
56 Tamże. 
57 Statystyka publiczna nie zawiera danych dla wcześniejszych lat. 
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Wykres 49. Uniwersytety Trzeciego Wieku w subregionach regionu mazowieckiego regionalnego w 2017 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Inną formą kształcenia, z jakiej skorzystać mogą osoby dorosłe są szkoły uzupełniające edukację 

w zakresie ogólnym – licea i gimnazja dla dorosłych, w których kształcenie odbywa się najczęściej 

w formie zaocznej. W roku szkolnym 2017/18 naukę w takich gimnazjach podjęło w skali całego kraju 

7,4 tys. dorosłych - najwięcej w województwach: śląskim (1,2 tys.) i mazowieckim (0,9 tys.), najmniej 

w: lubelskim (66), małopolskim (63) i świętokrzyskim (36). W okresie od roku 2014 do 2017 liczba 

dorosłych gimnazjalistów spadła w skali ogólnopolskiej o 42,9%, a w samym Regionie Mazowieckim 

o 40,3%.  

 

Wykres 50. Uczniowie gimnazjów dla dorosłych w Regionie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/18 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Wykres 51. Uczniowie gimnazjów dla dorosłych w subregionach regionu mazowieckiego regionalnego w roku 
szkolnym 2017/18 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Licea dla dorosłych kształciły w omawianym roku szkolnym 143,1 tys. uczniów w całej Polsce. Najwięcej 

ponownie w województwach: mazowieckim – 21,3 tys. i śląskim – 17,1 tys., najmniej w podlaskim – 3,7 

tys., lubuskim – 3,7 tys. i opolskim – 3,9 tys. Liczby te są niższe od wyników z roku szkolnego 2014/15 

o 22,5% w skali całego kraju i 16,1% w przypadku samego Regionu Mazowieckiego. 

Spośród subregionów regionu mazowieckiego regionalnego, największą liczbą dorosłych licealistów 

charakteryzowały się podregiony: radomski (2,3 tys.) i siedlecki (1,7 tys.), najmniejszą żyrardowski (706) 

i płocki (1,2 tys.). Na wszystkich obszarach odsetek kształcących się spadł, przy czym najbardziej 

w subregionie ostrołęckim - aż o 39%. 

 
Wykres 52. Uczniowie liceów dla dorosłych w subregionach regionu mazowieckiego regionalnego w latach 2014 i 
2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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pierwszego typu placówek, tak nie można upatrywać w nim przyczyny spadku liczby dorosłych 

kształcących się w liceach, gdyż one mimo wydłużenia okresu obowiązywania, nie zmieniają swojej 

struktury w systemie szkolnictwa.  

 

Inną formą edukacji jaką podejmować mogą osoby dorosłe, są szkoły policealne przeznaczone dla osób 

posiadających wykształcenie średnie. Instytucje te zazwyczaj nie wymagają od uczestników posiadania 

świadectwa maturalnego, a pozwalają uzyskać kwalifikacje zawodowe i otrzymać tytułu technika (po 

zdaniu odpowiednych egzaminów). 

 

W roku szkolnym 2017/18 funkcjonowało w Polsce 2,2 tys. takich szkół, najwięcej w województwach: 

śląskim – 280 i mazowieckim - 278, najmniej w: lubuskim – 44, opolskim – 56 i podlaskim – 67. Łącznie 

uczęszczało do nich 235,6 tys. osób. W okresie od roku 2014 liczba uczniów zmalała jednak, średnio o 11 

procent, co najbardziej było widać w województwach: podlaskim (spadek o 21,1%) i łódzkim (o 18%). 

Tylko w jednym regionie liczba uczniów szkół policealnych wzrosła i było to województwo opolskie 

(wzrost o 5%). W Regionie Mazowieckim uczestników było mniej o 6,2%.  

 

Wykres 53. Uczniowie szkół policealnych dla dorosłych w polskich województwach w latach 2014 i 2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

18 815

15 519

18 431

5 310

20 082

21 134

32 660

5 056

12 255

10 412

17 086

36 477

9 225

9 655

21 616

10 909

16 505

13 754

15 873

4 888

16 743

18 934

30 645

5 306

11 801

8 203

14 307

32 541

9 552

8 245

18 924

9 378

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

2017 2014



173 
 

W regionie warszawskim stołecznym w roku szkolnym 2017/18 w szkołach policealnych uczyło się 18,3 

tys. osób, czyli o 6,2% mniej niż w roku 2014/15, natomiast w regionie mazowieckim regionalnym 12,4 

tys. – o 16,6% mniej. Spośród subregionów najwięcej uczęszczających odnotowano w podregionie 

radomskim – 3,6 tys., siedleckim – 2,5 tys. i płockim – 2,3 tys., a zdecydowanie najmniej w żyrardowskim 

– 291. 

 
Wykres 54. Uczniowie szkół policealnych dla dorosłych w subregionach regionu mazowieckiego regionalnego 
w roku szkolnym 2017/18 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Analizując sytuację edukacyjną osób dorosłych, nie można pominąć kwestii szkolnictwa wyższego, które 

również w ostatnich latach poddane zostało reformie, na mocy ustawy zwanej „Konstytucją dla nauki” 

uchwalonej w 2018 r.58 Jak piszą jej autorzy, miała ona na celu m.in. wzmocnienie pozycji polskiej nauki 

na arenie międzynarodowej, zatrzymanie wyjazdu polskich studentów i naukowców zagranicę, 

podniesienie jakości studiów akademickich oraz zawodowych, czy też zrównoważenie rozwoju szkół 

wyższych na terenie całego kraju. Dzięki niej dostępne mają być ponadto nowe ścieżki rozwoju kariery 

akademickiej, sprawnie funkcjonujące struktury systemu szkolnictwa - dostosowane do aktualnych 

wyzwań społecznych i gospodarczych, czy też wysoka skuteczność kształcenia doktorantów59. 

 

W roku akademickim 2017/18 działało w Polsce 397 szkół wyższych, w tym: 19 uniwersytetów, 24 

wyższe szkoły techniczne, 7 wyższych szkół rolniczych, 56 wyższych szkół ekonomicznych, 12 wyższych 

szkół pedagogicznych, 2 wyższe szkoły morskie, 9 wyższych szkół medycznych, 6 akademii wychowania 

fizycznego, 22 wyższe szkoły artystyczne, 16 wyższych szkół teologicznych, 7 szkół resortu obrony 

narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji, a także 217 innych typów placówek, w tym 

państwowych wyższych szkół zawodowych. Zdecydowanie najwięcej instytucji mieściło się na terenie 

województwa mazowieckiego (96), co wydaje się być uzasadnione położeniem na tym obszarze stolicy 

państwa a przez to wielu istotnych jednostek administracyjnych i gospodarczych. Najmniej szkół 

wyższych mieściło się natomiast na Opolszczyźnie, Lubelszczyźnie (po 6) oraz Warmii i Mazurach (7).  

 

                                                             
 

58 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668). Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2018.  
59 Konstytucja dla nauki. Reforma szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 
2018.  

2 142

1 707

3 551

2 239
2 454

291

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

s. ciechanowski s. ostrołęcki s. radomski s. płocki s. siedlecki s. żyrardowski



174 
 

W roku 2014 ogólna liczba studentów (wszystkich lat studiów) w Polsce kształtowała się na poziomie 

niemal 1,5 mln., aczkolwiek do roku 2017 spadła o 12,1% i wyniosła 1,3 mln. - z czego 72,7 tys. 

studentów stanowili obcokrajowcy, głównie Ukraińcy (52%). 

W województwie mazowieckim, w którym studiowała jedna piąta wszystkich polskich żaków, ich liczba 

wynosiła odpowiednio 282,8 tys. w 2014/15 i 258,9 tys. w 2017/18, zmalała więc w okresie tym o 8,5%. 

Na regionie warszawskim stołecznym w roku akademickim 2017/18 funkcjonowało 77 szkół wyższych: 

2 uniwersytety, 4 wyższe szkoły techniczne, 1 wyższa szkoła rolnicza, 12 wyższych szkół ekonomicznych 

i 2 jednostki zamiejscowe takich szkół, 2 wyższe szkoły pedagogiczne, 1 uniwersytet medyczny 

i 1 akademia wychowania fizycznego, 5 wyższych szkół artystycznych, 7 wyższych szkół teologicznych, 

39 szkół wyższych innego typu oraz 3 jednostki zamiejscowe takich szkół, jak również 3 szkoły resortu 

obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji.  

 

Tabela 48. Studenci poszczególnych typów szkół wyższych w Regionie Mazowieckim roku akademickim 2017/18 

Typy szkół 
Region warszawski 

stołeczny 
Region mazowiecki 

regionalny 

Uniwersytety 56 309 - 

Wyższe szkoły techniczne 37 825 6 344 

Wyższe szkoły rolnicze 19 012 - 

Wyższe szkoły ekonomiczne 45 415 798 

Wyższe szkoły pedagogiczne 6 610 5 520 

Uniwersytety medyczne 9 638 - 

Akademie wychowania fizycznego  3 007 - 

Wyższe szkoły artystyczne 3 831 - 
Wyższe szkoły teologiczne 2 575 7 

Pozostałe (w tym państwowe wyższe szkoły 
zawodowe) 

35 171 11 686 

Szkoły resortu obrony narodowej oraz spraw 
wewnętrznych i administracji 

15 162 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Na regionie mazowieckim regionalnym działało 19 instytucji, w tym: 1 wyższa szkoła techniczna 

w subregionie radomskim, 1 jednostka zamiejscowa takiej szkoły w subregionie płockim, 2 wyższe szkoły 

ekonomiczne w subregionach żyrardowskim i radomskim, 3 jednostki zamiejscowe takich szkół 

w s. ciechanowskim i ostrołęckim, 1 wyższa szkoła pedagogiczna w s. siedleckim, 1 wyższa szkoła 

teologiczna w s. płockim, jak również 14 szkół wyższych pozostałego typu – 5 w s. radomskim, 

3 w s. ciechanowskim, po 2 w s. płockim i ostrołęckim i po 1 w s. siedleckim i żyrardowskim, oraz 

1 placówka zamiejscowa pozostałego typu w s. ostrołęckim.  

 

Wykres 55. Studenci w subregionach regionu mazowieckiego regionalnego w roku akademickim 2017/18 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Biorąc pod uwagę dziedziny studiów, zauważyć można, że w skali ogólnokrajowej największą 

popularnością na uczelniach publicznych cieszyły się kierunki: biznesowe i administracyjne (131 tys. 

studentów), inżynieryjno-techniczne (129,8 tys.), medyczne (102,5 tys.), społeczne (95,5 tys.), 

pedagogiczne (59, 4 tys.), architektoniczne i budowlane (56,5 tys.), językowe (56,3 tys.), technologii 

teleinformacyjnych (47,9 tys.) oraz prawnicze (37,8 tys.).  

 

Na uczelniach niepublicznych były to natomiast obszary: biznesu i administracji (97,6 tys.), społeczne 

(34,8 tys.), pedagogiczne (29,9 tys.), medyczne (29,8 tys.), ochrony i bezpieczeństwa (20 tys.) 

i technologii informacyjnych (19,3 tys.).  

 

Studenci Regionu Mazowieckiego w zakresie wyboru dziedziny studiów nie odbiegali od trendów 

ogólnokrajowych. 

 

Z wykształceniem na poziomie wyższym wiąże się również inny możliwy do podjęcia przez osoby dorosłe 

sposób kształcenia się, jakim są studia podyplomowe. W roku akademickim 2017/18 z tego sposobu 

edukacji korzystało w Polsce 159,5 tys. osób co jest wynikiem o 6,5% wyższym niż wskaźnik z roku 2014, 

który wyniósł 149,8 tys. 

 

Na obszarze Regionu Mazowieckiego słuchaczy studiów podyplomowych było 57,6 tys., w tym 52,2 tys. 

w regionie warszawskim stołecznym i 5,4 tys. w regionie mazowieckim regionalnym. Najczęściej 

wybieranymi jednostkami prowadzącymi tego typu zajęcia były w skali ogólnokrajowej przede 

wszystkim: podmioty nieujęte w klasyfikacji szkół wyższych (29,7%), dalej wyższe szkoły ekonomiczne 

(24% ogółu słuchaczy), instytuty naukowo-badawcze, Krajowe Szkoły Administracji Publicznej, Centra 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego (17,3%) i uniwersytety (12,9%). W Regionie Mazowieckim 

słuchacze w prawie połowie przypadków (47,9%) kształcili się w instytutach naukowo-badawczych, 

KSAP, CMKP, rzadziej wybierali wyższe szkoły ekonomiczne (16,3%) lub placówki nieujęte w klasyfikacji 

(16%), uniwersytety (6,6%), wyższe szkoły rolnicze (3,9%), techniczne (3,6%) i inne.  

 

Jak widzimy znaczna część osób dorosłych, a więc nieobjętych już obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem 

nauki, w dalszym ciągu uczestniczy w procesie edukacji na różnych poziomach zaawansowania, 

pogłębiając swoją wiedzę i rozwijając umiejętności, potrzebne do satysfakcjonującego funkcjonowania 

nie tylko na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, ale i w rozwijającym się szybko społeczeństwie 

XXI wieku.  

 

Niemniej jak wcześniej zwrócono uwagę, chęć kształcenia jest powiązana z określonymi cechami, takimi 

jak miejsce zamieszkania (miasto) oraz wykształcenie (wyższe). Uczestnicy badań jakościowych zwracają 

uwagę, że brak chęci do dalszego kształcenia jest istotnym czynnikiem negatywnie wpływającym na 

rekrutację uczestników projektów. 

 

Jak wynika z przeprowadzonego badania SSI, nieco ponad połowa (59%) uczestników projektów 

wspierających edukacje dorosłych, podnosiła swoje kwalifikacje od momentu zakończenia wsparcia. 

Nieco częściej takie deklaracje składały panie. Natomiast biorąc pod uwagę wiek, to zarówno badani 

mający 25-34 lata, jak i 50-59 lat, twierdzili, że takie działania podejmują. Wskazywano na: 

▪ Kursy i szkolenia językowe 

▪ Kursy komputerowe 



176 
 

▪ Nauka w domu 

▪ Szkolenia zawodowe 

▪ Szkolenia z zakresu zarządzania i administracji 

 

Wykres 56. Podnoszenie kwalifikacji po zakończeniu udziału w projekcie – podział ze względu na płeć (edukacja 
dorosłych - uczestnicy) 

 
Źródło: badania własne 

 

Wykres 57. Podnoszenie kwalifikacji po zakończeniu udziału w projekcie – podział ze względu na wiek (edukacja 
dorosłych - uczestnicy) 

 
Źródło: badania własne 

 

Zapytani o powody niepodejmowania dalszego kształcenia, najczęściej odpowiadali, że nie czują takiej 

potrzeby. W drugiej kolejności (ale już dużo rzadziej) wskazywano na brak możliwości/okazji 

do podnoszenia kwalifikacji. 

 

Oceniając, na ile zaplanowane wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 odpowiada na potrzeby edukacji 

dorosłych w województwie, należy uwzględnić jego ograniczenia. Mianowicie, wsparcie RPO rozwiązuje 

problem związany z niedostatkiem środków finansowych, które mogłyby zostać przeznaczone na 

dokształcanie. W jednym z naborów w ramach Działania 10.2 (RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16) jednym 
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z kryteriów merytorycznych szczegółowych było skierowanie projektu wyłącznie do osób o niskich 

kwalifikacjach. 

 

Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że niskie kwalifikacje pociągają za sobą niskie 

wynagrodzenie, a zatem możliwość korzystania z odpłatnych form dokształcania jest w przypadku tych 

osób ograniczona. Wsparcie w ramach RPO wychodzi naprzeciw temu problemowi. 

 

Podobnych kryteriów nie zastosowano jednak w naborach w ramach Poddziałania 10.3.4, oferującego 

wsparcie w podnoszeniu kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. 

 

Problemem pozostaje zmotywowanie do dalszego kształcenia: 

 
Generalnie mamy w Polsce problem z lifelong learningiem i tym, że nie jest dla nas naturalne żeby 
się dokształcać, przynajmniej dla części społeczeństwa, i wydawać na to swoje własne środki. Jeżeli 
pracodawca nam coś finansuje to chętnie, ale jeżeli mamy na to sami wydać środki, to nie bardzo 

(…). 
 

Brak takiego stylu życia, który byłby bliski dokształcaniu się, i o ile osoby młode, powiedzmy do 
około 30 r.ż., które właśnie skończyły studia robią to chętnie i jest to dla nich naturalne, to osoby 

np. po 50 r.ż. jest ciężko do edukacji zaktywizować. 
 

Co do motywacji to statystyki mówią, że jest niska. Nie zawsze pracodawca wskazuje, a raczej 
blokuje szkolenia, a czasem to pracownik nie chce. Jeśli chodzi o osoby nieaktywne na rynku pracy 

są takie, które nie chcą się kształcić, to taka trudna grupa, z którą trudno się pracuje. 

 

 

Jak wprost przyznał jeden z badanych, na brak chęci kształcenia nie ma dobrej recepty. Można 

zaoferować darmowe wsparcie, zakładające dodatkowe bonusy takie jak staż, certyfikat, posiłki. Ale 

jeżeli ktoś nie chce z własnej woli podnosić swoich kwalifikacji, to niestety na to gotowej recepty nie ma. 

Częściowym rozwiązaniem mogłoby być zmodyfikowanie wsparcia, tak aby pełniej odpowiadało na 

potrzeby danej osoby. Mianowicie, zmiana kierunku działania: zamiast poszukiwania chętnych dla danej 

formy wsparcia, poszukiwanie wsparcia odpowiadającego potrzebom uczestnika projektu. Jest to forma 

bardziej skomplikowana i z pewnością trudniejsza do zaplanowania. Jednak odpowiednio promowana, 

mogłaby przełożyć się na zainteresowanie potencjalnych uczestników. To, że warto takie rozwiązanie 

rozważyć, zauważył jeden z uczestników badania jakościowego, przedstawiciel IZ: 

 
Być może trzeba to w jakiś sposób połączyć, nie dzielić na angielski i zawodowy, dać możliwość 

wyboru (…) na zasadzie bonu na edukację czy vouchera. Nie wiem czy nie będzie to trochę 
trudniejsze w realizacji, ale wtedy uczestnik projektu sam sobie wybierze to co jest mu potrzebne 

(…). 
 

