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22..  PPrrzzeegglląądd  rreeaalliizzaaccjjii  pprrooggrraammuu  ooppeerraaccyyjjnneeggoo  ww  ookkrreessiiee  oobbjjęęttyymm  

sspprraawwoozzddaanniieemm 

2.1 Realizacja i analiza postępów 

2.1.1 Analiza jakościowa 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) realizował cel główny Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia 2007–2013 (NSRO), wpisując się przede wszystkim w drugi cel horyzontalny, 

tj. poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. PO KL realizuje ten cel za 

pośrednictwem celu głównego Programu, jakim jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności 

społecznej. Ponadto, PO KL przyczyniał się do realizacji celu pierwszego NSRO dotyczącego 

poprawy jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowy mechanizmów partnerstwa, 

celu czwartego NSRO obejmującego wsparcie przedsiębiorstw i podnoszenie kwalifikacji ich 

pracowników, celu piątego NSRO odnoszącego się do przeciwdziałania marginalizacji regionów 

(w zakresie rozwoju społecznego) oraz celu szóstego NSRO, zakładającego wsparcie obszarów 

wiejskich. Cel główny PO KL osiągany był poprzez realizację poniższych celów strategicznych: 

1. podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo, 

2. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, 

3. poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących 

w gospodarce, 

4. upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich si lniejszym powiązaniu 

z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, 

5. zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk 

i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,  

6. wzrost spójności terytorialnej. 

PO KL finansowany był w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w 15% ze 

środków krajowych. Na realizację Programu przewidziano 11 773 409 338 EUR, w tym wkład 

finansowy EFS stanowił 10 007 397 937 EUR. Alokacja wykorzystywana była w ramach dziesięciu 

Priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym (Priorytety I-V, X) oraz regionalnym 

(Priorytety VI-IX): 

 Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna, 

 Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 

poprawa stanu zdrowia osób pracujących, 

 Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, 

 Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, 

 Priorytet V: Dobre rządzenie, 

 Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

 Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, 

 Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, 

 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
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 Priorytet X: Pomoc techniczna. 

W okresie realizacji PO KL osiągnięto zdecydowaną większość z założonych celów interwencji. 

W obszarze zatrudnienia należy wskazać, że 100% instytucji publicznych służb zatrudnienia 

wdrożyło standardy usług. Ponadto dzięki udziałowi w projektach PO KL, blisko 9,7  tys. kluczowych 

pracowników publicznych służb zatrudnienia podniosło swoje kwalifikacje. Dodatkowo, 9,7 tys. osób 

powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka w wyniku 

wsparcia udzielonego w ramach PO KL. 

Realizacja projektów z danego obszaru na szczeblu regionalnym PO KL przebiegała bardzo sprawnie. 

Należy podkreślić, iż z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy przede wszystkim osób młodych oraz 

osób powyżej 50. roku życia, to właśnie na Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

przeznaczono najwięcej środków EFS, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie realizacji celów. W 

projektach ukierunkowanych na aktywizację zawodową wdrażanych regionalnie udział zakończyło 

ponad 1,3 mln osób. W okresie realizacji Programu ponad 247,7 tys. osób otrzymało środki na 

podjęcie działalności gospodarczej, co pozwoliło zrealizować cel zaplanowany na lata 2007-2013 w 

180%. Dzięki podjęciu decyzji o koncentracji wsparcia na osobach znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji, udział w projektach zakończyło 510,3 tys. osób młodych w wieku 15-24 lata (cel 

zrealizowano w 150%), 425,5 tys. osób długotrwale bezrobotnych (cel zrealizowano w 407%) i 197,2 

tys. osób powyżej 50. roku życia (cel zrealizowano w 125%). Ponadto ponad 726,4 tys. osób objęto 

Indywidualnym Planem Działania (realizacja celu na poziomie blisko 250%). 

W obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw na szczeblu regionalnym w ramach 

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki wsparciem objęto ponad 228 tys. przedsiębiorstw, w tym 

ponad 221 tys. przedsiębiorstw w zakresie projektów szkoleniowych (co stanowi ponad 150% 

zakładanej wartości) oraz 6,6 tys. w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą 

(stopień realizacji celu wyniósł ponad 1200%). Udział w projektach szkoleniowych wdrażanych w 

Priorytecie VIII zakończyło ponad 1,1 mln pracujących osób dorosłych (ponad 500% zakładanego 

celu), w tym ponad 178 tys. osób w wieku powyżej 50. roku życia (cel zrealizowany w ponad 410%). 

Wsparciem w komponencie regionalnym objęto również ponad 390 tys. pracowników o niskich 

kwalifikacjach. Dodatkowo, blisko 21 tys. pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów 

restrukturyzacji zostało objętych działaniami szybkiego reagowania. Działania szybkiego reagowania 

skierowano również do ponad 22 tys. osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami 

restrukturyzacyjnymi. Na szczeblu centralnym w Priorytecie II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących ze szkoleń skorzystało 

ponad 500 tys. pracowników przedsiębiorstw, w tym blisko 405,3 tys. osób, tj. niemal 52% 

stanowili pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Należy podkreślić, ze w ramach 

Priorytetu II podejmowanych było również szereg działań mających na celu podniesienie jakości usług 

świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W okresie 

realizacji wsparcia ponad 6,5 tys. trenerów i osób należących do kadry szkoleniowej podniosło 

swoje kwalifikacje zgodnie z tzw. podejściem kompetencyjnym, zaś blisko 290 tys. przedsiębiorstw i 

osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą skorzystało z usług świadczonych w 

akredytowanych instytucjach, oferujących usługi doradcze i informacyjne. 

Natomiast w obszarze zdrowia uwagę zwraca wsparcie w postaci kursów w ramach specjalizacji 

znacznej liczby lekarzy deficytowych specjalizacji – najwięcej w przypadku kardiologii (ogółem 

wspartych 1,5 tys. lekarzy), nieco mniej w dziedzinie onkologii (blisko 1 tys. lekarzy) i medycyny pracy 

(blisko 0,5 tys. lekarzy).  

W obszarze integracji społecznej z pomocy skorzystało prawie 440  tys. klientów pomocy i integracji 

społecznej. Dzięki udziałowi w projektach komponentu centralnego i regionalnego PO KL blisko 42  

tys. kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej podniosło swoje 

kwalifikacje. Ponadto 2,7 tys. instytucji pomocy społecznej uczestniczyło w projektach systemowych, 

których celem było wdrożenie standardów usług, w rezultacie czego ponad 93% wszystkich instytucji 
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pomocy społecznej wdrożyło standardy usług.  Warto zwrócić uwagę na  wysoką liczbę podmiotów 

ekonomii społecznej (287 PES), które skorzystały ze wsparcia finansowego w postaci preferencyjnych 

pożyczek w celu wzmocnienia ich pozycji rynkowej. W wyniku pomocy oferowanej w ramach OWES 

utworzono ponad 750 spółdzielni socjalnych. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej wsparły 

swoimi usługami ponad 16 tys. podmiotów ekonomii społecznej. 

Rozpatrując poziom realizacji celów założonych w obszarze edukacji, na uwagę zasługuje wysoki 

postęp rzeczowy w zakresie edukacji przedszkolnej. Wsparciem objęto ponad 7,2 tys. ośrodków 

wychowania przedszkolnego, a w różnych formach edukacji przedszkolnej uczestniczyło 36% 

ze wszystkich dzieci w wieku 3-5 z obszarów wiejskich. W kształceniu ustawicznym w ramach 

Priorytetu uczestniczyło blisko 170 tys. osób dorosłych (w wieku 25-64 lata). Programy 

rozwojowe wdrożyło blisko 4 tys. szkół i placówek kształcenia zawodowego (czyli 98% 

wszystkich szkół tego typu), a blisko 2,9 tys. placówek współpracowało w tym zakresie z 

przedsiębiorstwami (73% wszystkich szkół tego typu). W stażach i praktykach w ramach 

Priorytetu udział zakończyło blisko 257 tys. uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. 

Blisko 150 tys. nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach. W 

wyniku takiego doskonalenia, 23% wszystkich nauczycieli podniosło swoje kompetencje. 

Na uwagę zasługuje również postęp rzeczowy w obszarze powiązania oferty edukacyjnej w zakresie 

kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy. W wyniku interwencji EFS przeglądem objęto 207 

podstaw programowych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej. Ponadto w ramach działań na rzecz doskonalenia nauczycieli, ponad 17,8 tys. 

nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uczestniczyło w 

trwającym co najmniej dwa tygodnie doskonaleniu zawodowym w przedsiębiorstwach. Natomiast w 

ramach realizacji celu dot. opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji przypisano 413 kwalifikacji do 

poziomów w Polskich Ramach Kwalifikacji (ponad 100% celu). 