 

Innym sposobem na zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym może być uświadamianie 

pracodawców o możliwościach podniesienia kompetencji pracowników niewielkim kosztem. Jak 

napisano wcześniej, jednym z powodów nieuczestniczenia w kształceniu przez osoby pracujące, jest 

niedostosowanie kursów do harmonogramu pracy i/lub odbywanie się szkoleń w niedogodnym dla nich 

czasie. Oznacza to, że ułatwieniem byłaby możliwość odbycia szkolenia/kursu w godzinach pracy. Do 

tego jednak niezbędna jest zgoda pracodawcy. 
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Jeden z ekspertów zaproszonych do badania zwrócił uwagę na rzecz istotną z punktu widzenia 

motywacji do kształcenia się. Mianowicie, takiej motywacji sprzyja pewność, że uczymy się po coś, że 

dane wykształcenie czy kwalifikacje rzeczywiście przełożą się np. na wyższe zarobki. Chodzi o pewność, 

że poczynione inwestycje (środki finansowe, prywatny czas) przyniosą konkretne efekty. 

 
(…) ludzie są rozczarowani, że uczyli się po to, żeby nie mieć pracy lub pracować w innym zawodzie. 

Jak edukacja kojarzy się z porażką, to nie będzie edukacji dla dorosłych (…). 
 

 
Jest to kolejny element, na który wpływ wsparcia oferowanego w ramach RPO WM jest ograniczony. 

Żaden projektodawca, nawet po przeprowadzaniu rzetelnej diagnozy, nie jest w stanie zagwarantować 

uczestnikowi, że wysiłek który włoży w podniesienie kwalifikacji będzie skutkować polepszeniem sytuacji 

zawodowej. Oczywiście z definicji, każdy wzrost kwalifikacji umacnia pozycję pracownika/kandydata na 

pracownika, jednak w praktyce bywa różnie. 

W takim wypadku, atrakcyjniejsze może okazać się wsparcie szkoleniowe prowadzone we współpracy 

z pracodawcą, który podejmie się zorganizowania części praktycznej kursu czy szkolenia, 

z dopuszczeniem możliwości późniejszego zatrudnienia. Taka forma wsparcia, w kontekście wcześniej 

przytoczonej wypowiedzi, może wpłynąć na motywację do podjęcia dalszej edukacji. 

 

Jak należy ocenić trafność instrumentów wsparcia zastosowanych w projektach RPO WM 2014-2020 w obszarze 

edukacji dorosłych?   

 

Sami beneficjenci bardzo wysoko oceniają stopień dopasowania otrzymanego wsparcia do potrzeb ich 

placówki. Swoje opinie najczęściej uzasadniali tym, że projekt został poprzedzony solidną diagnozą, 

a wszystkie zaproponowane formy wsparcia cieszyły się zainteresowaniem. 

 

Tabela 49. Ocena stopnia dopasowania wsparcia do potrzeb jego odbiorców (edukacja dorosłych) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 4,3 27,1% 31,4% 35,7% 

Źródło: badania własne 
 

Lokalizacja placówki nie wpływa znacząco na dopasowanie wsparcia. Jest to dobry wniosek, ponieważ 

oznacza, że podstawą do zaprojektowania działań była odpowiednio postawiona diagnoza. 

 

Tabela 50. Ocena stopnia dopasowania wsparcia do potrzeb jego odbiorców (edukacja dorosłych) – podział na 
region warszawski stołeczny i region mazowiecki regionalny 

Obszar 4 7 8 9 10 

Region warszawski stołeczny 0,0% 4,8% 38,1% 23,8% 33,3% 

Region mazowiecki regionalny 0,0% 5,9% 29,4% 29,4% 35,3% 

Źródło: badania własne 

 

Zadowolenie potwierdza fakt, że niemal wszyscy z badanych beneficjentów zadeklarowali chęć 

skorzystania ze wsparcia RPO w przyszłości. Pozyskane środki najchętniej przeznaczyliby na kontynuację 

przeprowadzonych w ramach projektu działań. 
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Zapytani o wsparcie jakiego im brakuje, często wskazywali na projekty możliwe do realizacji w obecnej 

perspektywie, co wskazywałoby na brak szczegółowej wiedzy na temat działań możliwych 

do sfinansowania (wsparcie w zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej, dostępne w ramach 

innych osi priorytetowych RPO WM). Z innych działań (również dostępnych) wymieniano: szkolenia 

z zakresu zarządzania projektami, e-szkolenia. Pojawiła się również sugestia, zgodnie z którą uczestnik 

powinien mieć możliwość wyboru formy wsparcia z szerszego katalogu. 

 

Ponadto, zwrócono uwagę, że w którymś momencie może nastąpić przesyt związany z rodzajem 

oferowanego wsparcia. Mianowicie, zamiast podstawowych kursów językowych i komputerowych, 

trzeba będzie oferować bardziej kompleksowe wsparcie, które doprowadzi do zatrudnienia. W tym celu, 

niezbędne będą działania zakładające np. doposażenie stanowisk pracy, szkolenia indywidualne pod 

konkretne stanowisko, u konkretnego pracodawcy, które obecnie mogą być realizowane w ramach 

innych osi priorytetowych RPO WM. Można to powiązać z wcześniej przytoczonym wnioskiem, zgodnie 

z którym, atrakcyjność wsparcia z punktu widzenia uczestnika, będzie zależała od rzeczywistej 

możliwości podjęcia zatrudnienia. 

 

Również placówki, które nie korzystają z dofinansowania deklarują chęć ubiegania się o środki w ramach 

RPO WM. Środki te najczęściej przeznaczyliby na zakup różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, 

wyposażenie sal, kształcenie dorosłych w zakresie języków obcych. 

 

Zapytani o zapotrzebowanie, jakie zgłasza rynek, najczęściej wskazywali na podnoszenie kompetencji 

i kwalifikacji osób dorosłych w ramach kształcenia zawodowego. 

 

Wykres 58. Potrzeby zgłaszane przez rynek, według opinii podmiotów, które nie korzystają ze wsparcia (edukacja 
dorosłych) 

 
Źródło: badania własne 
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▪ Krótki czas na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych 

▪ Długi czas oceny wniosków 

▪ Zbyt mała ilość informacji na temat możliwości i sposobu aplikowania 

 

Również badani uczestnicy projektów wysoko oceniają stopień dopasowania otrzymanego wsparcia 

do swoich potrzeb. Takie opinie uzasadniali przykładowo tak: 

 

Projekt był świetnie zorganizowany i prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę, przez co 
osiągnęłam zamierzone efekty. 

Kurs był prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę i miał wysoką jakość kształcenia, co przełożyło 
się na efekty i poprawę mojej sytuacji. 

Dzięki projektowi podniosłam swoje kompetencje i wszystko oceniam bardzo dobrze pod względem 
realizacji programu nauczania czy kadry prowadzącej. 

Projekt poprawił moją sytuację zawodową, podniósł moją samoocenę i jak najbardziej osiągnęłam 
wszystkie zamierzone efekty. 

Projekt oceniam na najwyższą ocenę, ponieważ poprawił moją sytuację życiową i nie mam co do 
niego żadnych uwag. 

 
Tabela 51. Ocena stopnia dopasowania wsparcia do potrzeb uczestników (edukacja dorosłych) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 1,0% 2,0% 4,3% 18,0% 16,3% 57,0% 

Źródło: badania własne 

 

Biorąc pod uwagę konkretną formę wsparcia, to najlepiej oceniane (biorąc pod uwagę sumę odsetka 

wskazań ocen 9 i 10) są szkolenia/kursy zawodowe. 

 
Tabela 52. Ocena stopnia dopasowania konkretnych form wsparcia do potrzeb uczestników (edukacja dorosłych) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Szkolenie/kurs 
zawodowy (114) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 0,0% 5,3% 11,4% 18,4% 63,2% 

Szkolenie kompetencji 
komputerowych (106) 

0,9% 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 1,9% 6,6% 25,5% 14,2% 49,1% 

Szkolenie językowe (62) 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 4,8% 0,0% 12,9% 16,1% 62,9% 

Szkolenie/kurs INNY niż 
zawodowy (24) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 20,8% 12,5% 62,5% 

Inne (3) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 

Źródło: badania własne 

 

Powyższa ocena, choć subiektywna, wskazuje na pozytywny odbiór projektów unijnych, co z kolei może 

wpływać na chęć uczestnictwa w kolejnych inicjatywach, oraz zachęcanie do tego bliskich członków 

rodziny czy znajomych. Wsparcie można uznać za dopasowane, zarówno z punktu widzenia uczestników 

z regionu warszawskiego stołecznego, jak i mazowieckiego regionalnego. 

 

Tabela 53. Ocena stopnia dopasowania wsparcia do potrzeb uczestników (edukacja dorosłych) – podział na region 
warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny 

Obszar 1 4 5 6 7 8 9 10 

Region warszawski stołeczny 1,1% 1,1% 0,0% 2,2% 2,2% 22,8% 17,4% 53,3% 

Region mazowiecki regionalny 0,5% 0,5% 1,6% 1,6% 5,9% 16,6% 16,6% 56,7% 

Źródło: badania własne 
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Które typy projektów są najbardziej skuteczne, tzn. osiągnęły najlepsze efekty (analiza postępu rzeczowego 

wskaźników) a które najbardziej efektywne, tj. mierzone stosunkiem poniesionych nakładów do osiągniętych 

efektów? 

 

 

Poziom realizacji wskaźników, zarówno na poziomie rezultatu jak i produktu, jest bardzo wysoki. Dużym 

zainteresowaniem cieszą się w szczególności projekty skierowane do osób w wieku 50 lat i więcej 

(zgodnie z zapisami SzOOP, grupę docelową stanowią osoby w wieku od 25 lat). Zgodnie z typem 

projektów przewidzianym do realizacji w tym działaniu, są to szkolenia lub inne formy podnoszenia 

kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji 

nabytych kwalifikacji.  

 

Działanie 10.2 jest również działaniem efektywnym, ponieważ z analizy sprawozdawczości wynika, że na 

mocy zawartych umów wykorzystano zaledwie 71,3% przewidzianej alokacji. 

 

W przypadku całego Działania 10.3 alokację wykorzystano na poziomie 76,5%. Sposób agregacji danych 

sprawozdawczych nie pozwala na określenie stopnia wykorzystania środków UE wyłącznie w odniesieniu 

do Poddziałania 10.3.4. Wiemy natomiast, że łączna wartość wkładu UE dla tych projektów 

w Poddziałaniu 10.3.4 wyniosła do tej pory 45,9 mln złotych, co stanowi 15,6% całości alokacji dla 

Działania 10.3. 

 

Poddziałanie 10.3.4 realizuje wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje 

w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz wskaźnik produktu Liczba osób uczestniczących 

w pozaszkolnych formach kształcenia. Na moment realizacji niniejszego badania, pierwszy z nich został 

zrealizowany na poziomie 98,69%, natomiast drugi, na poziomie 257,41%. 

Widzimy więc, że skuteczność projektów dofinansowanych w tym Poddziałaniu jest równie duża, jak ma 

to miejsce w Działaniu 10.2. 

 

Grupą docelową Poddziałania są osoby w wieku dorosłym, od 18 r.ż., zgłaszające z własnej inicjatywy 

chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia. 

Realizowane projekty dotyczą podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych poprzez 

realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia 

ustawicznego. 

 

Analizując efektywność projektów w ramach badanych działań/poddziałań widzimy, że projekty 

w ramach Działania 10.2 charakteryzują się najniższą kwotą (zarówno według kwoty dofinansowania, 

jak i wartości ogółem projektów) na jednego uczestnika: 

 

Tabela 54. Kwota przypadająca na uczestnika projekt (Działanie 10.2, Poddziałanie 10.3.4) 

 10.2 10.3.4 

Liczba uczestników 13 574 6 236 

Kwota dofinansowania na osobę 4 097,78 zł 8 261,71 zł 

Kwota na osobę wg wartości ogólnej projektu 4 559,98 zł 9 192,80 zł 
Źródło: opracowanie własne 
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Najprawdopodobniej wynika to z konieczności stosowania innych kwot przy szkoleniach językowych, 

które określane są przez wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a które nie są spójne 

z początkowymi założeniami w Programie.   

 

Czy efekty podobne do uzyskanych w projektach z obszaru edukacji dorosłych można było osiągnąć bez wsparcia 

środkami Programu lub przy niższych nakładach? 

Czy wsparcie udzielone beneficjentom RPO WM 2014-2020 przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia 

w porównaniu z instytucjami, które nie korzystały ze środków Programu? 

Czy dofinansowane projekty przekładają się na zwiększenie aktywności zawodowej osób dorosłych? 

 

Z przeprowadzonej analizy benchmarkingowej wynika, że regionalne programy operacyjne 

poszczególnych województw wykazują wiele podobieństw pod względem preferowanych form wsparcia 

na rzecz edukacji. Tylko nieliczne województwa zapisały w swoich programach operacyjnych takie typy 

projektów, które rzeczywiście odróżniają je się na tle całego kraju.  

 

W odniesieniu do edukacji dorosłych trzeba powiedzieć, że zdecydowana większość regionalnych 

programów operacyjnych nie zawiera rozwiązań, które wychodziłyby poza zakres działań, obejmujących 

rozwój kompetencji cyfrowych i językowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wyróżnić 

należy zapis w ramach RPO WO, zakładający wsparcie dla organizowania usług doradczych, mentoringu 

dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej 

w kontekście potrzeb regionalnego bądź lokalnego rynku pracy. Poprzez wsparcie tego typu projektów 

możliwe jest bardziej skuteczne wykorzystanie kapitału ludzkiego do potrzeb rynku pracy i kierowanie 

zasobów ludzkich w te obszary rynku pracy, gdzie występują największe deficyty.   

 

Z wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z dyrektorami placówek realizujących projekty 

w ramach RPO WM wynika, że nie dostrzegają oni szans na przeprowadzenie podobnych działań, tj. 

zapewnienia bezpłatnych szkoleń czy kursów. Jedyna alternatywą są zajęcia odpłatne. 

 

O możliwość realizacji celów rozwojowych szkoły poza środkami RPO, zapytano także w badaniu CATI. 

W pierwszej kolejności respondenci wskazali efekty realizacji projektu. Najczęściej wskazywano 

podniesienie kompetencji/kwalifikacji cyfrowych przez osoby dorosłe. 

 

Nieco mniej wskazało na podniesienie przez osoby dorosłe kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy 

w ramach kształcenia zawodowego. W mniej więcej w 1/3 przypadków nastąpiło podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji językowych, a w co czwartym podniesienie przez osoby dorosłe kompetencji 

niezbędnych na rynku pracy. 
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Wykres 59. Efekty realizacji projektu (edukacja dorosłych) 

 
*respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: badania własne 
 

Podniesienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych (czyli cyfrowych i językowych) częściej 

deklarują beneficjenci z terenu regionu mazowieckiego regionalnego. 

 

Tabela 55. Efekty realizacji projektu (edukacja dorosłych) – podział na region warszawski stołeczny i mazowiecki 
regionalny 

 

Region 

warszawski 

stołeczny 

Region 

mazowiecki 

regionalny 

Podniesienie kompetencji/kwalifikacji cyfrowych przez osoby dorosłe 38,1% 61,8% 

Podniesienie kwalifikacji przez osoby dorosłe, potrzebnych na rynku pracy w ramach 

kształcenia zawodowego 
57,1% 47,1% 

Podniesienie kompetencji/kwalifikacji językowych przez osoby dorosłe 19,0% 38,2% 

Podniesienie kompetencji przez osoby dorosłe, potrzebnych na rynku pracy w ramach 

kształcenia zawodowego 
33,3% 29,4% 

Źródło: badania własne 
 

Następnie badanych zapytano, czy byliby w stanie zrealizować te same działania bez wsparcia RPO. 

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie (Wykres 60), część badanych odpowiedziała 

pozytywnie, zaznaczając jednak, że osiągnęliby jedynie częściowe efekty. Najwięcej odpowiedzi 

twierdzących dotyczyło podniesienia przez osoby dorosłe kompetencji niezbędnych na rynku pracy. 
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Wykres 60. Możliwość osiągnięcia tych samych efektów bez wsparcia RPO WM (edukacja dorosłych) 

 
 

Analogiczne pytania zadano uczestnikom projektów w ramach badanego działania i Poddziałania. 

Zdecydowana większość z nich podniosła swoje kwalifikacje, a ponad 1/3 lepiej wykonuje swoje 

obowiązki zawodowe. 

 

Wykres 61. Efekty osiągnięte przez uczestników (edukacja dorosłych) 

*respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: badania własne 
 

Badani uczestniczący w projektach na terenie regionu warszawskiego stołecznego nieco częściej 

obecnie lepiej wykonują swoje obowiązki oraz więcej zarabiają. Pozostałe efekty natomiast częściej 

zauważają respondenci z regionu mazowieckiego regionalnego. 
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Tabela 56. Efekty osiągnięte przez uczestników (edukacja dorosłych) – podział na region warszawski stołeczny 
i mazowiecki regionalny 

 Region warszawski 

stołeczny 

Region mazowiecki 

regionalny 

Podniósł pan/i swoje kwalifikacje 85,9% 85,6% 

Lepiej wykonuje pan/i swoje obowiązki 38,0% 32,6% 

Zmienił/a pan/i zatrudnienie na lepsze 6,5% 9,6% 

Podwyższył się poziom pana/i zarobków w obecnej pracy 5,4% 3,2% 

Uzyskał/a pan/i awans w obecnym miejscu pracy 2,2% 3,2% 

Zdobył/a pan/i zatrudnienie 0,0% 3,2% 

Źródło: badania własne 
 

Zapytani o to, jakie konkretnie wsparcie otrzymali, najczęściej wskazywali szkolenie/kurs zawodowy, 

oraz szkolenie z zakresu kompetencji komputerowych. Na obszarze regionu warszawskiego stołecznego 

dorośli nieco częściej korzystali ze szkoleń innych niż zawodowe. 

 

Wykres 62. Rodzaj otrzymanego wsparcia (edukacja dorosłych - uczestnicy) 

 
*respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Źródło: badania własne 
 

Tabela 57. Rodzaj otrzymanego wsparcia (edukacja dorosłych - uczestnicy) – podział na region warszawski 
stołeczny i mazowiecki regionalny 

 Region warszawski 

stołeczny 

Region mazowiecki 

regionalny 

Szkolenie językowe 20,7% 23,0% 

Szkolenie kompetencji komputerowych 33,7% 34,8% 

Szkolenie/kurs zawodowy 34,8% 39,6% 

Szkolenie/kurs INNY niż zawodowy 12,0% 5,3% 

Źródło: badania własne 
 

Warto wspomnieć, że 3% badanych to osoby, które przed udziałem w projekcie poszukiwały pracy, a po 

zakończeniu wsparcia stały się osobami pracującymi. 1/3 z nich wprost zadeklarowała, że na tę zmianę 

wpłynął projekt. Osoby te otrzymały przede wszystkim wsparcie szkoleniowe w zakresie języków obcych. 

Tylko cztery projekty zakładały realizację wskaźników dotyczących osób bezrobotnych i biernych 

zawodowo. Łącznie wsparcie objęło ok. 1 600 osób (według wskaźnika produktu) z nieco ponad 19,8 tys. 

uczestników (łącznie w Działaniu 10.2 i Podziałaniu 10.3.4). 

 

8,0%

1,0%

20,7%

35,3%

38,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Szkolenie/kurs INNY niż zawodowy

Inne

Szkolenie językowe

Szkolenie kompetencji komputerowych

Szkolenie/kurs zawodowy



186 
 

Tabela 58. Sytuacja zawodowa przed i poza kończeniu udziału w projekcie (edukacja dorosłych)  
Przed udziałem w projekcie Po udziale w projekcie 

Osoba niepracująca i nieposzukująca pracy 16,7% 17,0% 

Osoba niepracująca i poszukująca pracy 9,7% 7,3% 

Osoba pracująca 69,7% 72,3% 

Osoba ucząca się 4,0% 3,3% 

Źródło: badania własne 
 

Zdecydowana większość badanych (78%) nie była w stanie wskazać innego, niż udział w projekcie 

dofinansowanym ze środków UE, sposobu na osiągnięcie wskazanych wcześniej efektów. Pozostałe 

osoby stwierdziły, że musiałyby same sfinansować szkolenie/kurs, dokształcać się samodzielnie 

np. w domu, przy pomocy bliskich,  lub wziąć udział w szkoleniu o podobnej tematyce. 

 

W celu porównania działań podejmowanych przez beneficjentów RPO, oraz placówek, które 

z dofinansowania nie korzystają, tych drugich zapytano o to, jakie działania zrealizowali na przestrzeni 

lat 2014-2019. 

 

Połowa badanych podjęła działania w celu podniesienia kwalifikacji osób dorosłych potrzebnych na 

rynku pracy, w ramach kształcenia zawodowego. Nieco ponad 1/3 podnosiła kompetencje osób 

dorosłych potrzebne na rynku pracy, a 1/4 dokształcała osoby dorosłe w zakresie języków obcych. 

Porównując odpowiedzi obu grup widzimy, że wśród placówek niekorzystających, dużo mniejszy 

odsetek wyposażył osoby dorosłe w umiejętności cyfrowe i językowe. Z dużym prawdopodobieństwem 

można stwierdzić, że jest to efekt typów projektów, jakie zostały przewidziane do dofinansowania 

w ramach Działania 10.2. 

 

Wykres 63. Działania podejmowane przez placówki, które nie realizują projektów w ramach RPO WM 2014-2020 
(edukacja dorosłych) 

 
Źródło: badania własne 
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Wskazane działania najczęściej zostały sfinansowane ze środków własnych. 
 

Wykres 64. Sposób finansowania działań podejmowanych przez placówki, które nie realizują projektów w ramach 
RPO WM 2014-2020 (edukacja dorosłych) 

 
Źródło: badania własne 
 

Jakie czynniki wpływają na osiągane efekty, z uwzględnieniem charakterystyki uczestników projektów oraz 

specyfiki wykorzystywanych instrumentów wsparcia? 

 

Grupą docelową Poddziałania 10.3.4  są osoby w wieku dorosłym, od 18 r.ż., zgłaszające z własnej 

inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego 

potwierdzenia. 

 

Natomiast Działania 10.2, osoby w wieku od 25 r.ż., z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, 

uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych oraz językowych, 

w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, np. o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 

lat i powyżej. 

 

Dyrektorzy placówek realizujących projekty zgodnie twierdzą, że główny czynnik sukcesu projektu to 

zaangażowana kadra oraz doświadczenie zdobyte przy realizacji podobnych projektów. Warto zwrócić 

uwagę, że w przypadku ewaluowanych projektów, beneficjentami są często placówki spoza 

województwa mazowieckiego, prowadzące podobne działania również w innych regionach kraju. 
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Nie bez znaczenia jest również przyjazna atmosfera, co może mieć duże znaczenie szczególnie dla osób 

starszych, które od dawna nie brały udziału w podobnych przedsięwzięciach i mogą czuć się bardzo 

niepewnie. 

 

Dodatkowo, odniesienie wskazanych efektów było możliwe dzięki organizacji szkoleń/kursów poza 

godzinami pracy, prowadzeniu działań komercyjnych, dobremu przygotowaniu osób prowadzących, 

braku ścisłych kryteriów dostępu do wsparcia, oraz motywowaniu uczestników do podnoszenia 

kompetencji przez zespół projektowy. 

 

Na wykresie (Wykres 61) przedstawiono efekty osiągnięte przez uczestników projektów. Poniższa tabela 

natomiast dostarcza informacji o tym, jaka konkretnie forma wsparcia pozwoliła na zaistnienie danej 

zmiany. W przypadku zdobycia zatrudnienia, awansu oraz podwyższenia poziomu zarobków, 

najskuteczniejsze okazały się szkolenia/kursy zawodowe oraz szkolenia językowe. Natomiast osoby, 

którym udało się zmienić miejsce na pracy na lepsze, które lepiej wykonują swoje obowiązki zawodowe 

oraz podniosły swoje kwalifikacje, najczęściej korzystały ze szkoleń/kursów zawodowych oraz szkoleń 

z zakresu kompetencji komputerowych. 

 
Tabela 59. Odniesione efekty, a otrzymana forma wsparcia (edukacja dorosłych) 

 Szkolenie/kurs 
zawodowy 

Szkolenie 
kompetencji 

komputerowych 

Szkolenie 
językowe 

Szkolenie/kurs 
INNY niż 

zawodowy 
Inne 

Zdobył/a Pan/i zatrudnienia (w przypadku 
osób niepracujących) (N=6) 

50,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 

Uzyskał/a Pan/i awans w obecnym 
miejscu pracy (N=8) 

62,5% 12,5% 25,0% 0,0% 0,0% 

Podwyższył się poziom Pana/i zarobków 
w obecnej pracy (N=12) 

50,0% 8,3% 16,7% 8,3% 16,7% 

Zmienił/a Pan/i zatrudnienia na lepsze 
(N=28) 

39,3% 32,1% 17,9% 14,3% 0,0% 

Lepiej wykonuje Pan/i dotychczasowe 
obowiązki (N=102) 

46,1% 31,4% 17,6% 6,9% 1,0% 

Podniósł/a Pan/i swoje kwalifikacje 
(N=258) 

39,1% 32,6% 21,3% 9,3% 1,2% 

Źródło: badania własne 
 
Zapytani o inne, niewymienione wyżej efekty, które nastąpiły dzięki udziałowi w projekcie, badani podali 

takie przykłady jak: 

▪ Zawarcie nowych znajomości 

▪ Możliwość swobodniejszego posługiwania się komputerem w życiu prywatnym, w tym większe 

możliwości komunikacji z innymi 

▪ Wzrost samooceny i pewności siebie 

▪ Wyznaczenie nowych celów zawodowych 

▪ Podjęcie dalszego kształcenia 

▪ Większe usamodzielnienie 

▪ Założenie własnej działalności gospodarczej 

 

Poza samym projektem, zaistnienie zmian umożliwiły takie czynniki jak: 

▪ Udział w korepetycjach 

▪ Wysokie zaangażowanie, poświęcenie porywanego czasu na przyswajanie materiału 
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▪ Pomoc bliskich (dzieci, wnuków) 

▪ Motywacja do zmiany sytuacji zawodowej 

▪ Motywacja finansowa (podwyżka zarobków) 

▪ Zbieżność tematu kursu/szkolenia z zainteresowaniami 

 

O tym, jak ważna jest motywacja własna uczestnika projektu, przekonują również zaproszeni do badania 

eksperci. Zwracają uwagę, że innej pracy wymaga osoba aktywna, która z własnej inicjatywy chce się 

dokształcać, a innej osoba która przez długi czas nie pracowała, i udział w jakiejkolwiek formie 

dokształcania jest dla niej dopiero początkiem drogi do zmiany sytuacji zawodowej. W takim wypadku, 

poza wsparciem szkoleniowym, niezbędna jest pomoc np. psychologa, doradcy zawodowego, 

edukacyjnego. Wsparcie takiej osoby, to również oduczenie jej pewnych negatywnych nawyków, 

których mogła nabrać przez dłuższy okres bezrobocia (np. uzależnienie od pomocy społeczne), praca 

nad wzrostem samooceny. 

 

Motywacja jako istotny czynnik sukcesu projektu została również poruszona przez uczestników badania 

grupowego. Respondenci zwrócili uwagę na kwestię motywowania poprzez konkretne gratyfikacje. 

Z jednej strony, jak już zaznaczono, gwarancja realnych korzyści pozytywnie wpływa na zaangażowanie 

w działania projektowe, lecz z drugiej, może powodować, że uczestnicy szkoleń, odbędą je nie dlatego, 

że chcą podnieść swoje kwalifikacje, lecz wyłącznie z powodu możliwej gratyfikacji (np. finansowej 

z zakładu pracy). 

 

Bezpłatność wsparcia również może być traktowana jako czynnik sprzyjający efektywności, ale także tę 

efektywność obniżający. Mianowicie, możliwość odbycia darmowego kursu przez jedną osobę zostanie 

potraktowana jako szansa na rozwój, zaś przez inną (szczególnie tę, która nie uczestnicy z własnej 

inicjatywy, tylko np. jest wysyłana na szkolenie przez pracodawcę), jako przykry obowiązek. 

 

 
Po prostu ludzie nie doceniają tego, co jest za darmo. Nie ma zachęty by się postarać. 

 

 
Biorąc pod uwagę charakterystykę odbiorców wsparcia widzimy, że kobiety częściej deklarują, że udział 

w projekcie umożliwił im awans w miejscu pracy oraz lepsze wykonywanie ich obowiązków. 

 
Tabela 60. Efekty osiągnięte przez uczestników z uwzględnieniem płci (edukacja dorosłych) 

 Kobieta (N=179) Mężczyzna (N=121) 

Zdobył/a Pan/i zatrudnienia (w przypadku osób niepracujących) 1,7% 2,3% 

Uzyskał/a Pan/i awans w obecnym miejscu pracy 3,4% 1,7% 

Podwyższył się poziom Pana/i zarobków w obecnej pracy 3,9% 4,1% 

Zmienił/a Pan/i zatrudnienia na lepsze 6,7% 13,2% 

Lepiej wykonuje Pan/i dotychczasowe obowiązki 37,4% 28,9% 

Podniósł/a Pan/i swoje kwalifikacje 83,8% 89,3% 

Źródło: badania własne 

 
Natomiast analizując wiek uczestników projektów, trudno jest dostrzec jakiekolwiek istotną zależności. 

Można wspomnieć, że osoby w wieku od 45 do 49 lat, częściej niż pozostali, zmienili pracę na lepszą 

oraz lepiej wykonują swoje obowiązki, jednocześnie rzadziej deklarując podniesienie kwalifikacji. 
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Tabela 61. Efekty osiągnięte przez uczestników z uwzględnieniem wieku (edukacja dorosłych) 

 
18-24 
lata 

(N=16) 

25-34 
lata 

(N=59) 

35-44 
lata 

(N=85) 

45-49 lat 
(N=47) 

50-59 lat 
(N=31) 

60 lat i 
więcej 
(N=62) 

Zdobył/a Pan/i zatrudnienia (w przypadku 
osób niepracujących) 

6,3% 3,4% 1,2% 2,1% 3,2% 0,0% 

Uzyskał/a Pan/i awans w obecnym miejscu 
pracy 

0,0% 10,2% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Podwyższył się poziom Pana/i zarobków w 
obecnej pracy 

0,0% 11,9% 3,5% 4,3% 0,0% 0,0% 

Zmienił/a Pan/i zatrudnienia na lepsze 18,8% 8,5% 9,4% 19,1% 9,7% 0,0% 

Lepiej wykonuje Pan/i dotychczasowe 
obowiązki 

18,8% 30,5% 41,2% 42,6% 38,7% 22,6% 

Podniósł/a Pan/i swoje kwalifikacje 93,8% 89,8% 87,1% 74,5% 83,9% 88,7% 

Źródło: badania własne 

 

Czy dofinansowane projekty zapewniają realizację polityk horyzontalnych w obszarze edukacji dorosłych? 

W jaki sposób realizowane projekty zapewniają kształtowanie kompetencji kluczowych? 

 

Kryteria formalne stosowane w naborach w ramach Działania 10.2 oraz Poddziałania 10.3.4 wymusiły 

na wnioskodawcach zapewnienie realizacji polityk horyzontalnych w projektach z obszaru edukacji 

dorosłych. Mowa o kryteriach: 

▪ Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnoprawnościami 

▪ Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet 

i mężczyzn, w oparciu o standard minimum 

▪ Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

 

Do kompetencji kluczowych zaliczamy: 

▪ Porozumiewanie się w języku ojczystym. 

▪ Porozumiewanie się w językach obcych. 

▪ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. 

▪ Kompetencje informatyczne. 

▪ Umiejętność uczenia się 

▪ Kompetencje społeczne i obywatelskie. 

▪ Inicjatywność i przedsiębiorczość 

▪ Świadomość i ekspresja kulturalna. 

 

W zakresie wsparcia edukacji dorosłych, to Działanie 10.2 nakierowane jest na upowszechnianie 

kompetencji kluczowych, przy czym, z uwagi na typy projektów możliwych do dofinansowania, nacisk 

położony został na kompetencje językowe oraz komputerowe. 

Jak wynika z wcześniej przedstawionego wykresu (Wykres 59.) 57,1 i 32,9% badanych beneficjentów 

deklaruje, że uczestnicy ich projektów podnieśli kwalifikacje/kompetencje cyfrowe oraz językowe. 

Z analizy wskaźników produktów Działania 10.2 wynika, że poziom ich realizacji jest bardzo wysoki. Jak 

zaznaczono w „Informacji kwartalnej…”, wysoka wartość wskaźnika dotycząca osób po 50 r.ż. 



191 
 

w oferowanym wsparciu, wynika z zastosowania kryterium premiującego projekty przewidujące 

minimum 30% udział tej grupy docelowej w projekcie. 

 

W naborze RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16 zastosowano kryterium merytoryczne szczegółowe, które 

również odnosiło się do kompetencji kluczowych, uwzględniając osoby zamieszkujące obszary wiejskie: 

Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji kluczowych osób zamieszkujących obszary wiejskie, 

które stanowić będą min. 30% uczestników. 

 

Pozostałe kryteria zastosowane w toku naborów (w Działaniu 10.2 oraz Poddziałania 10.3.4) nie odnoszą 

się wprost do pozostałych kompetencji kluczowych. 

 

Tu jednak warto zaznaczyć, że takie umiejętności jak: umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne 

i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, również mogą być kształtowane w ramach 

dofinansowanych projektów. Jak już wspomniano, wśród wcześniej niezaplanowanych efektów 

projektów pojawiły się takie jak: założenie własnej działalności gospodarczej, podjęcie dalszego 

kształcenia, zawarcie nowych znajomości czy większe usamodzielnienie. Oznacza to, że uczestnicy 

projektów, poza podniesieniem kompetencji, do których stricte odnosiły się działania projektowe, mogą 

odnaleźć w sobie np. inicjatywność i przedsiębiorczość, praktykować kompetencje społeczne. 

 

Czy dofinansowane projekty pozwalają na przeciwdziałanie wykluczaniu lub marginalizacji zawodowej grup 

najsłabszych, w tym osób bezrobotnych i najniżej wykształconych?  

 

Stopień, w jakim dofinansowane projekty pozwalają na przeciwdziałanie wykluczaniu lub marginalizacji 

zawodowej grup najsłabszych, w tym osób bezrobotnych i najniżej wykształconych, obrazuj wskaźniki. 

W Działaniu 10.2 są to wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

▪ Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu. 

▪ Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

Oraz wskaźniki produktu: 

▪ Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 

▪ Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 

 

Z już wcześniej przytaczanych danych sprawozdawczych wynika, że realizacji powyższych wskaźników 

jest bardzo wysoka. Jak do tej pory wsparciem objęto ponad 15,5 tys. osób o niskich kwalifikacjach oraz 

9,2 tys. osób w wieku 50 lat i więcej (należy pamiętać, że obie te grupy nie muszą być rozłączne). Ze 

wsparcia częściej korzystają kobiety, które również uznawane są za grupę znajdującą się w trudniejszej 

sytuacji na rynku pracy. 
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Tabela 62. Realizacja wsparcia dla osób o niskich kwalifikacjach oraz z wieku 50 lat i więcej - Działania 10.2 

Nazwa wskaźnika 

Realizacja wskaźnika3 
% realizacji wartości 

docelowej dla 2023 r. 