Jeśli chodzi o poziom realizacji celów założonych w obszarze szkolnictwa wyższego, na uwagę 

zasługuje wysoki postęp rzeczowy w zakresie podnoszenia atrakcyjności kształcenia na kierunkach 

zamawianych, na których wsparciem objęto ponad 92 tys. studentów I roku, co stanowi blisko 

czteroipółkrotne przekroczenie zakładanego celu. Jednocześnie studia na kierunkach 

matematyczno-przyrodniczych i technicznych zakończyło 43,6 tys. studentów, co stanowi ponad 

dwukrotne przekroczenie wartości założonej w Programie. Ponadto, 87 tys. studentów 

ukończyło staże lub praktyki wspierane ze środków EFS, z czego prawie połowa  (41 tys.) staże 

lub praktyki trwające co najmniej 3 miesiące. Uczelnie wdrożyły także 628 programów 

rozwojowych, co stanowi znaczne przekroczenie zakładanej wartości wskaźnika (400). Przełożyło się 

to również na wysoki odsetek uczelni wyższych, które wdrożyły programy rozwojowe w 

stosunku do wszystkich uczelni wyższych, który ponad dwukrotnie przekroczył zakładaną wartość i 

ostatecznie osiągnął poziom 48%. Natomiast w ramach celu dot. podniesienia kwalifikacji kadr sektora 

B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczo-

rozwojowych szkolenia zakończyło prawie 13,7 tys. osób, co oznacza ponad półtorakrotne 

przekroczenie przyjętego w Programie celu. 

W obszarze dobrego rządzenia w zakresie wzmacniania zdolności regulacyjnych administracji 

publicznej do ważnych rezultatów należy zaliczyć opracowanie i uruchomienie systemu 

konsultacji on-line oraz podniesienie kompetencji i wiedzy ponad 3,2 tyś. pracowników 

administracji uczestniczących w procesie stanowienia prawa. W przypadku działań 

zorientowanych na wzmocnienie urzędów administracji rządowej na szczególną uwagę zasługuje 

usprawnienie wybranych procesów w 168 urzędach, a także szeroki pakiet wsparcia 

szkoleniowego dla pracowników administracji skarbowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

(18,5 tyś. osób przeszkolonych z zagadnień związanych z obsługą interesariuszy).  Jeśli zaś 

chodzi o administrację samorządową (największego beneficjenta Priorytetu V PO KL) warto 

odnotować liczne konkursy, dzięki którym znacznie usprawniono zarządzanie w jst, w takich 

obszarach jak: zarządzanie satysfakcją klientów, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami 

ludzkimi, zarządzanie dostępem do informacji publicznej. W odniesieniu do tej grupy docelowej 
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przeprowadzono również liczne szkolenia z poprawy zdolności do stanowienia prawa miejscowego i 

wydawania decyzji administracyjnych, rezultatem których jest znaczne zmniejszenie odsetka  

decyzji administracyjnych organów jst uchylanych przez organy wyższego stopnia.  

Ważnym adresatem interwencji w ramach dobrego rządzenia był również sektor wymiaru 

sprawiedliwości. Do dokonań na tym polu należą zwłaszcza intensywne szkolenia ze stosowania 

prawa dla kadry orzekającej (ponad 6 tyś. przeszkolonych osób), a także kilka kluczowych usług 

informatycznych które przyczyniły się do usprawnienia zarządzania finansami i kadrami w 

sądownictwie i co ważniejsze umożliwiły skrócenie czasu na rejestrację działalności gospodarczej 

(spółki z o.o., jawna i komandytowa), a także przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu 

nieruchomościami.  

Nie można również pominąć efektów wsparcia, które otrzymały organizacje pozarządowe i partnerzy 

społeczni, w tym dla przykładu podniesienie kompetencji 59 tys. przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, wzmocnienie potencjału eksperckiego przedstawicieli organizacji 

pracodawców i związków zawodowych (ponad 20 tyś. osób), wzmocnienie otoczenia 

instytucjonalnego trzeciego sektora (utworzenie lub wzmocnienie funkcjonowania 183 centrów 

wsparcia organizacji pozarządowych i 67 sieci organizacji pozarządowych). 

2.1.1.1 Analiza postępu w realizacji celu głównego i celów strategicznych 

Programu 

Poniższy opis realizacji celów Programu opiera się na informacjach zawartych w załączniku nr 1 do 

sprawozdania. Wykazane w załączniku wskaźniki określane są jako kontekstowe, tzn. obrazują 

kontekst realizacji interwencji współfinansowanych ze środków PO KL, a nie postęp w realizacji celów 

Programu. W większości są to wskaźniki tożsame ze wskaźnikami służącymi monitorowaniu 

strategicznego dokumentu ramowego dla wszystkich programów operacyjnych tj. Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Z tego względu wskaźniki te zostały przypisane do celów 

strategicznych PO KL, pokazujących kierunki, do których powinna przyczyniać się interwencja w 

danym obszarze. Ze względu na takie cechy tych wskaźników, jak np.: 

• punkt odniesienia (odnoszą się do całego sektora/ gospodarki, a nie do osób/ instytucji 

obejmowanych wsparciem w Programie); 

• horyzontalny charakter (obrazują sytuację w zakresie całego zjawiska, np. poziom 

zatrudnienia/ stopa bezrobocia w Polsce, nie wskazując rzeczywistego wpływu Programu na jego 

wartość); 

wskaźniki te obrazują efekt różnych programów krajowych i regionalnych oraz innych czynników 

wpływających na sytuację społeczno-gospodarczą kraju. 