Szacowana4 Aktualna5 według wartości aktualnej 

K M O K M O K M O 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach 

objętych wsparciem w programie 
10 894 7 269 18 163 10 932 4 643 15 575 nd. nd. 131,78% 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 

objętych wsparciem w programie 
5 135 3 348 9 099 6 465 2 730 9 195 nd. nd. 294,81% 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, 

które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 

8 407 5 716 14 765 8 574 3 645 12 219 nd. nd. 132,97% 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 

4 268 2 825 7 465 5 234 2 231 7 465 nd. nd. 180,41% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Aby zapewnić realizację powyższych wskaźników, w naborach w ramach Działania 10.2 zastosowano 

merytoryczne kryteria szczegółowe: 

▪ Minimum 30% uczestników projektu stanowią osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich.  

▪ Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 30 % uczestników). 

▪ Projekt skierowany jest wyłącznie do osób o niskich kwalifikacjach. 

 

Poddziałanie 10.3.4 nie realizuje wskaźników ukierunkowanych na osoby starsze czy o niższych 

kwalifikacjach. Niemniej w naborach zastosowano również merytoryczne kryteria szczegółowe: 

▪ Minimum 50% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i/lub osoby z wykształceniem 

do poziomu ISCED 3 włącznie (na podstawie Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji 

Kształcenia - ISCED 2011).  

▪ Minimum 30% uczestników projektu stanowią osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich 

w województwie mazowieckim.  

▪ 50% ogólnej liczby uczestników, którym w ramach projektu udzielono wsparcia mieszka na 

obszarach wiejskich. 

 

Niektórzy beneficjenci Poddziałania ujmowali w swoich projektach wskaźniki odnoszące się do osób 

bezrobotnych, biernych zawodowo, bez stażu pracy, czy o niskich kwalifikacjach (dotyczy ok. 14 

projektów). 

 

Jakie bariery i trudności w realizacji projektów z obszaru edukacji dorosłych występują w ramach RPO WM 2014-

2020? 

 

Beneficjenci realizujący projekty edukacyjne skierowane do osób dorosłych najrzadziej zgłaszali 

występowanie problemów w związku z prowadzonymi działaniami projektowymi. Tylko 30% 

respondentów napotkało na trudności (niezależnie czy to projekt realizowany na obszarze regionu 

warszawskiego stołecznego czy regionalnego). Pozostała część badanych podkreślała, że realizacja 

projektu przebiegła bezproblemowo. Przytoczone dane świadczą o tym, iż zapewnione zostały 

odpowiednie warunki formalno-proceduralne po stronie IZ do prawidłowego realizowania projektów 

edukacyjnych.  
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Tabela 63. Zaistnienie problemów w toku realizacji projektu (edukacja dorosłych) - podział na region warszawski stołeczny i 
mazowiecki regionalny 

Obszar TAK NIE 

Region warszawski stołeczny 33,3% 66,7% 

Region mazowiecki regionalny 32,4% 67,6% 

Źródło: badania własne 

 

O ile beneficjenci reprezentujący obszar edukacji przedszkolnej, ogólnej i zawodowej najczęściej 

zwracali uwagę na trudności występujące na etapie zamówień publicznych, o tyle w przypadku placówek 

zajmujących się edukacją dorosłych problemy miały zupełnie inny charakter. Tylko czterech z badanych 

beneficjentów doświadczało problemów związanych z wyborem wykonawców. To znacznie mniej 

w porównaniu z pozostałymi grupami badanych. W trakcie badania respondenci najczęściej wybierali 

odpowiedź „inne”, co potem wymagało uszczegółowienia. Podawane przez respondentów odpowiedzi 

dotyczyły przede wszystkim trudności z procesem rekrutacji i uzyskaniem wymaganej w projekcie liczby 

uczestników. Projekty edukacyjne nastawione na rozwój kompetencji językowych i cyfrowych u osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (np. osoby w wieku 50+, osoby o niskim 

wykształceniu), nie wzbudzały szerokiego zainteresowania u grup docelowych, które na ogół niechętnie 

podnoszą swoje kwalifikacje i nie widzą w tym szansy na poprawę swojej sytuacji zawodowej. Pozostałe 

bariery nie miały istotnego wpływu na działania podejmowane przez beneficjentów w ramach projektu. 
 

W trakcie badań jakościowych potwierdzono, że dla placówek wyspecjalizowanych w edukacji osób 

dorosłych największe problemy sprawiała rekrutacja uczestników. Potwierdzają to wypowiedzi 

respondentów biorących udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych: 

 

Największy problem zazwyczaj mamy z rekrutacją, bo są zawsze różne kryteria 

naboru, na przykład, ze uczestnicy muszą być z obszarów wiejskich, a w 

województwie mazowieckim jest dużo obszarów miejskich, tak sobie radzimy, że 

działamy w poszczególnych powiatach, na miejscu rozmawiamy z różnymi 

instytucjami, umieszczamy te informacje na stronach internetowych, w samych 

instytucjach zostawiamy materiały i te instytucje są chętne i zaangażowane, cieszą 

się, że coś na ich terenie się dzieje. Są to instytucje publiczne i pozarządowe. 

Nasz projekt był dwuletni. Problemem było znalezienie tych 60 osób, zwłaszcza, że 

były wymagane osoby z niskim wykształceniem. Tu był problem bo języków obcych 

uczą się bardzo chętnie osoby z wyższym wykształceniem, ja natomiast musiałam 

to zrobić maksymalnie z tym drugim poziomem, czyli bez wyższego wykształcenia. 

 

W wywiadach zwracano też uwagę na wysokie obciążenia biurokratyczne związane z realizacją projektu 

oraz sztywne kryteria, które określają, jakie grupy mają ma być odbiorcą działań edukacyjnych. 

Podkreślano, że pokonanie tych barier wymaga ogromnych nakładów czasu i pracy. Uczestnicy zgadzali 

się co do tego, że po stronie IZ powinny zostać podjęte działania, mające na celu uproszczenie procedur 

i ograniczenie dokumentacji projektowej.  

 

Na podstawie badania przeprowadzonego z uczestnikami projektów można powiedzieć, że udział 

w projektach niemal wszystkich uczestników (96%) nie wiązał się z barierami lub trudnościami. 

Przeważała wśród tej grupy pozytywna ocena projektów. Jedynie 3% respondentów doświadczyło 
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trudności. Z uwagi na niewielki odsetek osób zgłaszających trudności należy stwierdzić, że zapewnione 

zostały odpowiednie warunki do udziału w projektach związanych z rozwojem kompetencji u osób 

dorosłych. Z zebranego materiału badawczego wyłaniają się następujące wnioski: 

▪ Realizacja projektu lub udział w projekcie nie wiązała się z problemami dla wysokiego odsetka 

beneficjentów i uczestników  

▪ IZ zapewniła odpowiednie warunki prawno-formalne dla realizacji projektów edukacyjnych  

▪ Najpoważniejsze problemy w realizacji projektów miały związek z rekrutacją uczestników.  

▪ Obciążenia biurokratyczne oraz sztywne kryteria były postrzegane jako istotne bariery.  

▪ Ewentualne działania usprawniające po stronie IZ powinny być ukierunkowane na zmniejszenie 

obciążeń biurokratycznych i uelastycznienie kryteriów oceny wniosków.  

 

Jakie można wskazać dobre praktyki z realizacji projektów RPO WM 2014-2020 w obszarze edukacji dorosłych? 

 

Przeprowadzone czynności badawcze zostały ukierunkowane na przeanalizowanie dofinansowanych 

w ramach RPO WM na lata 2014-2020 projektów na rzecz rozwoju edukacji w celu zidentyfikowania tych 

przypadków, które, po pierwsze, wyróżniają się wysoką skutecznością oraz, po drugie, zawierają 

elementy świadczące o wysokiej jakości. Identyfikacja przedsięwzięć spełniających wyżej wymienione 

kryteria jest o tyle istotna, że pozwala określić dobre praktyki, które mogą stanowić wzór do 

naśladowania dla przyszłych projektów zorientowanych na rozwój edukacji. W ramach badań 

zidentyfikowano cztery projekty (po jednym dla każdego szczebla kształcenia), z których można czerpać 

przykład w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć o analogicznym charakterze.  

 

Oferta kursów i szkoleń dla osób dorosłych jest bardzo szeroka. Nie zawsze jednak udział w nich wiąże 

się z poprawą sytuacji zawodowej czy zwiększeniem kwalifikacji pod kątem aktualnych bądź przyszłych 

potrzeb rynku pracy. Popularne dziś są szkolenia z zakresu coachingu. Niestety liczba ofert pracy dla 

coachów nie jest na tyle duża, aby stworzyć możliwości zawodowe dla osób, które chciałyby wykonywać 

ów zawód. W opozycji do opisanego trendu rozwija się dziś rynek szkoleń, oferujących przyuczenie do 

wykonywania tradycyjnych zawodów, jednakże z użyciem nowoczesnych instrumentów i rozwiązań. 

Wśród dofinansowanych projektów związanych z edukacją dorosłych znalazły się też i takie, które za cel 

stawiają przygotowanie osób dorosłych do wykonywania zawodów, na które jest dziś duże 

zapotrzebowanie. Przykładem takiego projektu jest projekt pt. „Innowacyjne kursy krawiectwa 

miarowego od tradycyjnej technologii po miarową konstrukcję w systemie CAD/CAM szansą na wejście 

w szeregi kadr europejskich projektantów”. W ramach projektu przewidziano dla 140 osób dorosłych 

z województwa mazowieckiego (w tym osób bezrobotnych, z obszarów wiejskich i po 50 roku życia), 

kursy zawodowe w obszarze krawiectwa, projektowania w przemyśle mody z zastosowaniem nowych 

technologii cyfrowych CAD/CAM. Projekt był realizowany w okresie od kwietnia 2017 roku do końca 

marca 2019 roku.  

 

Oferta projektu odpowiada na potrzeby regionalnego rynku pracy, w ramach którego poszukiwane są 

dziś specjalizacje takie jak krawiec, konstruktor odzieży czy projektant mody.  Atutem jest też to, że kurs 

dostarcza kompleksowej wiedzy i umiejętności do wykonywania zawodu, dzięki czemu uczestnicy 

projektu będą mogli albo znaleźć zatrudnienie, albo zmienić profil swojej aktywności zawodowej, albo 

też podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować się do aktualnych trendów panujących w branży 

krawieckiej. Uczestnicy projektu – po zakończeniu kursu – przystępowali do egzaminu czeladniczego 



195 
 

przeprowadzanego przez Izbę Rzemieślniczą, dzięki czemu uzyskiwali potwierdzenie posiadanych 

umiejętności. Ciekawym rozwiązaniem w projekcie jest też to, że rozwijane na zajęciach kompetencje 

cyfrowe powiązane są ze specyfiką zawodu. Jest to więc takie działanie, które przekazuje wiedzę 

i umiejętności, a jednocześnie nakierowuje uczestnika na to, jak tę wiedzę i umiejętności wykorzystać 

w pracy zawodowej.  

 

Całkowity budżet projektu wyniósł ponad 1,36 mln zł, z czego dotacja z UE stanowiła 80% Średni koszt 

przypadający na jednego uczestnika projektu ukształtował się na poziomie 9,7 tys. zł. W porównaniu z 

innymi projektami oferującymi analogiczne wsparcie osób dorosłych był to koszt o ponad 1 tys. zł mniej 

w przeliczeniu na jednego uczestnika. Możemy zatem stwierdzić, iż projekt cechuje się wysoką 

efektywnością kosztową. Przypisane do projektu wskaźniki (produktu i rezultatu) udało się zrealizować.  

 

NA PODSTAWIE ANALIZY PROJEKTU PT. „INNOWACYJNE KURSY KRAWIECTWA MIAROWEGO 

OD TRADYCYJNEJ TECHNOLOGII PO MIAROWĄ KONSTRUKCJĘ W SYSTEMIE CAD/CAM SZANSĄ NA WEJŚCIE 

W SZEREGI KADR EUROPEJSKICH PROJEKTANTÓW” MOŻNA SFORMUŁOWAĆ KILKA DOBRYCH PRAKTYK. 

PO PIERWSZE, PROJEKT BYŁ SKIEROWANY M.IN. DO OSÓB, KTÓRE MAJĄ UTRUDNIONĄ SYTUACJĘ 

NA RYNKU PRACY (OSOBY BEZROBOTNE, OSOBY Z OBSZARÓW WIEJSKICH, KOBIETY PO 50 ROKU ŻYCIA). 

PO DRUGIE, KURSY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU DAWAŁY KONKRETNE PRZYGOTOWANIE DO 

WYKONYWANIA ZAWODU. PO TRZECIE, PROFIL KURSÓW BYŁ SKORELOWANY Z POTRZEBAMI 

ZGŁASZANYMI PRZEZ PRACODAWCÓW FUNKCJONUJĄCYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY. OSTATNIĄ 

DOBRĄ PRAKTYKĄ PROJEKTU BYŁO TO, ŻE PODNOSIŁ KOMPETENCJE CYFROWE UCZESTNIKÓW, ALE 

JEDNOCZEŚNIE PRZEKAZYWANE KOMPETENCJE WYKAZYWAŁY SILNY ZWIĄZEK ZE SPECYFIKĄ ZAWODU. 
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3. Główne wnioski i rekomendacje 
 

3.1. Obszar edukacji przedszkolnej 
 

W ramach RPO WM przewidziano do realizacji trzy główne typy projektów, do których dobrane mogły 

być kolejne trzy. Beneficjenci mogli więc otrzymać wsparcie dla swoich placówek w zakresie: 

▪ tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami, w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również 

specjalnych i integracyjnych; 

▪ dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami  

i/lub 

▪ realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku 

z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu 

wynikającego z niepełnosprawności.  

Jak już wspomniano powyżej elementami uzupełniającymi mogły być: 

▪ rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie 

stwierdzonych deficytów; 

▪ wydłużenie godzin pracy OWP; 

▪ doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

 

Większość beneficjentów pozytywnie ocenia efekty otrzymanego wsparcia i z chęcią skorzystaliby 

z podobnego wsparcia w przyszłości. O jego wysokiej skuteczności i zainteresowaniu świadczą również 

osiągnięte wskaźniki i poziom wydatkowania środków. Należy w przyszłości kontynuować podobne 

działania, gdyż jak wskazują wyniki niniejszego badania zarówno beneficjenci jak i grupa jednostek nie 

korzystających ze wsparcia, nadal widzi potrzebę realizacji działań w obszarze wsparcia. 

 

Mając na uwadze możliwe do zidentyfikowania problemy w OWP (na podstawie ogólnodostępnych 

danych publicznych GUS) zidentyfikowane zostały niedobory w zakresie wolnych miejsc w OWP. 

Jednakże sami beneficjenci, najczęściej korzystali ze wsparcia w obszarze: realizacji dodatkowej oferty 

edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 

przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności w połączeniu 

ze wsparciem nauczycieli i organizacją zajęć wyrównujących dla dzieci z deficytami. Dopiero na czwartej 

pozycji (według odsetka wskazań na efekty uzyskane poprzez realizację projektu) wskazywano 

utworzenie nowych miejsc w OWP. Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku  regionu warszawskiego 

stołecznego, liczba dzieci przypadająca na 1 miejsce w placówce jest mniejsza od 1, co oznacza, 

iż placówki te dysponują wolnymi miejscami. Sytuacja ta jest gorsza w przypadku regionu 

mazowieckiego regionalnego, pomimo znacznego zmniejszenia liczby dzieci przypadających 

na 1 miejsce w latach 2014 – 2017 wciąż we wszystkich subregionach regionu mazowieckiego 

regionalnego obserwujemy wskaźnik powyżej 1 dziecka na 1 miejsce. Można tutaj szczególnie wskazać 

subregion radomski (1,29 dzieci na 1 miejsce) a także ciechanowski (1,25 dzieci na 1 miejsce). Wskaźnik 

ten świadczy z jednej strony o poprawie sytuacji pod względem dostępności miejsc w placówkach 

wychowania przedszkolnego, ale z drugiej strony o dalszej potrzebie wspierania tego obszaru. 
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Uwagę zwraca rozdźwięk pomiędzy tym, co sami beneficjenci postrzegają jako efekt projektu, a tym 

jakie założenia przyjęto na potrzeby programu. Dla twórców RPO WM istotnym było wsparcie dla 

tworzenia nowych miejsc w OWP, bardziej niż np. doskonalenie nauczycieli. Beneficjenci natomiast bądź 

to z uwagi na brak odpowiednich środków (minimalny wkład własny projektu na poziomie 20%) bądź 

możliwości (preferowane były projekty, w których dostosowano sale do potrzeb OWP, a nie budowano 

nowe sale, budynki) mniej chętnie korzystali z tego typu wsparcia. W przyszłości należy rozważyć 

możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, tak aby zwiększyć zainteresowanie beneficjentów 

tworzeniem nowych miejsc w OWP i skupić się na tego rodzaju wsparciu lub też skupić się na obszarach, 

na które jest wysokie zapotrzebowanie, a zbyt małe środki, a kwestię tworzenia nowych miejsc w OWP 

pozostawić w gestii samych placówek. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na sytuację mniejszych 

placówek, szczególnie prywatnych, które to dysponują małym budżetem i nie posiadają zaplecza 

w postaci doświadczenia samorządu w aplikowaniu o środki np. RPO. W trakcie badania techniką FGI 

porównano możliwości placówek utrzymywanych przez samorządy, do tych prywatnych i o ile problemy 

są te same w obu przypadkach, to możliwości aplikowania ośrodki są dużo mniejsze. Prywatni 

przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z pomocy doświadczonych pracowników np. w urzędach gmin, 

którzy sporządzają wniosek o dofinansowanie oraz go rozliczają (często też wykorzystują możliwości 

gminy do wkładu własnego), w przypadku małych podmiotów jest to zadaniem właścicieli, którzy często 

nie mają wiedzy, ani środków na dokształcanie w tym zakresie.  