Cel główny Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej 

W latach 2007-2015 zauważalny był ciągły wzrost poziomu zatrudnienia osób powyżej 15. roku  

życia. Według danych na koniec 2015 r. odsetek pracujących osób w wieku 15-64 lata w Polsce 

wyniósł 62,9%, podczas gdy w państwach UE-28 – 65,6%. Dystans między Polską a państwami 

UE w tym zakresie od 2006 r. znacznie się zmniejszył - z 9,8 pkt. proc. w 2006 r. do 2,7 pkt. proc. w 

2015 r. Został tym samym osiągnięty zakładany dla tego wskaźnika cel NSRO (60%). 

Rys.  1 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata w latach 2007-2015 w Polsce i krajach UE-28 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

Poziom zatrudnienia kobiet jest na ogół niższy niż mężczyzn. W 2015 r. w Polsce wskaźnik 

zatrudnienia mężczyzn wyniósł 69,2%, zaś kobiet – 56,6%, osiągając tym samym wyznaczone w 

NSRO wartości docelowe. Oba rosły od 2006 r. w podobnym tempie – wzrost wyniósł ok. 8 pkt. proc.  

W obszarze zagrożenia ubóstwem warto nadmienić, iż po optymistycznie nastawiającym 2014 roku 

kiedy odnotowano w Polsce spadek odsetka osób zagrożonych ubóstwem poniżej średniej unijnej, 

kolejny rok przyniósł powrót do wyższego natężenia zagrożenia ubóstwem. 

Rys.  2 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach socjalnych w Polsce i UE w latach 

2007-2015 (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

W ostatnim roku realizacji wsparcia z PO KL wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po 

transferach socjalnych wyniósł 17,6%, co oznacza spadek w porównaniu do wartości z 2006 r. o 1,5 

pkt. proc. Jego wartość oscylowała w latach 2007-2015 między 17% a 18%. W tym czasie wskaźnik 

ubóstwa relatywnego wzrósł dla całej Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że jest on dla wszystkich 28 

krajów UE wyższy niż na początku perspektywy finansowej. Natomiast dystans między Polską a 

krajami UE od początku niewielki (w 2007 r. – 0,7 pkt. proc.), uległ redukcji (2015 r. – 0,3 pkt. proc.). 

Jednak nie udało się osiągnąć planowanej wartości docelowej (14%). Ewaluacja ex-post PO KL szuka 

przyczyn takiego stanu rzeczy w sytuacji na rynku pracy, na którym odnotowano w okresie realizacji 

PO KL pogorszenie, natomiast projekty unijne przyczyniły się do ograniczenia skutków negatywnych 

trendów
1
.  

                                                 
1
 Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w 

ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu, Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o., Warszawa 2015. 
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Poniższa mapa obrazuje sytuację w omawianym zakresie w poszczególnych państwach 

członkowskich. W mniej korzystnym położeniu od Polski w obszarze zagrożenia ubóstwem znajdują 

się przede wszystkim Rumunia, Bułgaria, Hiszpania oraz Litwa i Łotwa. Natomiast najniższy poziom 

zagrożenia ubóstwem występuje w Czechach (9,7%), gdzie jednak od 2013 r. również wskaźnik 

wzrósł (o 1 pkt. proc.).  

Rys.  3 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach socjalnych w UE w 2013 r. (%) 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

Cel strategiczny 1 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do 

zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo 

W całym okresie 2007-2015 poziom zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat w Polsce sukcesywnie 

wzrastał od poziomu 57% w 2007 r. do poziomu 62,9% w roku 2015. Cel strategiczny NSRO 

dotyczący poziomu zatrudnienia został osiągnięty już w 2013 r. Wynika to przede wszystkim z ogólnej 

koniunktury gospodarczej, podtrzymywanej właśnie napływem funduszy na realizację polityki 

społecznej
2
. Na pewno realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniła się do 

osiągnięcia tego celu, jakim jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia, pomimo, że ogólna sytuacja na 

rynku pracy była trudna, ze względu na skutki kryzysu demograficznego
3
.Jeżeli jednak popatrzy się na 

poszczególne grupy wiekowe oraz płeć, to nadal widoczne są znaczące różnice w poziomie 

zatrudnienia w zależności od płci i wieku. Poniższy wykres przedstawia poziom zatrudnienia w Polsce 

wśród osób z poszczególnych grup wiekowych. 