 

Najniższym zainteresowaniem cieszyło się wsparcie w obszarze wydłużenia godzin pracy OWP. Badani 

sugerowali, iż może to być kwestia tego, iż było to zadaniem towarzyszącym realizacji innych 

przedsięwzięć, ale jak wskazują inne typy realizowanego wsparcia, które również mogły być 

dodatkowym wsparciem, np. dokształcanie nauczycieli czy wsparcie dla dzieci z deficytami, jeśli istnieje 

potrzeba, to działanie będzie wykorzystywane, bez względu na to w jakiej kompilacji musi zaistnieć. 

W tym względzie należy zastanowić się nad kontynuacją tego typu wsparcia w kolejnych latach.  

 

Należy w sposób szczególny podkreślić wysoką użyteczność działań RPO WM w zakresie tworzenia 

nowych miejsc w OWP dla dzieci z niepełnosprawnościami. Analiza deklarowanej liczby miejsc w OWP 

z uwzględnieniem dostosowania do konkretnych grup dzieci wykazuje, iż najwyższy odsetek miejsc 

utworzonych lub dostosowanych dzięki środkom RPO WM dotyczył właśnie potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami. Dokonując porównania liczby miejsc w OWP jakimi dysponują placówki 

w odniesieniu do liczby miejsc utworzonych lub dostosowanych w efekcie realizacji projektu można 

wykazać, iż 19,8% z istniejących miejsc stanowią te, które powstały w wyniku realizacji projektu. 30,4% 

z istniejących miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami stanowią te wsparte 

w projekcie. Należy kontynuować tego typu wsparcie, gdyż jak podkreślają sami badani oraz eksperci 

wsparcie to jest bardzo potrzebne, szczególnie z uwagi na wysokie koszty tworzenia tego typu miejsc. 

Jednocześnie przyjęte w kraju rozwiązania podkreślają potrzebę tworzenia placówek integracyjnych, 

w których dzieci z niepełnosprawnościami mogą korzystać z tych samych miejsc co dzieci pełnosprawne, 

pod warunkiem właśnie dostosowania ich do specjalnych potrzeb tych dzieci.  

 

Badani podkreślali, że uzyskane w projekcie efekty nie byłyby możliwe do realizacji bez środków RPO 

WM, a jeśli już to nie w takim samym wymiarze. Warto zwrócić uwagę na to, iż w wielu przypadkach 

osoby, które prowadzą OWP nie są i nie muszą być zaznajomione z potrzebami regionu. Każda z takich 

osób skupia się przede wszystkim na potrzebach jednostki w bardzo wąskim zakresie. Planowanie 

wsparcia na poziomie RPO WM wymaga jednak zdecydowanie szerszego podejścia i dostrzegania 

problemów. Bez kształtowania polityki regionalnej wiele placówek realizowałoby działania niezbędne do 

ich funkcjonowania, ale z wielką dozą prawdopodobieństwa nie myślałaby o komplementarności swoich 

działań. Jeśli nawet realizowane były działania wskazane w ramach RPO WM, to bez niejako nakazu ze 
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strony regulaminu konkursu nie dokonywano by połączenia wielu form wsparcia np. z uwagi na 

konieczność oszczędnego wydatkowania środków. W sytuacji, kiedy koszty ponoszone są w 20% chęć 

niejako „dołożenia” dodatkowych działań wzrasta. Potwierdzeniem tezy mogą być wyniki badania na 

grupie kontrolnej, która najczęściej wskazywała, iż działania jakie podejmowali w latach 2014 – 2019 

dotyczyły przede wszystkim dokształcania nauczycieli, a więc niejako relatywnie najtańszego 

z możliwych działań, możliwych do realizacji w omawianym tutaj obszarze. Jednocześnie podkreślano, 

iż w wielu przypadkach brakuje środków na doposażenie placówki czy remont. Analiza estymatora 

difference-in-differences obrazuje jaki odsetek działań został zrealizowany dzięki wsparciu środkami 

RPO WM, im wyższy odsetek różnicy tym większy wpływ środków EFS na osiągnięcie danego efektu. 

Największy wpływ środków RPO WM zauważyć można w przypadku takich efektów jak:  

▪ Stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami; 

▪ Rozszerzenie oferty placówki o zajęcia wyrównujące; 

▪ Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 

w tych przypadkach estymator difference-in-differences jest wyższy niż 50%.  

  

Analiza tego samego wskaźnika wykazuje, iż w wielu przypadkach jednostki z grupy kontrolnej 

(niekorzystającej ze wsparcia) tworzyły nowe miejsca w OWP w bardzo zbliżonym zakresie co jednostki 

wsparte środkami RPO WM (beneficjenci projektów). Gminy, które są odpowiedzialne za zapewnienie 

takich miejsc muszą posiadać na nie środki, a pozyskanie dodatkowych funduszy może z jednej strony 

wpłynąć na możliwość utworzenia miejsc w OWP (np. w przypadku gmin zadłużonych) lub zwiększenie 

jakości tworzonych miejsc (np. poprzez włączenie w projekt działań dla nauczycieli, czy zajęć 

dodatkowych dla dzieci). Można zatem powiedzieć, iż efekty w postaci tworzenia miejsc w OWP są 

realizowane przez gminę, gdyż taki na niej spoczywa obowiązek, ale środki dodatkowe zwiększają jakość 

podejmowanych przez nie działań.  

 

Szczególnie korzystnie należy ocenić realizację projektów w ramach RPO WM pod kątem możliwości 

wystąpienia barier. Wyniki badania przeprowadzonego z udziałem przedstawicieli ośrodków 

wychowania przedszkolnego pokazują, że realizacja projektów w osi 10 RPO WM odbywała się 

w przeważającej większości przypadków bezproblemowo. 66% beneficjentów nie doświadczyło żadnych 

trudności w procesie realizacji projektu. Tylko 34% respondentów wskazywało na fakt, iż towarzyszyły 

im trudności w tym procesie. Przytoczone dane świadczą o tym, iż zapewnione zostały odpowiednie 

warunki formalno-proceduralne po stronie IZ do prawidłowego realizowania projektów. Najczęściej 

pojawiającym się problemem po stronie beneficjentów była trudność w wyłonieniu wykonawcy do 

realizacji przewidzianych w projekcie działań. Beneficjenci zwracali uwagę na duże obciążenia 

biurokratyczne związane z realizacją projektów. Ewentualne działania usprawniające po stronie 

IZ powinny iść w kierunku uproszczenia dokumentacji konkursowej i procedur. 

 

Propozycje rekomendacji: 

▪ kontynuacja działań w obszarze edukacji przedszkolnej; 

▪ zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektów dotyczących tworzenia nowych miejsc w OWP, 

w przyszłym okresie programowania, jeśli pojawi się taka możliwość; 

▪ wprowadzenie możliwości tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego nie tylko w już 

istniejących placówkach; 

▪ wzmocnienie działań informacyjno – promocyjnych szczególnie wśród placówek prowadzonych 

przez jednostki prywatne. 

▪ realizacja wsparcia mającego na celu podniesienie jakości świadczonych usług przez OWP. 
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3.2.  Obszar edukacji ogólnej 
 

W zakresie kształcenia ogólnego planowane w ramach osi priorytetowej X RPO WM na lata 2014-2020 

interwencje służą wspieraniu przedsięwzięć i działań rozwijających kompetencje kluczowe 

i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, począwszy od edukacji na poziomie 

podstawowym i gimnazjalnym, po edukację ponadpodstawową (ogólną).  

 

Wśród beneficjentów z obszaru edukacji ogólnej, którzy wzięli udział w badaniu, najczęstszym (powyżej 

80% badanych) efektem realizacji projektu (a tym samym typem realizowanych działań) była lepsza 

realizacja zadań przez nauczycieli, którzy wykorzystują sprzęt TIK do prowadzenia zajęć – 92,5% 

odpowiedzi, dalej wskazywano na lepszą realizację zdań przez nauczycieli, którzy wykorzystują 

doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie – 85,6% odpowiedzi oraz 

lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy dzięki nabyciu kompetencji kluczowych 

i umiejętności uniwersalnych – 84,2% odpowiedzi. 

 

Warto zwrócić uwagę, iż jak to miało już miejsce w przypadku kształcenia przedszkolnego, efekty jakie 

są przede wszystkim zauważane przez beneficjentów projektów, nie pokrywają się wprost z potrzebami, 

dla których stworzono wsparcie w obszarze edukacji ogólnej. Beneficjenci podkreślają użyteczność 

wsparcia w sprzęt TIK oraz możliwość dokształcania nauczycieli w zakresie zastosowanych technologii,  

dzięki czemu w ich opinii następuje kompleksowe wsparcie szkoły. Lepsze przygotowanie uczniów do 

wejścia na rynek pracy zauważane jest dopiero jako trzeci w kolejności odsetka wskazań efekt realizacji 

projektów. Pokazuje to również hierarchię potrzeb w placówkach, względem polityki regionalnej.  

 

Szczególnie podkreślanymi potrzebami było wsparcie placówek w odpowiedni sprzęt, niekoniecznie TIK 

(choć ten jest niezbędny do sprawnego funkcjonowania nowoczesnych placówek), ale również 

wyposażenie w meble do klas, wyposażenie bibliotek i kuchni. W przypadku każdego wyposażenia czy 

to w sprzęt TIK, czy pozostałych, badani podkreślali szybkie zużywanie się tego typu wyposażenia, 

z uwagi na wysoki poziom eksploatacji, 5 dni w tygodniu po kilka godzin przez 10 miesięcy w roku i przez 

dużą liczbę uczniów. Oczywistym jest więc, że konieczność tego typu inwestycji będzie się pojawiała 

w placówkach regularnie po upływie czasu eksploatacji. Pomimo tego, iż sprzęt w wielu przypadkach 

może nadal spełniać swoje funkcje po tym czasie, przestaje on być aktualny wobec rynku.  

 

W kolejnym okresie programowania należy kontynuować wsparcie w obecnym kształcie, można jednak 

rozważyć możliwość zwiększenia wysokości dofinansowania na sprzęt, względem innych form wsparcia, 

mając na względzie, że kształcenie uczniów zgodne z potrzebami rynku pracy musi opierać się również 

na dobrze wykształconej kadrze funkcjonującej w placówkach, które są dostosowane do standardów 

rynkowych. W innym przypadku uczenie uczniów na przestarzałym sprzęcie, nie pozwoli im na poznanie 

najnowszych technologii, czy rozwiązań, jakie mogliby stosować w przyszłości u pracodawców.  

 

Chcąc wskazać najbardziej efektywne wsparcie, można wskazać wsparcie nauczycieli z zakresu TIK 

w programie. Mając na uwadze, iż jedynie 3,5% środków z projektu można było przeznaczyć na ten cel, 

osiągnięcie szacowanej wartości wskaźnika do końca 2023 na poziomie prawie trzynastokrotnie 

przewyższającym zakładaną wartość należy ocenić jako bardzo efektywne. Świadczy to również 

o wysokim zainteresowaniu właśnie tym typem wsparcia, a także o jego wysokiej skuteczności.  

 

Warte podkreślenia jest również to, iż w większości badani uznali, że uzyskanie podobnych efektów 

wsparcia, jak to w projekcie byłoby niemożliwe do uzyskania bez projektu, albo tylko częściowo możliwe, 

co świadczy o wysokim poziomie wykorzystania oferowanego wsparcia. Badani bardzo dobrze oceniają 
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otrzymane wsparcie i deklarują, iż w przyszłości chętnie skorzystaliby z podobnych form. Podobnie 

jednostki, które nie korzystały ze wsparcia w obszarze edukacji ogólnej, chętnie zdecydowałyby się na 

nie w przyszłości.  

 

Uwagę zwracają wyniki badania na grupie kontrolnej, które w minimalnym stopniu pokazują, 

iż jednostki, które nie otrzymały wsparcia RPO WM realizują zadania w zakresie wsparcia uczniów 

w obszarze kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Działanie, które jest 

realizowane przez większość badanych dotyczy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, niekoniecznie 

natomiast w powiązaniu ze wsparciem w obszarze możliwości wykorzystania zakupionego sprzętu TIK 

w prowadzeniu zajęć, co jest elementem wsparcia RPO WM.  

 

Analiza wyników badania dotyczącego potrzeb badanych placówek niekorzystających ze wsparcia RPO 

WM pokazuje, że badani mają potrzebę wsparcia w wielu obszarach, ale przede wszystkim jest to: 

▪ Doposażenie placówki w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć - 81,9% odpowiedzi; 

▪ Podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli - 46,4% odpowiedzi; 

▪ Doposażenie placówki do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie - 44,9%.  

 

Należy zatem potwierdzić tezę, iż wciąż wiele potrzeb badanych placówek jest aktualnych i dotychczas 

w wielu przypadkach nie podjęto działań, mających na celu polepszenie sytuacji placówki lub działania 

te były niewystarczające.  

 

Podobnie jak w przypadku kształcenia na poziomie edukacji przedszkolnej, tak i tutaj pojawia się 

niespójność pomiędzy tym, jakie przede wszystkim mają potrzeby badane placówki (a z tym zawsze 

wiążą się możliwości finansowe), a tym co może być finansowane w ramach RPO WM. Należy szukać 

takich rozwiązań, które z jednej strony realizować będą politykę zaplanowaną w dokumentach 

strategicznych, a z drugiej odpowiadać będą wprost na potrzeby  placówek.  

 

Odpowiadając na pytanie, czy możliwe byłoby osiągniecie podobnych efektów przy wykorzystaniu 

innych środków, należy przytoczyć wyniki badań techniką kontrfaktyczną. Analiza estymatora 

difference-in-differences obrazuje jaki odsetek działań został zrealizowany dzięki wsparciu środkami 

RPO WM, im wyższy odsetek różnicy tym większy wpływ środków EFS na osiągnięcie danego efektu. 

Największy wpływ środków RPO WM zauważyć można w przypadku takich efektów jak:  

▪ Doposażenie placówki w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć; 

▪ Doposażenie placówki do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie; 

▪ Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez przekazanie kompetencji kluczowych 

i umiejętności uniwersalnych; 

▪ Wsparcie nauczycieli w zakresie lepszego przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

w tych przypadkach estymator difference-in-differences jest wyższy niż 50%.  

 

Warto zwrócić uwagę na działania placówek związane z podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli. 

Różnica w tym przypadku wynosi nieco ponad 10%, co oznacza, że widoczna jest lekka przewaga efektów 

osiągniętych dzięki wsparciu w ramach RPO WM. Można zatem domniemywać, iż potrzeba 

dokształcania nauczycieli, jest realizowana przez placówki kształcenia ogólnego, ale tak jak podkreślali 

to badani w wywiadach jakościowych, nie w takim samym wymiarze jakościowym, jak również nie 

dokładnie w tych samych obszarach co w ramach wsparcia RPO WM. 
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Warto jednocześnie podkreślić, wysoką skuteczność projektów RPO WM w zakresie doposażenia 

placówki do prowadzenia zajęć opartych na eksperymencie oraz przygotowania uczniów do wejścia na 

rynek pracy poprzez przekazanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. To właśnie 

w przypadku tej grupy estymator difference-in-differences osiąga najwyższy poziom różnicy. 

Co oznacza, iż wsparcie to bez środków RPO WM realizowane byłoby na bardzo niskim poziomie.  

 

Niemal 2/3 beneficjentów podkreślało, że nie spotkało się z żadnymi problemami w procesie wdrażania 

działań projektowych. Warto tutaj podkreślić, iż IZ zapewniła odpowiednie warunki prawno-formalne 

dla realizacji projektów edukacyjnych. Najpoważniejsze problemy w realizacji projektów miały związek 

z: trudnościami w wyłonieniu wykonawców do realizacji zadań przewidzianych w projekcie, reformą 

oświaty, a dokładniej z decyzją o wygaszaniu gimnazjów, niewystarczającym potencjałem kadrowym 

szkół do zajmowania się zarządzaniem projektami edukacyjnymi, strajkiem nauczycieli i zmianą regulacji 

prawnych. Zidentyfikowane wyżej bariery nie zależały bezpośrednio od IZ, w związku z tym trudno 

sformułować zalecenia dla IZ, które mogłyby odpowiadać na zaistniałe problemy.  

 

Propozycje rekomendacji: 

▪ kontynuacja działań w obszarze edukacji ogólnej. 

▪ należy kontynuować działania informacyjno – promocyjne, tak aby ze wsparcia w obszarze 

kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych skorzystały jednostki, które do tej 

pory nie otrzymały wsparcia lub jednostki, które już rozpoczęły tego typu kształcenie, a potrzebują 

środków dla kolejnych roczników uczniów. 

▪ kontynuacja wymagań dotyczących konieczności przeprowadzenia diagnozy potrzeb placówki, 

w obszarze objętym wsparciem. 

 

3.3. Obszar edukacji zawodowej 
 

Zaprojektowane wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w pełni wpisuje się w założenia głównych 

dokumentów strategicznych rangi krajowej i regionalnej. W świetle realizacji wskaźników, aktualnie nie 

pojawia się zagrożenie w realizacji celów działania. Z analiz wynika, że projekty zakładające udział kadry 

placówek oferujących kształcenie zawodowe w szkoleniach, oraz oferujące doposażenie szkół, są 

wdrażane najskuteczniej. 

 

Oceniając wpływ wsparcia na poprawę sytuacji szeroko rozumianego kształcenia zawodowego, należy 

uwzględnić ograniczenia wynikające z tego, że część problemów wynika z decyzji podejmowanych na 

szczeblu krajowym, bądź z uwarunkowań niezależnych od włodarzy województwa (np. problemy 

demograficzne, skutkujące tym, że nabór uczniów nie pozwala na selekcję, a to w konsekwencji 

prowadzi do obniżenia jakości kształcenia zawodowego). Problemem dotychczas nierozwiązanym jest 

trudność pozyskania odpowiednio wykwalifikowanych, zaangażowanych nauczycieli przedmiotów 

zawodowych. 

 

Wsparcie w ramach RPO może wpływać na to, aby absolwenci szkół zawodowych wyposażeni byli 

w odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, próbować budować w nich poczucie odpowiedzialności oraz 

przyzwyczajać, że praca w określonym zawodzie może wiązać się z pewnymi niedogodnościami. 

Nie wpłynie jednak na wysokość oferowanych wynagrodzeń, czy rozwiązanie innych problemów 

związanych z podejmowaniem pracy w ogóle. 
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Analizując zapisy SzOOP RPO WM należy stwierdzić, że zaplanowane wsparcie w dość dużym stopniu 

odpowiada na potrzeby w zakresie edukacji zawodowej, zidentyfikowane w toku badania. Jednak 

zarówno w SzOOP, jak i kryteriach wyboru projektów, brak jest jednoznacznego odwołania do 

podnoszenia atrakcyjności oraz promocji kształcenia zawodowego, jako alternatywy dla kierunków 

ogólnych. Jest to jedno z ważnych działań, często podkreślane w toku jakościowej części badania. 

Uświadamianie korzyści płynących z posiadania konkretnego zawodu, możliwości jakie daje 

wykształcenie zawodowe (zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców), są jak najbardziej możliwe do 

realizacji. Istotą jest pokazanie edukacji zawodowej oraz oferty szkół branżowych, jako równie 

atrakcyjnej co oferta liceów. 

 

Można jednak uznać, że podjęte działania w sposób pośredni wpływają na wzrost tej atrakcyjności. 

Dzieje się tak m.in. dzięki unowocześnieniu pracowni zawodowych, umożliwieniu uczniom zdobycia 

kwalifikacji potwierdzonych uprawnieniami/certyfikatami, umożliwieniu uczniom odbycia 

specjalistycznych kursów i szkoleń, przybliżaniu nauczycieli i instruktorów do aktualnych warunków 

panujących w środowisku pracy. 

 

Zintensyfikowanie współpracy z pracodawcami jest rozwiązaniem dla problemu niedostosowanej bazy 

dydaktycznej szkół. W powszechnej opinii, tylko współpraca z przedsiębiorstwami może zapewnić 

dostosowanie programu nauczania do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dobrze 

ocenia się angażowanie pracodawców w proces przygotowania programu nauczania, określania 

niezbędnych dla danego stanowiska kwalifikacji, a następnie weryfikowania podczas egzaminów. 

Szkoła zawodowa, ze względu na różne ograniczenia, nie jest w stanie zapewnić kształcenia tak 

specjalistycznego, jak oczekiwaliby niektórzy pracodawcy. Rozwiązaniem tego problemu jest ścisła 

współpraca z otoczeniem gospodarczym (np. w formie klas patronackich), co dałoby możliwość 

wyposażenia uczniów w umiejętności odpowiadające potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa. 

Z zebranych opinii można wywnioskować, że rzetelna diagnoza potrzeb placówki, lokalnego rynku oraz 

ścisła współpraca z przedsiębiorstwami daje szanse na to, że podejmowane wsparcie na rzecz edukacji, 

będzie działaniem wybiegającym naprzód, a nie rozwiązującym wyłącznie bieżące problemy. Tym 

samym kryteria wyboru projektów obowiązujące projektodawców do przeprowadzenia diagnozy 

placówki, sprzyjają dofinansowaniu skutecznych projektów. 

 

Beneficjenci bardzo wysoko oceniają stopień dopasowania otrzymanego wsparcia do potrzeb ich 

placówki. Według samooceny, działania projektowe przyczyniły się do wzrostu jakości realizowanego 

kształcenia. 

 

Niemal wszyscy zadeklarowali chęć skorzystania ze wsparcia RPO w przyszłości. Takie same deklaracje 

składali przedstawiciele podmiotów, które ze wsparcie nie korzystają, co oznacza, że pomimo trudności 

jakie wskazywali (wymagany wkład własny, brak wiedzy i umiejętności napisania wniosku mającego 

szansę na pozytywną ocenę komisji oceniającej projekty, skomplikowane procedury, brak personelu, 

który byłby w stanie zarządzać i rozliczyć projekt, krótki czas na przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych), są gotowi taki trud podjąć. 

 

Jedni i drudzy, zapytani o to jakiego wparcia w ramach RPO brakuje, często wskazywali na projekty 

możliwe do realizacji w obecnej perspektywie, co wskazywałoby na brak szczegółowej wiedzy na temat 

działań możliwych do sfinansowania. 
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Beneficjenci nie dostrzegają szans na przeprowadzenie podobnych działań, bez pozyskanych środków. 

Również co trzeci badany nauczyciel przyznaje, że udział w projekcie był dla niego jedyną możliwością 

osiągnięcia wskazanych efektów. 

 

Zarówno skala działań mających na celu wyposażenie uczniów w kompetencje kluczowe i  umiejętności 

uniwersalne, jak i wsparcie stypendialne czy organizacja staży lub praktyk jest wśród placówek 

niekorzystających ze wsparcia unijnego, mniejsza niż w grupie beneficjentów. Należy wspomnieć, że 

samoocena jakości kształcenia jest wyższa wśród placówek, które ze wsparcia w ramach RPO WM nie 

korzystają, co może wskazywać na to, że po dofinansowanie częściej sięgają placówki, które borykają się 

z pewnymi deficytami. 

 

Realizacja projektu lub udział w projekcie nie wiązała się na ogół z żadnymi problemami. Jeżeli takowe 

się pojawiły, najczęściej miały związek z trudnościami w wyłonieniu wykonawców do realizacji zadań 

przewidzianych w projekcie. Beneficjenci zwracali również uwagę na opóźnienia po stronie IP 

w podpisywaniu umów i wypłacie środków finansowych. Barierą jest też: sztywno określone wymogi 

i kryteria oraz długi czas oceny wniosków o dofinansowanie.  

 

Propozycje rekomendacji: 

▪ Utrzymanie zaprojektowanych typów projektów. 

▪ Kontynuacja działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych wnioskodawców. 

▪ Położenie nacisku na współpracę szkół /beneficjentów z pracodawcami, w tym w zakresie 

projektowania wsparcia, celem zwiększenia jego adekwatności i trafności do potrzeb rynku pracy. 

▪ Podnoszenie wiedzy beneficjentów w zakresie sposób zapewnienia realizacji zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w projektach kierowanych do uczniów. 

▪ Położenie nacisku na realizację typów projektów związanych z organizacją staży i praktyk 

u pracodawców. 

 

3.4. Obszar edukacji dorosłych 
 

Wśród przyczyn niepodejmowania dalszej edukacji przez osoby dorosłe, najczęściej wymienia się brak 

takiej potrzeby. Osoby, które nie uczestniczą w edukacji w systemie formalnym i pozaformalnym, ale 

które chciałyby w niej uczestniczyć, jako najczęstszą przeszkodę wskazują brak czasu z powodów 

rodzinnych, a w przypadku osób pracujących, niedostosowanie kursów do harmonogramu pracy i/lub 

odbywanie się szkoleń w niedogodnym dla nich czasie. Dla osób bezrobotnych ceny kursów są zbyt 

wysokie. 

 

Mimo to znaczna część osób dorosłych w dalszym ciągu uczestniczy w procesie edukacji na różnych 

poziomach zaawansowania. Chęć kształcenia jest powiązana z określonymi cechami, takimi jak miejsce 

zamieszkania (miasto) oraz wykształcenie (wyższe).  

Zaprojektowane wsparcie na rzecz edukacji dorosłych wpisuje się w założenia głównych dokumentów 

strategicznych rangi krajowej i regionalnej, a skuteczność projektów dofinansowanych w Działaniu 10.2 

oraz Poddziałaniu 10.3.4 jest wysoka (wysoki poziom realizacji wskaźników). Projekty w ramach 

Działania 10.2 charakteryzują się większą efektywnością. 
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Natomiast oceniając, na ile odpowiada na potrzeby w województwie, należy uwzględnić jego 

ograniczenia. Wsparcie RPO rozwiązuje problem związany z niedostatkiem środków finansowych, które 

mogłyby zostać przeznaczone na dokształcanie, natomiast problemem pozostaje zmotywowanie do 

dalszego kształcenia. 

 

Motywacji sprzyja pewność, że poczynione inwestycje (środki finansowe, prywatny czas) przyniosą 

konkretne efekty (np. wzrost zarobków). Jest to jednak element, na który wpływ wsparcia oferowanego 

w ramach RPO WM jest ograniczony. Zwraca się uwagę, że w którymś momencie może nastąpić przesyt 

związany z rodzajem oferowanego wsparcia. Mianowicie, zamiast podstawowych kursów językowych 

i komputerowych, trzeba będzie oferować bardziej kompleksowe wsparcie, które doprowadzi do 

zatrudnienia. 

 

Częściowym rozwiązaniem tego problemu mogłoby być zmodyfikowanie wsparcia. Zmiana kierunku 

działania: zamiast poszukiwania chętnych dla danej formy wsparcia, poszukiwanie wsparcia 

odpowiadającego potrzebom uczestnika projektu. Mogłoby to przełożyć się na zainteresowanie 

potencjalnych uczestników. 

 

Biorąc pod uwagę inne ograniczenia osób dorosłych, ułatwieniem byłaby możliwość odbycia 

szkolenia/kursu w godzinach pracy. Do tego jednak niezbędna jest zgoda pracodawcy. 

Sami beneficjenci bardzo wysoko oceniają stopień dopasowania otrzymanego wsparcia do potrzeb, co 

najczęściej wynika z poprzedzenia projektu solidną diagnozą. Niemal wszyscy z badanych (także 

przedstawicieli placówek, które nie korzystają ze wsparcia unijnego) zadeklarowali chęć skorzystania ze 

wsparcia RPO w przyszłości. Analiza wyników badań przeprowadzonych z obiema grupami, wskazuje 

jednak na brak szczegółowej wiedzy na temat działań możliwych do sfinansowania. 

 

Pomimo trudności w aplikowaniu (takich jak: brak wiedzy i umiejętności napisania wniosku mającego 

szansę na pozytywną ocenę komisji oceniającej projekty, skomplikowane procedury, brak personelu, 

który byłby w stanie zarządzać i rozliczyć projekt, krótki czas na przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych), są gotowi taki trud podjąć. 

Dyrektorzy instytucji realizujących projekty w ramach RPO WM nie dostrzegają szans na 

przeprowadzenie podobnych działań bez wsparcia unijnego. Jeżeli byliby w stanie osiągnąć podobne 

efekty przy zastosowaniu innych środków, to i tak byłyby to efekty jedynie częściowe. 

 

Również zdecydowana większość badanych uczestników projektów nie była w stanie wskazać innego, 

niż udział w projekcie dofinansowanym ze środków UE, sposobu na osiągnięcie uzyskanych tu efektów. 

Wielu z nich wskazuje na zaistnienie efektów dodatkowych (takich jak: wzrost samooceny, wyznaczenie 

nowych celów zawodowych, większe usamodzielnienie, podjęcie dalszego kształcenia), co wzmacnia 

pozytywny odbiór działań. 

 

Wśród instytucji niekorzystających ze wsparcia z RPO WM, skala wyposażenia osób dorosłych 

w umiejętności cyfrowe i językowe jest dużo mniejsza, co dodatkowo potwierdza duże znaczenie 

projektów z Działania 10.2. 
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Skala projektów skierowanych do osób bezrobotnych i biernych zawodowo jest niewielka, natomiast 

dane sprawozdawcze pokazują, że projekty skierowane do grup najsłabszych, zagrożonych 

wykluczeniem, są realizowane bardzo skutecznie. 

 

Nie oznacza to braku trudności – beneficjenci, którzy napotykają na problemy w toku realizacji projektu 

(ok. 30% z nich) wskazują przede wszystkim trudności w procesie rekrutacji i uzyskaniu wymaganej 

w projekcie liczby uczestników. 

 

Propozycja rekomendacji: 

▪ Zwiększenie elastyczności tematyki kursów i szkoleń zawodowych, tak aby w większym, stopniu to 

uczestnik decydował o tym, jakie wsparcie otrzyma. 

▪ Zwiększenie elastyczności wsparcia, poprzez możliwość wyboru przez uczestnika miejsca realizacji 

kursu/szkolenia.  

▪ Wzmocnienie wymagań wobec wnioskodawców przygotowujących diagnozę potrzeb, aby projekt 

był w pełni dopasowany do grup potrzebujących wsparcia, dostępnych na rynku. Kontynuacja 

działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych wnioskodawców. 

▪ Zwiększenie liczby projektów realizowanych w partnerstwie, z udziałem jednostki, która mogłaby 

wesprzeć mniej doświadczonego partnera 

▪ Wydłużenie czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów aplikacyjnych 
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3.5. Tabela wdrażania rekomendacji 
 

Wniosek Rekomendacja Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
realizacji 

Klasa rekomendacji 

OBSZAR EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 

Uwagę zwraca rozdźwięk pomiędzy tym, 
co sami beneficjenci postrzegają jako efekt 
projektu, a tym jakie założenia przyjęto na 
potrzeby programu. Dla twórców RPO WM 
istotnym było wsparcie dla tworzenia 
nowych miejsc w OWP, bardziej niż np. 
doskonalenie nauczycieli. Beneficjenci 
natomiast bądź to z uwagi na brak 
odpowiednich środków (minimalny wkład 
własny projektu na poziomie 20%) bądź 
możliwości - preferowane były projekty, 
w których dostosowano sale do potrzeb 
OWP, a nie budowano nowe sale, budynki, 
a taka pojawiła się potrzeba - mniej 
chętnie korzystali z tego typu wsparcia. W 
przyszłości należy rozważyć możliwość 
zwiększenia poziomu dofinansowania, tak 
aby zwiększyć zainteresowanie 
beneficjentów tworzeniem nowych miejsc 
w OWP i skupić się na tego rodzaju 
wsparciu lub też skupić się na obszarach, 
na które jest wysokie zapotrzebowanie, 
a zbyt małe środki, a kwestię tworzenia 
nowych miejsc w OWP pozostawić w gestii 
samych placówek. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na sytuację mniejszych 
placówek, szczególnie prywatnych, które 
dysponują małym budżetem i nie 
posiadają zaplecza w postaci 
doświadczenia samorządu w aplikowaniu 
o środki np. RPO. W trakcie badania 

- zwiększenie poziomu 
dofinansowania dla 
projektów dotyczących 
tworzenia nowych miejsc 
w OWP, w przyszłym okresie 
programowania, jeśli pojawi 
się taka możliwość. 
 

IZ RPO 
 

W kolejnym okresie 
programowania, należy dokonać 
modyfikacji proponowanego 
wsparcia pod kątem wysokości 
wkładu własnego. Jeśli pojawi się 
taka możliwość należy zastosować 
niższy wkład własny niż obecne 20% 
lub dążyć do możliwie najniższego 
poziomu wkładu własnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 

- wprowadzenie możliwości 
tworzenia nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego 
(nie tylko w już istniejących 
placówkach). 

IZ RPO 
 

Należy rozważyć możliwość 
dofinansowania tworzenia miejsc 
w OWP w nowej infrastrukturze 
edukacyjnej, a nie tylko w już 
istniejącej, do tego celu można 
wykorzystać środki EFRR, nie tylko 
EFS. 

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 

- wzmocnienie działań 
informacyjno – 
promocyjnych szczególnie 
wśród placówek 
prowadzonych przez 
jednostki prywatne. 

IZ RPO/IP 
 

Wzmocnienie jednostek 
aplikujących o działania 
informacyjno - promocyjne, które 
obejmowałyby szkolenie w zakresie 
aplikowania w partnerstwie  z inną 
podobną placówką, albo przy 
udziale np. organizacji 
pozarządowych, które byłyby 
partnerem wzmacniającym 
w procesie aplikacyjnym oraz przy 
samym rozliczaniu projektu.  
 

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 
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Wniosek Rekomendacja Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
realizacji 

Klasa rekomendacji 

techniką FGI porównano możliwości 
placówek utrzymywanych przez 
samorządy, do tych prywatnych i o ile 
problemy są te same w obu przypadkach, 
to możliwości aplikowania o środki są dużo 
mniejsze. Prywatni przedsiębiorcy nie 
mogą skorzystać z pomocy 
doświadczonych pracowników np. w 
urzędach gmin, którzy sporządzają 
wniosek o dofinansowanie oraz go 
rozliczają (często też wykorzystują 
możliwości gminy do wkładu własnego), w 
przypadku małych podmiotów jest to 
zadaniem właścicieli, którzy często nie 
mają wiedzy, ani środków na dokształcanie 
w tym zakresie.  

Większość beneficjentów pozytywnie 
ocenia efekty otrzymanego wsparcia i z 
chęcią skorzystaliby z podobnego wsparcia 
w przyszłości. O jego wysokiej skuteczności 
i zainteresowaniu świadczą również 
osiągnięte wskaźniki i poziom 
wydatkowania środków. Należy w 
przyszłości kontynuować podobne 
działania, gdyż jak wskazują wyniki 
niniejszego badania zarówno beneficjenci 
jak i grupa jednostek niekorzystających ze 
wsparcia, nadal widzi potrzebę realizacji 
działań w obszarze wsparcia. 
Badani beneficjenci projektów, deklarują, 
iż otrzymane wsparcie dotyczące 
możliwości utworzenia nowych miejsc 
OWP na moment realizacji badania jest dla 
nich wystarczające. Sygnalizują, iż może 

- kontynuacja działań w 
obszarze edukacji 
przedszkolnej. 
 

IZ RPO 
 

Należy kontynuować podjęte 
działania w przyszłości, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb jednostek, które w okresie 
ostatnich 5 lat nie skorzystały ze 
wsparcia w ramach RPO WM 2014 – 
2020 w obszarze Poddziałania 
10.1.4. 

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 

- realizacja wsparcia 
mającego na celu 
podniesienie jakości 
świadczonych usług przez 
OWP. 

IZ RPO W kolejnym okresie 
programowania, można wprowadzić 
zmiany w możliwości 
dofinansowania projektów, które 
skoncentrowane będą na 
podnoszeniu jakości OWP i 
świadczonych przez nich usług, o ile 
pozwolą na to wytyczne stosowane 
w przyszłej perspektywie 
finansowej.  

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 
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Wniosek Rekomendacja Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
realizacji 

Klasa rekomendacji 

pojawić się konieczność dostosowania 
innych np. oddziałów, czy pomieszczeń w 
danym OWP, tak by wyrównać poziom 
świadczonych usług lub zapewnić miejsca 
dla nowych podopiecznych.  