Rys.  4 Wskaźnik zatrudnienia wg wieku w latach 2007-2015 w Polsce 

                                                 
2
 Badanie ewaluacyjne Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na 

osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji programu, Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o., 
wrzesień 2015 r. 
3
 Jak wyżej. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 

Przedstawione powyżej dane potwierdzają, że najwyższą stopę zatrudnienia odnotowuje się wśród 

osób w wieku od 25 do 54 lat. Wskaźnik ten znacząco wzrósł w 2008 r. z poziomu 74,9% do poziomu 

77,5%, by potem utrzymywać się już na zbliżonym poziomie i znów wzrosnąć w latach 2014-2015. Cel 

NSRO dla tej grupy docelowej został określony na poziomie 79,7%, zatem można uznać, że został on 

praktycznie osiągnięty. W porównaniu z rokiem 2013, wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wyniósł 77% 

to do 2015 r. wzrósł o prawie 3 pkt. proc, do poziomu 79,5%. Tym samym, odsetek pracujących 

osób dorosłych w wieku 25-54 lata w Polsce jest minimalnie wyższy od średniej dla państw 

członkowskich UE-28 (o ok. 1,5 pkt. proc.).  

Należy również zauważyć, że od 2007 r. sukcesywnie wzrastał wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 

55-64 lata, czyli grupy bardzo trudnej do aktywizacji zawodowej. Zarówno w Polsce, jak i państwach 

UE-28 wskaźnik ten zwiększał się co roku i w 2015 r. wyniósł 44,3% dla Polski oraz 53,3% dla 

UE-28 i cel krajowy w tym zakresie został osiągnięty Jak pokazuje powyższy wykres, w 

porównaniu do sytuacji sprzed ośmiu lat (2007 r.), różnica w poziomie zatrudnienia osób starszych 

dzieląca Polskę od państw UE-28 dość istotnie się obniżyła (z blisko 14 pkt. proc. w 2007 r. do 9 pkt. 

proc. w 2015 r.). Ponadto, na uwagę zasługuje również bardzo wysoki wzrost wskaźnika zatrudnienia 

na przestrzeni lat w Polsce, od 29,7% w 2007 r. do 44,3% w 2015 r. Niemniej, pomimo tego 

sukcesywnego wzrostu odsetek pracujących osób dorosłych w wieku 55+ w Polsce, w dalszym ciągu, 

odbiega od średniej dla państw członkowskich UE-28. Jednak, dystans dzielący Polskę od UE-28 z 

roku na rok maleje, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. 

Rys.  5 Dynamika zmian zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata w ostatniej dekadzie (2004-2015) [%] w 

Polsce i w krajach UE-28 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 

Z kolei patrząc na sytuację osób młodych, jak pokazuje poniższy wykres, w porównaniu do sytuacji 

sprzed dziesięciu lat (2004 r.), różnica w poziomie zatrudnienia osób młodych dzieląca Polskę od 

państw UE-28 znacznie się obniżyła (z blisko 15 pkt. proc. w 2004 r. do 7 pkt. proc. w 2015 r.). Można 

zatem mówić o zjawisku konwergencji w ramach tej grupy. Należy również podkreślić, że rok 2014 był 

pierwszym, w którym tendencja spadkowa, która rozpoczęła się w 2009 r. została odwrócona, 

zarówno w Polsce, jak i w państwach UE-28, co w dużej mierze wiązało ze zintensyfikowaniem 

działań aktywizacyjnych skierowanych do tej grupy w ramach Gwarancji dla młodzieży oraz ogólną 

poprawą sytuacji na rynku pracy. Pomimo tych działań cel dla wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 

15-24, dla którego wartość docelową określono na poziomie 35,2% nie został osiągnięty. Jak pokazują 

wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny stopnia realizacji celu głównego oraz celów 

szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych 

obszarów interwencji programu spowodowane to było przede wszystkim kryzysem gospodarczym, 

który na rynku pracy przede wszystkim odbył się na osobach młodych. Warto podkreślić, że w 

porównaniu do UE spadek zatrudnienia osób w wieku 15-24 lat był w Polsce znacznie mniejszy, dzięki 

temu udało się zmniejszyć dystans pomiędzy Polską i UE pod tym względem.  

Rys.  6 Dynamika zmian zatrudnienia osób w wieku 15-24 lata w ostatniej dekadzie (2004-2015) (%) w 

Polsce  i w krajach UE-28 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 
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W całym okresie programowania widać również wyraźne różnice w zatrudnieniu wg płci. Podobnie jak 

w poprzednich latach, również w 2015 r. wskaźnik zatrudnienia był niższy wśród kobiet niż mężczyzn i 

wyniósł w 2015 r. 56,6,%, a dla mężczyzn – 69,2%, pomimo tego cel NSRO został osiągnięty. Ten 

trend utrzymywał się w całym okresie programowania i wskaźniki te dla poszczególnych grup 

systematyczne rosły na przestrzeni lat, dla kobiet: od 50,6% w 2007 r. do 56,6% w 2015 r., dla 

mężczyzn od 63,6% w 2007 r. do 69,2% w 2015 r. Polska nadal osiąga wskaźniki niższe niż średnia 

dla krajów UE-28, gdzie w 2015 r. wskaźnik zatrudnienia dla kobiet wyniósł 60,4%, a dla mężczyzn 

70,9%, ale udało się znacząco zmniejszyć różnicę do państw unijnych, obecnie ta różnica wynosi dla 

kobiet ok. 4 pkt. proc. a dla mężczyzn niecałe 2 pkt. proc., gdy w 2007 r. dla obu płci wynosiła około 8 

pkt. proc. 

Rys.  7 Wskaźnik zatrudnienia wg płci w latach 2007-2015 w Polsce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 

Kolejnym miernikiem, który obrazuje sytuację na polskim rynku pracy jest wskaźnik obciążenia 

powiatowych urzędów pracy, informujący o liczbie osób bezrobotnych przypadających na 

jednego doradcę zawodowego. W 2015 r. wyniósł on 769 osób, podczas gdy rok wcześniej – 

863. Tym samym, w stosunku do roku 2007, kiedy rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki wartość tego wskaźnika obniżyła się bardzo znacząco, bo aż o nieco ponad 1500 osób. 

Zmniejszenie liczb bezrobotnych przypadających na jednego doradcę zawodowego jest następstwem 

znacznego spadku bezrobocia zwłaszcza w 2014 r. (o 15,4%), przy jednoczesnym wzroście (w 

porównaniu do 2013 r.) liczby doradców zawodowych w powiatowych urzędach pracy. Na znaczący 

spadek liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę zawodowego miało wpływ również 

wprowadzenie zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z maja 2014 r., która 

wprowadziła stanowisko doradcy klienta. Spadek liczby bezrobotnych przypadających na jednego 

doradcę zawodowego miał również znaczący wpływ na zwiększenie efektywności ich pracy, jak 

również wydłużenie czasu, jaki mogą poświęcić na pomoc bezrobotnemu.  

Cel strategiczny 2 Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

Od początku perspektywy finansowej wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami stabilnie, 

lecz powoli wzrastał, by w 2015 r. osiągnąć wartość 21%, tj. o 3,7 pkt. proc wyższą niż w 2006 r., co 

nie pozwoliło jednak osiągnąć zakładanego celu NSRO. Największą pozytywną zmianę 

zaobserwowano dla wskaźnika dotyczącego kobiet – jego poziom zwiększył się z 14,5% w 2007 do 
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21,2% w 2015 r., tj. o 6,7 pkt. proc., co pozwoliło na przekroczenie planowanego celu NSRO. 

Natomiast wskaźnik dotyczący mężczyzn, po początkowym wzroście w 2008 r. zaczął maleć, by w 

2015 spaść o 0,3 pkt. proc. w stosunku do wartości z 2007 r., tj. do 20,8%. Tym samym nastąpiło 

wyrównanie poziomów wskaźnika zatrudnienia u kobiet i mężczyzn. Brak danych na poziomie UE-28 

uniemożliwia porównanie sytuacji osób niepełnosprawnych w kraju do innych państw członkowskich. 

Rys.  8 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w latach 2007-2013 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BAEL) 

Analizując sytuację w obszarze wykluczenia społecznego należy wskazać na wyraźny spadek 

natężenia zjawiska bezrobocia długookresowego w stosunku do sytuacji w 2006 r. W 2015 r. 

poziom bezrobocia długookresowego (wg BAEL) wyniósł 2,4% (spadek o 5,4 p. proc. w stosunku do 

2006 r.). Większy spadek bezrobocia długookresowego dotyczył kobiet (o 6,2 p. proc.), niż mężczyzn 

(o 4,7 p. proc.). Zarówno dla wartości ogółem, jak i dla obu płci, zostały osiągnięte wartości docelowe 

(zakładano spadek do 3%). 

W latach 2007-2015 odnotowano zmniejszenie odsetka dotyczącego osób w wieku 18-59 lat 

żyjących w gospodarstwach domowych, w których żadna dorosła osoba nie pracuje (o 4,1 p. 

proc. w stosunku do 2006 r.). W 2015 r. 9,4% osób żyło w gospodarstwach domowych bez osób 

pracujących, co oznacza osiągnięcie celu NSRO (9,8%). Poprawa sytuacji oraz osiągnięcie 

zakładanego poziomu dotyczy zarówno mężczyzn (spadek z 12,3% w 2006 r. do 10,2%), jak i kobiet 

(spadek z 14,6% do 8,6%). Dodatkowo, w Polsce odsetek ten był niższy niż w krajach Unii 

Europejskiej (średnia dla UE28: 10,6% w 2015 r.). 