EDUKACJA OGÓLNA 

Wśród beneficjentów z obszaru edukacji 
ogólnej, którzy wzięli udział w badaniu 
najczęstszym (powyżej 80% badanych) 
efektem realizacji projektu (a tym samym 
typem realizowanych działań) było 
wskazanie na lepszą realizację zadań przez 
nauczycieli, którzy wykorzystują sprzęt TIK 
do prowadzenia zajęć – 92,5% odpowiedzi, 
dalej wskazywano na lepszą realizację zdań 
przez nauczycieli, którzy wykorzystują 
doposażenie pracowni do prowadzenia 
zajęć opartych na eksperymencie – 85,6% 
odpowiedzi oraz lepsze przygotowanie 
uczniów do wejścia na rynek pracy dzięki 
nabyciu umiejętności kluczowych 
i uniwersalnych – 84,2% odpowiedzi. 

- należy kontynuować 
działania informacyjno – 
promocyjne, tak aby ze 
wsparcia w obszarze 
kształcenia kompetencji 
kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych skorzystały 
jednostki, które do tej pory 
nie otrzymały wsparcia lub 
jednostki, które już 
rozpoczęły tego typu 
kształcenie, a potrzebują 
środków dla kolejnych 
roczników uczniów. 

IZ RPO/IP Wspieranie uczniów w obszarze 
kształcenia kompetencji kluczowych 
i umiejętności uniwersalnych 
w bardzo małym stopniu 
realizowane jest przez jednostki, 
które nie otrzymały wsparcia, należy 
zatem kontynuować te działania w 
przyszłości, gdyż mają one 
pozytywne efekty i umożliwiają 
uczniom lepsze przygotowanie do 
wejścia na rynek pracy, a także 
świadome kreowanie przyszłości, 
właśnie pod kątem przygotowania 
do rynku pracy. 

Do końca 
2019 
roku 

Rekomendacja operacyjna 

Projekty realizowane w ramach RPO WM 
w Osi X w obszarze kształcenia ogólnego 
umożliwiają uzyskanie efektów, które nie 
występują w takim samym wymiarze 
u podmiotów niekorzystających ze 
wsparcia RPO WM. Należy przy tym 
pamiętać, iż projekty te kierowane są 
przede wszystkim do jednostek, które 
charakteryzują się wysokimi potrzebami w 
obszarze przewidzianego wsparcia w 
Poddziałaniu 10.1.1 oraz 10.1.2. Dokonana 
diagnoza musi potwierdzać niekorzystną 

- kontynuacja wymagań 
dotyczących konieczności 
przeprowadzenia diagnozy 
potrzeb placówki, w 
obszarze objętym 
wsparciem.  
 

IZ RPO/IP Bardzo dobrze oceniono 
konieczność przygotowania 
diagnozy placówek zanim przystąpią 
one do realizacji projektów. Należy 
kontynuować w przyszłości ten 
wymóg, tak aby projekty były 
dopasowane do potrzeb jednostki, a 
ona sama była ich świadoma.  

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 
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Wniosek Rekomendacja Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
realizacji 

Klasa rekomendacji 

sytuację jednostek, co dodatkowo 
wzmacnia uzyskane efekty. Badani 
podkreślali wysoką użyteczność dokonanej 
diagnozy potrzeb w placówce, rzetelnie 
wykonana pozwala dopasować zakres 
wsparcia do potrzeb uczniów, aby 
ostatecznie uzyskać pożądany efekt. 

Warte podkreślenia jest również to, iż 
w większości badani uznali, że 
uzyskanie podobnych efektów 
wsparcia, jak to w projekcie byłoby 
niemożliwe do uzyskania bez projektu, 
albo tylko częściowo możliwe, co 
świadczy o wysokim poziomie 
wykorzystania oferowanego wsparcia. 
Badani bardzo dobrze oceniają 
otrzymane wsparcie i deklarują, iż w 
przyszłości chętnie skorzystaliby z 
podobnych form. Podobnie jednostki, 
które nie korzystały ze wsparcia w 
obszarze edukacji ogólnej, chętnie 
zdecydowałyby się na nie w 
przyszłości.  
 

- kontynuacja działań w 
obszarze edukacji ogólnej. 

IZ RPO/IP 
 

Należy kontynuować podjęte 
działania w przyszłości, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb jednostek, które w okresie 
ostatnich 5 lat nie skorzystały ze 
wsparcia w ramach RPO WM 2014 – 
2020 w obszarze działania edukacji 
ogólnej. 

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 

OBSZAR EDUKACJI ZAWODOWEJ 

Zaprojektowane wsparcie na rzecz 
kształcenia zawodowego w pełni wpisuje 
się w założenia głównych dokumentów 
strategicznych rangi krajowej i regionalnej. 
W świetle realizacji wskaźników, 
prowadzone jest sprawnie i cieszy się 
dużym zainteresowaniem 
podmiotów/placówek oraz nauczycieli, a 

Utrzymanie 
zaprojektowanych typów 
projektów. 

IZ RPO/IP 
RPO 

W dokumentacji Programowej na 
przyszły okres należy uwzględnić 
wsparcie w podobnym zakresie.  

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 
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Wniosek Rekomendacja Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
realizacji 

Klasa rekomendacji 

same projekty istotnie wspierają 
kształcenie zawodowe, w kontekście 
zasobów. Zarówno beneficjenci, jak i 
uczestnicy projektów, bardzo pozytywnie 
oceniają otrzymane wsparcie, 
podkreślając wciąż istniejące potrzeby. Z 
analiz wynika, że projekty zakładające 
udział kadry placówek oferujących 
kształcenie zawodowe, oraz oferujące 
doposażenie szkół, są wdrażane 
najskuteczniej, co również potwierdza 
bardzo duże zainteresowanie (i potrzebę), 
takiego właśnie wsparcia. Co należy 
podkreślić, wielu beneficjentów nie byłoby 
w stanie samodzielnie (bez wsparcia RPO 
WM) podobnych działań przeprowadzić. 

Niemal wszyscy badani zadeklarowali chęć 
skorzystania ze wsparcia RPO w 
przyszłości. Takie same deklaracje składali 
przedstawiciele podmiotów, które ze 
wsparcie nie korzystają, co oznacza, że 
pomimo trudności jakie wskazywali 
(wymagany wkład własny, brak wiedzy i 
umiejętności napisania wniosku mającego 
szansę na pozytywną ocenę komisji 
oceniającej projekty, skomplikowane 
procedury, brak personelu, który byłby w 
stanie zarządzać i rozliczyć projekt, krótki 
czas na przygotowanie dokumentów 
aplikacyjnych), są gotowi taki trud podjąć. 
Jedni i drudzy, zapytani o to jakiego 
wparcia w ramach RPO brakuje, często 
wskazywali na projekty możliwe do 
realizacji w obecnej perspektywie, co 

Kontynuacja działań 
informacyjnych 
skierowanych do 
potencjalnych 
wnioskodawców.  

IZ RPO/IP 
RPO 

Wzmocnienie działań informacyjno 
– promocyjnych wśród 
potencjalnych wnioskodawców 
(rozsyłanie biuletynu 
informacyjnego o możliwych 
formach wsparcia) również do tych, 
którzy nie otrzymali wsparcia, celem 
odpowiedniego przygotowania 
jednostek aplikujących do 
ogłaszanych naborów. 

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 
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Wniosek Rekomendacja Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
realizacji 

Klasa rekomendacji 

wskazywałoby na brak szczegółowej 
wiedzy na temat działań możliwych do 
sfinansowania. 

Nie każdy z powiatów województwa 
mazowieckiego może mieć możliwość 
nawiązywania współpracy z 
pracodawcami, ze względu na brak 
rozwojowych przedsiębiorstw na danym 
obszarze województwa. Nie można 
również pominąć faktu, że specyficznym 
punktem na mapie regionu jest Warszawa, 
która daje olbrzymie możliwości, w 
przeciwieństwie do innych części 
województwa. Oznacza to skupienie się na 
opracowaniu rzetelnej diagnozy 
zapotrzebowania na pracowników właśnie 
na tych obszarach. Dla przykładu, jeżeli 
dany powiat jest zorientowany na 
rolnictwo, warto rozważyć rozwój edukacji 
zawodowej w zakresie nowoczesnego 
rolnictwa.  
Taka diagnoza, oraz ścisła współpraca z 
przedsiębiorstwami daje szanse na to, że 
podejmowane wsparcie na rzecz edukacji, 
będzie działaniem wybiegającym na przód, 
a nie rozwiązującym wyłącznie bieżące 
problemy. 

Położenie nacisku 
na współpracę szkół 
/beneficjentów 
z pracodawcami, w tym 
w zakresie projektowania 
wsparcia, celem zwiększenia 
jego adekwatności i trafności 
do potrzeb rynku pracy. 

IZ RPO/IP 
RPO 

 
Zastosowanie kryteriów dostępu lub 
premiujących projekty 
przygotowane (np. w zakresie 
diagnozy potrzeb rynku pracy, 
pożądanych umiejętności i 
kwalifikacji) we współpracy z 
pracodawcami, lub innymi 
podmiotami (np. organizacjami 
zrzeszającymi pracodawców). 

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 

Specyfika kształcenia zawodowego może 
wpływać na trudność realizacji zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn. Wśród 
uczniów zawodów technicznych, 
przeważają chłopcy. Wnioskodawcy, 
obawiając się o pozytywną ocenę projektu, 
deklarują udział określonej liczby 

Podnoszenie wiedzy 
beneficjentów w zakresie 
sposób zapewnienia 
realizacji zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w 
projektach kierowanych do 
uczniów. 

IZ RPO/IP 
RPO 

Zamieszczanie (np. w 
dokumentacjach konkursowych, 
przewodnikach dla 
beneficjentów/wnioskodawców, 
podczas szkoleń), objaśnień (np. 
poprzez stosowanie przykładów) 
dotyczących sposobów realizacji 

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 
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Wniosek Rekomendacja Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
realizacji 

Klasa rekomendacji 

dziewcząt, który później trudno jest im 
zrealizować. W efekcie, w projekcie mogą 
brać udział osoby niezmotywowane do 
uczestnictwa, a beneficjenci napotkać na 
problemy podczas rekrutacji. 

zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w projektach, z 
uwzględnieniem specyfiki 
kształcenia zawodowego (które 
zdominowane jest przez uczniów-
chłopców). 

Jak wynika ze sprawozdania z realizacji 
RPO WM,  stopień realizacji wartości 
docelowej wskaźnika kluczowego Liczba 
uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w  stażach i 
praktykach u pracodawcy (osoby) jest 
niezadowalający, 
Uczestnicy badań jakościowych często 
podkreślali znaczenie podejmowania 
takich działań, jako niezwykle istotnych z 
punktu oswajania uczniów ze 
środowiskiem pracy, poznawania 
oczekiwań pracodawcy. Zwracali również 
uwagę na istotność zmotywowania 
uczniów do udziału w projekcie. Brak owej 
motywacji, oraz niechęć ze strony 
pracodawców, mogą być powodem 
niezadowalającego zainteresowania 
konkursami. 
Problemem może być również to, że w 
powiecie, w którym funkcjonuje dana 
placówka, nie ma rozwojowych 
przedsiębiorstw, z którymi mogłaby 
nawiązać współpracę. 

Położenie nacisku na 
realizację typów projektów 
związanych z organizacją 
staży i praktyk u 
pracodawców. 

IZ RPO/IP 
RPO 

Umożliwienie beneficjentom 
stosowania zachęt oraz ułatwień , 
zarówno dla uczniów (np. wsparcie 
rzeczowe, transport), którzy mieliby 
wziąć udział w praktykach i stażach, 
jak i dla pracodawców, którzy 
mieliby u siebie takie działania 
prowadzić. 
 

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 

OBSZAR EDUKACJI DOROSŁYCH 

Motywacji do uczestnictwa w kształceniu 
przez całe życie sprzyja pewność, że 
poczynione inwestycje (środki finansowe, 

- Zwiększenie elastyczności 
tematyki kursów i szkoleń 
zawodowych, tak aby w 

IZ RPO/IP 
RPO 

Wykorzystanie w przyszłym okresie 
programowania „bonów na 
szkolenie”, dzięki którym uczestnik 

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 
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Wniosek Rekomendacja Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
realizacji 

Klasa rekomendacji 

prywatny czas) przyniosą konkretne efekty 
(np. wzrost zarobków). Jest to jednak 
element, na który wpływ wsparcia 
oferowanego w ramach RPO WM jest 
ograniczony. Zwraca się uwagę, że w 
którymś momencie może nastąpić przesyt 
związany z rodzajem oferowanego 
wsparcia. Mianowicie, zamiast 
podstawowych kursów językowych 
i komputerowych, trzeba będzie oferować 
bardziej kompleksowe wsparcie, które 
doprowadzi do zatrudnienia. 

większym, stopniu to 
uczestnik decydował o tym, 
jakie wsparcie otrzyma. 
- Zwiększenie elastyczności 
wsparcia, poprzez możliwość 
wyboru przez uczestnika 
miejsca realizacji 
kursu/szkolenia. 

projektu otrzymuje określoną kwotą 
do wykorzystania na wybrane przez 
siebie szkolenie czy kurs, w 
dowolnym (dogodnym) dla siebie 
miejscu.  
Premiowanie uczestników, którzy 
będą w stanie przedstawić dowód 
(np. pisemną promesę zatrudnienia, 
promesę awansu) na to, że 
otrzymane środki, będą miały 
istotne przełożenie na poprawę 
sytuacji zawodowej.  
 
Za weryfikację uczestników oraz 
dystrybucję „bonów”, ich rozliczenie 
oraz pozostałe formalności, mógłby 
odpowiadać wyłoniony w odrębnym 
postępowaniu „operator”. 

Wsparcie RPO rozwiązuje problem 
związany z niedostatkiem środków 
finansowych, które mogłyby zostać 
przeznaczone na dokształcanie, natomiast 
problemem pozostaje zmotywowanie do 
dalszego kształcenia, w tym brak chęci do 
podjęcia jakiejkolwiek próby poprawy 
swojej sytuacji na rynku pracy. 
Wnioskodawcy, chcąc aby ich projekt 
uzyskał jak największą liczbę punktów, 
decydują się na realizację projektów z 
udziałem grup „trudnych”, które nie chcą 
się kształcić z własnej inicjatywy (czyli 
teoretycznie nie spełniają założeń grupy 
docelowej opisanych w SzOOP). Powoduje 
to trudności na etapie rekrutacji. O ile 

 
- wzmocnienie wymagań 
wobec wnioskodawców 
przygotowujących diagnozę 
potrzeb, aby projekt był w 
pełni dopasowany do grup 
potrzebujących wsparcia, 
dostępnych na rynku. 
Weryfikacja możliwości 
wnioskodawcy do realizacji 
projektu z udziałem osób, 
które nie podejmują 
kształcenia z własnej 
inicjatywy.. 

IZ RPO  
W celu zweryfikowania czy 
wnioskodawca będzie w stanie 
zrealizować projekt z udziałem 
wskazanej grupy, IZ/IP może: 
- żądać potwierdzenia 
doświadczenia w realizacji 
projektów lub podobnych inicjatyw z 
udziałem tej grupy 
- żądać przedstawienia szczegółowej 
strategii rekrutacji, wraz z 
określeniem działań zaradczych, 
jakie wnioskodawca podejmie w 
przypadku wystąpienia trudności z 
rekrutacją. 
 

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 
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Wniosek Rekomendacja Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
realizacji 

Klasa rekomendacji 

wspieranie i motywowanie do 
uczestnictwa w projekcie oraz zachęcanie 
do dalszego kształcenia, są jak najbardziej 
zgodne z celami RPO, to rekrutowanie 
osób, którym na edukacji nie zależy, tylko 
po to by zrealizować wskaźnik, jest 
działaniem niepożądanym. 

Niemal wszyscy z badanych (także 
przedstawicieli placówek, które nie 
korzystają ze wsparcia unijnego) 
zadeklarowali chęć skorzystania ze 
wsparcia RPO w przyszłości. Analiza 
wyników badań przeprowadzonych z 
obiema grupami, wskazuje jednak na brak 
szczegółowej wiedzy na temat działań 
możliwych do sfinansowania. Pomimo 
trudności w aplikowaniu (takich jak: brak 
wiedzy i umiejętności napisania wniosku 
mającego szansę na pozytywną ocenę 
komisji oceniającej projekty, 
skomplikowane procedury, brak 
personelu, który byłby w stanie zarządzać i 
rozliczyć projekt, krótki czas na 
przygotowanie dokumentów 
aplikacyjnych), są gotowi taki trud podjąć. 
Jedni i drudzy, zapytani o to jakiego 
wparcia w ramach RPO brakuje, często 
wskazywali na projekty możliwe do 
realizacji w obecnej perspektywie, co 
wskazywałoby na brak szczegółowej 
wiedzy na temat działań możliwych do 
sfinansowania. 

Kontynuacja działań 
informacyjnych 
skierowanych do 
potencjalnych 
wnioskodawców. 

IZ 
RPO/MJWPU 

Wzmocnienie działań informacyjno 
– promocyjnych wśród 
potencjalnych wnioskodawców 
(rozsyłanie biuletynu 
informacyjnego o możliwych 
formach wsparcia) również do tych, 
którzy nie otrzymali wsparcia, celem 
odpowiedniego przygotowania 
jednostek aplikujących do 
ogłaszanych naborów. 

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 
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Wniosek Rekomendacja Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
realizacji 

Klasa rekomendacji 

Głównymi powodami, dla których 
potencjalni wnioskodawcy nie ubiegają się 
o środki są: 

• brak wiedzy i umiejętności napisania 
wniosku oraz w zakresie zarządzania i 
rozliczenia projektu 

• krótki czas na przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych 

 

- zwiększenie liczby 
projektów realizowanych w 
partnerstwie, z udziałem 
jednostki, która mogłaby 
wesprzeć mniej 
doświadczonego partnera 
 
- wydłużenie czasu na 
przygotowanie i złożenie 
dokumentów aplikacyjnych 

IZ RPO/IP 
RPO 

- rozszerzenie działań 
informacyjnych i szkoleniowych w 
zakresie realizacji projektów 
partnerskich, przygotowane case 
studies takich projektów 
 
- zaplanowanie harmonogramu 
konkursów tak, aby wydłużyć czas na 
złożenie dokumentacji aplikacyjnej. 