Odnotowano znaczny spadek wskaźnika obciążenia dla instytucji pomocy społecznej, 

mierzonego liczbą klientów przypadających na jednego pracownika socjalnego. W 2015 r. wartość 

wskaźnika zmniejszyła się do poziomu 138, co oznacza, że została osiągnięta, a nawet przekroczona 

wartość docelowa wynosząca 180 osób. Warto zauważyć, iż w 2006 r. aż 295 klientów przypadało na 

jednego pracownika socjalnego. Zdecydowana poprawa w zakresie zmniejszenia obciążenia 

pracowników socjalnych, w znacznym stopniu wpływa na jakość i zakres pomocy udzielanej osobom 

wykluczonym społecznie.  

Cel strategiczny 3 Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce 

Na koniec realizacji PO KL udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających w 

ogólnej liczbie ludności w tym wieku wyniósł 3,5%. Na przestrzeni lat wskaźnik przybierał 

zróżnicowane wartości. W porównaniu do początku realizacji Programu, tj. do 2007 r., kiedy wskaźnik 

wynosił 5,1%, odnotowano spadek wartości wskaźnika o 1,6 pkt. proc. Najwyższą wartość wskaźnik 

Cel NSRO 
Ogółem: 23% 
Kobiety: 19% 

Mężczyźni: 27% 
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osiągnął w roku 2010 – 5,2%, a od 2012 r. obserwowany jest stały jego spadek. Widoczna jest 

niewielka dysproporcja w poziomie wskaźnika wg płci (na koniec realizacji Programu różnica wyniosła 

0,5 pkt. proc.). Więcej kobiet (3,8%) niż mężczyzn (3,3%) uczy się i doszkala. Największą różnicę 

odnotowano w latach 2012-2013 (wskaźnik był wyższy wśród kobiet odpowiednio o 1,3 i 1,1 pkt. 

proc.). Jednak od roku 2013 zaobserwować można zmniejszanie się tych rozbieżności. W porównaniu 

do 2007 r. poziomu upowszechnienia kształcenia w przypadku kobiet spadł o 1,7 pkt. proc., a w 

przypadku mężczyzn o 1,4 pkt. proc. 

Rys.  9 Udział osób w wieku 25-64 lat uczących się i dokształcających w ogólnej liczbie ludności w tym 

wieku w latach 2007-2015 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BAEL) 

Biorąc pod uwagę cel NSRO dot. udziału osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających 

w ogólnej liczbie ludności w tym wieku, który został określony na poziomie 10% (w tym 11% 

w przypadku kobiet i 9% dla mężczyzn), osiągnięte wartości ukształtowały się na bardzo niskim 

poziomie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na duży dystans między Polską a średnią dla krajów 

członkowskich. Odsetek osób w wieku 25-64 lata, które kształcą lub dokształcają się, wyniósł w 2015 

r. 10,7% dla 28 krajów Unii Europejskiej.  

Niski poziom wskaźnika wynika z mało popularnej w polskim społeczeństwie kulturze kształcenia 

ustawicznego. Przyczyną niepodejmowania kształcenia jest w dalszym ciągu brak świadomości co do 

konieczności podnoszenia kwalifikacji oraz przekonanie, że wiedza, która kiedyś została zdobyta, jest 

wystarczająca i nie ma potrzeby jej uzupełniania. 

Raport z badania w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. Bilans Kapitału 

Ludzkiego
4
 przybliża odpowiedź na pytanie dlaczego dorośli Polacy nie uczestniczą w kursach i 

szkoleniach. Większość osób pracujących, które nie uczestniczyły w kursach lub szkoleniach nie 

odczuwała potrzeby podnoszenia swoich kompetencji dla celów zawodowych (61%). Inne przyczyny, 

np. brak czasu lub brak motywacji, były wymieniane znacznie rzadziej. W przypadku osób 

bezrobotnych zróżnicowanie odpowiedzi było większe. Jedna czwarta z nich nie widziała sensu w 

podnoszeniu swoich kwalifikacji dla celów zawodowych (22%), brakowało im motywacji (11%) lub 

czasu (12%). W 11% przypadków wskazywano problem zbyt wysokich kosztów takiego uczestnictwa, 

w 18% – brak dostępu do interesujących szkoleń, zaś w 6% – brak możliwości uczestnictwa ze 

względu na wymogi formalne.  

                                                 
4
 „Kształcenie po szkole”, w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Konrad Turek, Barbara Worek, Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015 r. 
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Jednocześnie, jak wskazują wyniki powyższego badania wśród osób, które uczestniczyły w 

nieobowiązkowych kursach i szkoleniach najważniejszą motywacją do uczestnictwa w aktywności 

edukacyjnej była chęć podniesienia umiejętności potrzebnych w obecnej pracy (60%). W dalszej 

kolejności był to rozwój własnych zainteresowań (31%), wymóg pracodawcy (25%) i chęć zdobycia 

certyfikatu lub dyplomu (25%). 