Po 2020 
roku 

Rekomendacja operacyjna 
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3.6. Tabela wdrażania rekomendacji – wersja w języku angielskim. 
 

Conclusion Recommendation Recommendation 
addressee 

Implementation method Time of 
execution 

Recommendation class 

PRE-SCHOOL EDUCATION 

It is interesting to point out the 
dissonance between what the 
beneficiaries themselves perceive as the 
project’s effect and what assumptions 
were adopted in the programme. For 
the MV ROP’s creators it was more 
important to provide aid to create new 
spots in the OWP rather than, e.g. 
teacher development. The beneficiaries 
on the other hand, either because of the 
lack of adequate resources (minimum 
own contribution for the project of 20%) 
or the lack of capabilities - preferred 
projects were those that adapted the 
halls for OWP purposes and not built 
new halls, buildings, which were 
required - were less eager to use this 
kind of aid. In the future, it is necessary 
to consider the possibility of increasing 
subsidisation to increase beneficiary 
interest in creating new spots in the 
OWP and focus on this type of support 
or in areas that feature high demand and 
insufficient resources, and leave the 
issue of creating new spots in the OWP 
in the hands of the institutions. It is 
worth pointing out the situation of 
smaller institutions, especially private 
institutions that have a small budget and 
do not possess the background in the 

- increasing the subsidies 
for projects concerning the 
creation of new spots in the 
OWP in the next 
programming period, if 
possible. 
 

ROP MA 
 

In the next programming period, it 
is necessary to modify the 
proposed aid in terms of the 
amount of own contribution. If 
possible, it is necessary to apply a 
lower own contribution than the 
current 20% or aim at the lowest 
possible level of own contribution 
according to the current 
regulations.  

After 
2020 

Operative 
recommendation 

- introduction of the ability 
of creating new pre-school 
upbringing spots (not only 
in the existing institutions). 

ROP MA 
 

It is necessary to consider the 
ability to subsidise the creation of 
new spots in the OWP as part of 
new educational infrastructure, 
not only existing infrastructure - it 
is possible to use the EFRR 
resources, not only EFS resources, 
for this purpose. 

After 
2020 

Operative 
recommendation 

- strengthening the 
information and 
promotional activities, 
especially among 
institutions managed by 
private entities. 

ROP MA/IB 
 

Strengthening the entities applying 
for information and promotional 
activities which would encompass 
training in terms of applying as a 
partnership with another similar 
institution or with participation of, 
e.g. non-government organisations 
that would be a strengthening 
partner in the application process 
or during the project’s settlement.  
 

After 
2020 

Operative 
recommendation 
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Conclusion Recommendation Recommendation 
addressee 

Implementation method Time of 
execution 

Recommendation class 

form of local government experience in 
applying for, e.g. ROP resources. The FGI 
study featured a comparison of the 
capabilities of institutions sustained by 
local governments to private institutions 
and despite the fact that the problems 
are the same in both cases, the ability to 
apply for resources is much smaller.  
Private entrepreneurs cannot use the 
help of experienced employees, e.g. in 
municipal offices, who prepare the 
subsidy application and settle it (they 
also often utilise the municipality’s 
capabilities in terms of own 
contribution), whereas in the case of 
smaller entities, this is the task of 
owners who often don’t have the 
knowledge or resources to become 
educated in this scope.  

Most beneficiaries positively assess the 
effects of the obtained aid and are 
willing to use similar aid in the future. Its 
high effectiveness and interest are also 
confirmed by the achieved indicators 
and the degree of resource expenditure. 
In the future, it is necessary to continue 
similar activities, because the results of 
this study show that both the 
beneficiaries and the group of non-
beneficiaries still see the need for aid. 
The surveyed project beneficiaries 
declare that the obtained aid concerning 
the ability to create new OWP spots is 
sufficient as of the time of the study. 

- continuation of activities in 
the field of projected pre-
school education. 
 

ROP MA 
 

It is necessary to continue the 
taken up activities in the future, 
with special consideration of the 
needs of entities that did not utilise 
the aid of MV ROP 2014-2020’s 
Submeasure 10.1.4 in the last 5 
years. 

After 
2020 

Operative 
recommendation 

- provision of aid aimed at 
improving the quality of 
OWP services. 

ROP MA In the next programming period, it 
is possible to make changes in the 
ability to subsidise projects that will 
focus on improving the quality of 
the OWP and their services, 
provided that the guidelines 
applied in the next financial 
perspective allow so.  

After 
2020 

Operative 
recommendation 
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Conclusion Recommendation Recommendation 
addressee 

Implementation method Time of 
execution 

Recommendation class 

They indicate that there still can be the 
necessity to adapt other, e.g. branches 
or rooms in the given OWP to equalise 
the level of services provided or ensure 
spots for new protégées.  

GENERAL EDUCATION 

Among the general education 
beneficiaries that took part in the study, 
the most common (over 80% of 
respondents) effect of project execution 
(and thus the type of executed activities) 
was the better execution of tasks by 
teachers who use ICT equipment to 
conduct classes – 92.5%, then the better 
execution of tasks by teachers who use 
the shop equipment to conduct 
experiment-based classes – 85.6% and 
better student preparation to enter the 
labour market thanks to the acquisition 
of key and universal skills – 84.2%. 

- it is necessary to continue 
the information and 
promotional activities to 
provide aid on the key 
competencies and universal 
skills education to entities 
that as of yet have not 
received aid or entities that 
have commenced such 
education and need 
resources for the next 
generations of students. 

ROP MA/IB Supporting students in the field of 
key competencies and universal 
skills education is marginally 
executed by entities that did not 
receive aid, it is therefore 
necessary to continue these 
activities in the future, because 
they have positive effects and allow 
students to better prepare 
themselves to enter the labour 
market and be more aware when 
they shape their future in terms of 
preparation for the labour market. 

Until the 
end of 
2019 

Operative 
recommendation 

The projects executed as part of the MV 
ROP’s Axis X on general education allow 
for achieving effects that do not occur in 
the same dimension for beneficiaries 
that do not use the MV ROP’s aid. It is 
however necessary to remember that 
these projects are mainly aimed at 
entities characterised by great needs in 
terms of the aid projected in 
Submeasure 10.1.1 and 10.1.2. The 
conducted diagnosis must confirm the 
unfavourable situation of the entities, 
which additionally strengthens the 
achieved effects. The respondents 

- continuation of 
requirements concerning 
the need to conduct 
diagnosis of the institution’s 
needs in the scope 
encompassed by the aid.  
 

ROP MA/IB The necessity to develop a 
diagnosis of institutions before 
they commence the projects’ 
execution was assessed very highly. 
It is necessary to continue this 
requirement in the future, so that 
projects are adapted to the entity’s 
needs and the entity itself is aware 
of them.  

After 
2020 

Operative 
recommendation 
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Conclusion Recommendation Recommendation 
addressee 

Implementation method Time of 
execution 

Recommendation class 

emphasises the high utility of the 
conducted diagnosis of the institution’s 
needs - a reliable diagnosis allows for 
adapting the aid’s scope to student 
needs to ultimately achieve the desired 
effect. 

It is also worth mentioning that the 
majority of the respondents deemed 
achieving similar effects of aid 
provided in the project would be 
impossible to achieve without the 
project or be only partially possible, 
which testifies to the high degree of 
use of the offered aid. The 
respondents assessed the obtained 
aid very highly and declare that they 
would eagerly utilise similar forms of 
aid. Entities that did not use the aid 
for general education would also be 
eager to use it in the future.  
 

- continuation of activities in 
the field of general 
education. 

ROP MA/IB 
 

It is necessary to continue the 
taken up activities in the future, 
with special consideration of the 
needs of entities that did not utilise 
the MV ROP 2014-2020’s aid on 
general education in the last 5 
years. 

After 
2020 

Operative 
recommendation 

VOCATIONAL EDUCATION 

The designed aid for vocational 
education completely corresponds to 
the assumptions of the national and 
regional main strategic documents. In 
terms of indicator execution, the aid is 
provided efficiently and enjoys great 
interest of entities/institutions and 
teachers, while the projects are indeed 
supporting vocational education in 
terms of resources. Both the project 
beneficiaries and participants assess the 

Maintaining the designed 
types of projects. 

ROP MA/ROP IB The Programme documentation 
for the next period must include 
similar aid.  

After 
2020 

Operative 
recommendation 
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Conclusion Recommendation Recommendation 
addressee 

Implementation method Time of 
execution 

Recommendation class 

obtained aid very highly and emphasise 
the existing needs. Analyses show that 
projects assuming participation of the 
personnel of institutions offering 
vocational education and equipment of 
schools are implemented most 
effectively, which also confirms great 
interest (and need) in such aid. It is 
worth emphasising that many 
beneficiaries would not be able to 
execute similar activities on their own 
(without the MV ROP’s aid). 

Nearly all respondents declared 
willingness to use the ROP’s aid in the 
future. The same declarations were 
made by representatives of entities that 
do not use the aid, which means that 
despite the difficulties they specified 
(required own contribution, lack of 
knowledge and skills to write the 
application, lack of personnel that would 
be able to manage and settle upon the 
project, complex procedures, short time 
for preparing application 
documentation, long time of application 
evaluation), they are ready to make the 
effort. When asked for the type of aid 
that is missing in the ROP, both groups 
often specified projects possible to be 
executed in the current perspective, 
which would indicate a lack of specific 
knowledge on the activities that can be 
subsidised. 

Continuation of information 
activities aimed at potential 
applicants.  

ROP MA/ROP IB Strengthening information and 
promotional activities among 
potential applicants (distribution of 
an information bulletin about the 
possible forms of aid), also those 
that did not receive aid to 
adequately prepare the applying 
entities to announced recruitment. 

After 
2020 

Operative 
recommendation 
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Conclusion Recommendation Recommendation 
addressee 

Implementation method Time of 
execution 

Recommendation class 

Not every poviat in the Mazowieckie 
Voivodeship can be able to establish co-
operation with employers due to the 
lack of developmental enterprises in the 
given voivodeship area. We cannot omit 
the fact that Warsaw, which provides 
many opportunities, in contrast to other 
parts of the voivodeship, is a specific 
place in the region’s map. This means 
focusing on developing a reliable 
diagnosis of the worker demand in these 
areas. For example, if a given poviat is 
oriented on agriculture, it is worth 
considering the development of 
vocational education on modern 
agriculture.  
This diagnosis along with a close co-
operation with enterprises make it 
possible for the education aid to be an 
activity looking forward and not only 
solving current problems. 

Focusing on the co-
operation of 
schools/beneficiaries with 
employers, including in the 
scope of aid designing, to 
improve its adequacy and 
relevance for the labour 
market needs. 

ROP MA/ROP IB  
Use of criteria of access or 
awarding projects prepared (e.g. in 
terms of diagnosis of the labour 
market needs, desired skills and 
qualifications) in co-operation with 
employers or other entities (e.g. 
employer associations). 

After 
2020 

Operative 
recommendation 

The specificity of vocational education 
can contribute to the hindrance in 
applying the principle of equal 
opportunities for women and men. Boys 
are the overwhelming group among 
technical occupation students. The 
applicants are worried about the 
project’s positive assessment and 
declare participation of a specific 
number of women, which is later 
difficult to achieve. In effect, the project 
can include participation of people not 
motivated for participation and the 

Broadening the 
beneficiaries’ knowledge on 
the methods of ensuring 
the application of the 
principles of equal 
opportunities for women 
and men in projects aimed 
for students. 

ROP MA/ROP IB Placing (e.g. in content documents, 
handbooks for 
beneficiaries/applicants during 
trainings) clarifications (e.g. by 
example) concerning the methods 
of applying the principles of equal 
opportunities for women and men 
in projects, with consideration of 
the specificity of vocational 
education (which is dominated by 
boy students). 

After 
2020 

Operative 
recommendation 
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Conclusion Recommendation Recommendation 
addressee 

Implementation method Time of 
execution 

Recommendation class 

beneficiaries can encounter problems 
during recruitment. 

The report on the MV ROP’s execution 
demonstrates that the degree of 
achievement of the target value of the 
key indicator named Number of students 
of vocational education schools and 
institutions participating in internships 
and apprenticeships at an employer 
(person) is unsatisfactory. 
The participants of qualitative studies 
often emphasised the significance of 
taking up such activities as extremely 
important in terms of familiarising 
students with the work environment 
and getting to know employer 
expectations. They also pointed to the 
significance of motivating students to 
take part in the project. The lack of such 
motivation and employer unwillingness 
can be the cause for unsatisfactory 
interest in contests. 
Another problem can be the fact that 
the poviat in which the given institution 
operates lacks developmental 
enterprises with which it could establish 
co-operation. 

Emphasising the execution 
of project types related to 
the organisation of 
internships and 
apprenticeships at 
employers. 

ROP MA/ROP IB Enabling the beneficiaries to use 
incentives and facilitation for both 
students (e.g. support in-kind, 
transport) who would be taking 
part in apprenticeships and 
internships as well as employers 
that would take up such activities 
at their enterprises. 
 

After 
2020 

Operative 
recommendation 

ADULT EDUCATION 

The motivation for participation in life-
long education is up kept by the 
certainty that the investments made 
(financial resources, private time) will 
provide specific effects (e.g. increased 
earnings). However, this is an element 

- Increasing the flexibility of 
topics of vocational courses 
and trainings in order to 
provide the participant with 
more decision-making 

ROP MA/ROP IB Using “training vouchers” in the 
next programming period, thanks 
to which the project participant 
receives a specific amount for use 
on a training or course chosen by 

After 
2020 

Operative 
recommendation 
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Conclusion Recommendation Recommendation 
addressee 

Implementation method Time of 
execution 

Recommendation class 

that is affected by the aid offered as part 
of the MV ROP to a limited extent. It is 
emphasised that at a certain moment 
we can observe satiation with the type 
of offered aid. Specifically, instead of 
basic language and computer courses, it 
will be necessary to offer a more 
complex aid that will result in 
employment. 

power on what aid he or she 
will receive. 
- Increasing the aid’s 
flexibility by allowing the 
participant choose the 
place of the course/training. 

him or her, conducted in the place 
chosen by him or her.  
Awarding participants who will be 
able to provide evidence (e.g. 
preliminary employment 
agreement, preliminary 
promotion) that the resources 
received will translate into an 
improvement in their professional 
situation.  
 
An “operator” appointed in a 
separate proceeding could be 
responsible for verifying the 
participants, distributing the 
“vouchers”, settling them and 
other formalities. 

The ROP’s aid solves the problem related 
to the insufficient financial resources 
that could be allocated for further 
education, whereas the remaining 
problem is the motivation for further 
education, including lack of willingness 
to take up any attempt at improving 
one’s situation in the labour market. The 
applicants want their project to achieve 
the highest score and decide to execute 
projects with participation of the 
“difficult” groups that do not want to 
take up education on their own (they 
theoretically do not meet the target 
group assumptions described in the 
Detailed Description of the Priority Axis). 
This causes difficulties during the 

 
- strengthening the 
requirements towards 
applicants developing a 
diagnosis of needs in order 
for the project to be fully 
adapted to the groups 
available in the market that 
require aid. Verification of 
the applicant’s ability to 
execute the project with 
participation of persons 
who do not take up 
education voluntarily. 

ROP MA  
In order to verify whether the 
applicant will be able to execute 
the project with participation of a 
specific group, the MA/IB can: 
- request confirming experience in 
executing projects or similar 
initiatives with participation of the 
given group 
- request presenting a detailed 
recruitment strategy along with 
specification of remedial activities 
that the applicant will take up in 
case of recruitment difficulties. 
 

After 
2020 

Operative 
recommendation 



224 
 

Conclusion Recommendation Recommendation 
addressee 

Implementation method Time of 
execution 

Recommendation class 

recruitment stage. Insofar as supporting 
and motivating to take part in the 
project and encouraging further 
education comply with the ROP’s 
objectives, recruitment of persons who 
do not care about education only to 
achieve a specific indicator is unwanted. 

Nearly all respondents (including 
representatives of institutions that are 
not using UE aid) declared willingness to 
use the ROP’s aid in the future. 
However, the analysis of the results of 
studies conducted on both groups 
demonstrates the lack of specific 
knowledge on activities that can be 
subsidised. Despite the difficulties in 
applying (such as: lack of knowledge and 
skills to write an application that can 
achieve a positive evaluation of the 
committee evaluating the projects, 
complex procedures, lack of personnel 
that would be able to manage and settle 
upon the project, short time for 
preparing application documentation), 
they are ready to make the effort. 
When asked for the type of aid that is 
missing in the ROP, both groups often 
specified projects possible to be 
executed in the current perspective, 
which would indicate a lack of specific 
knowledge on the activities that can be 
subsidised. 

Continuation of information 
activities aimed at potential 
applicants. 

ROP MA/MUEUPI Strengthening information and 
promotional activities among 
potential applicants (distribution of 
an information bulletin about the 
possible forms of aid), also those 
that did not receive aid to 
adequately prepare the applying 
entities to announced recruitment. 

After 
2020 

Operative 
recommendation 
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The main reasons for not applying for 
resources by potential applicants 
include the following: 

• lack of knowledge and skills to write 
the application and in terms of 
project management and 
settlement 

• short time for developing the 
application documentation 

 

- increase in the number of 
projects executed as part of 
a partnership, with 
participation of an entity 
that would be able to 
support a less experienced 
partner 
 
- extension of the time for 
developing and submitting 
the application 
documentation 

ROP MA/ROP IB - broadening the information and 
training activities on executing 
partner projects, developed of case 
studies for such projects 
 
- planning of the contest schedule 
in a manner that enables extending 
the time for submitting the 
application documentation. 

After 
2020 

Operative 
recommendation 
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