Wskaźnik mierzy stosunek liczby osób w wieku 25–64 lata uczących się i dokształcających do liczby 
ludności w tej samej grupie wieku – wyrażony procentowo. Kształcenie osób dorosłych w wieku 25–
64 lata w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (w okresie 4 tygodni przed badaniem) przez osoby, 
które spełniły obowiązek szkolny. 

Pomimo działań podejmowanych w ramach PO KL, na osiągnięty poziom wskaźnika wpływa bardzo 
wiele czynników. Podsumowanie najważniejszych wniosków w tym zakresie jest prezentowane 
poniżej na podstawie dostępnych badań. 

Niski poziom realizacji wskaźnika wiąże się ze specyfiką potrzeb edukacyjnych Polaków. Kształcenie i 
szkolenie dorosłych w Polsce jest głównie związane z pracą. Brak zawodowego impulsu do uczenia 
się i rozwoju powoduje, że aktywność edukacyjna w grupie osób biernych zawodowo jest 
bardzo niska. 

Kluczowym problemem jest fakt, iż większość MŚP nie postrzega szkoleń jako ważnego czynnika 
z perspektywy ich funkcjonowania na rynku, jak również nie jest w stanie ocenić 
zapotrzebowania pracowników w zakresie niezbędnych do pozyskania umiejętności (brak 
strategicznego planowania biznesowego)

5
.  

Należy zwrócić uwagę, iż uwarunkowania braku uczestnictwa w LLL są różne dla różnych grup, 
których sytuację wyznacza pozycja, jaką zajmują na rynku pracy. Inne bariery będą utrudniać 
podjęcie aktywności edukacyjnej osobom biernym zawodowo, bezrobotnym i wykonujących różne 
zadania zawodowe. Różne również bariery będą występować w przypadku osób znajdujących się w 
różnych kategoriach wieku

6
.  

W Polsce zdecydowanie najrzadziej dokształcają się zatrudnieni w rolnictwie, rybołówstwie, rybactwie 
i pochodnych – prawie czterokrotnie rzadziej niż osoby na stanowiskach kierowniczych/specjaliści.  

Różnice pomiędzy poziomem aktywności edukacyjnej osób młodszych, dobrze wykształconych, 
pracujących i wykonujących specjalistyczne zawody a poziomem tej aktywności wśród osób 
starszych, słabiej wykształconych i będących w gorszej sytuacji zawodowej są znacznie większe niż 
przeciętnie w UE CEDEFOP (2014)

7
.  

Aktywność edukacyjną
8
 podejmują częściej osoby dorosłe, które są i tak lepiej przygotowane do 

konkurowania na rynku pracy. Prawie połowa osób zatrudnionych, wobec ok. 25% bezrobotnych i ok. 
17% nieaktywnych zawodowo, podejmuje kształcenie formalne i/lub pozaformalne. Jednocześnie, 
osoby uczestniczące w kształceniu z inicjatywy pracodawców również częściej charakteryzują się 
młodszym wiekiem i wyższym poziomem wykształcenia. 

Mając na uwadze powyższe, niskie wskaźniki kształcenia ustawicznego dorosłych mogą być 
spowodowane brakiem polityki różnicującej wsparcie w tym zakresie w zależności od 
konkretnej grupy docelowej. Jednocześnie powyższe dane mogą wskazywać na znaczny efekt 
deadweight działań realizowanych w tym zakresie z wykorzystaniem środków publicznych 
przeznaczanych do tej pory na ten cel. 

Podsumowując, główną barierą rozwoju edukacji dorosłych, a tym samym w osiąganiu wartości 
przedmiotowego wskaźnika kontekstowego jest: 

  brak świadomości jednostki co do konieczności uzupełniania swoich kwalifikacji.  

                                                 
5
 Wyniki badań Rozwój umiejętności i szkolenia w ramach MSP, OECD, Warszawa 2011 r.  pn.: „Rozwój umiejętności i 

szkolenia w ramach MSP” 
6
 (Nie)wykorzystany potencjał Szanse i bariery na polskim rynku pracy. Raport podsumowujący V edycję badań Bilans Kapitału 

Ludzkiego, redakcja Prof. Jarosław Górniak, Warszawa 2015. 
7
 On the way to 2020: data for vocational education and training policies. Country statistical erviews. Update 2013, Publications 

Office of the European Union. Luxemburg. 
8
 Adults Education Survey, EUROSTAT, 2010 
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  przekonanie, że wiedza, która kiedyś została zdobyta, jest wystarczająca i nie ma 
konieczności jej uzupełniania.  

 osobom, które od dawna pracują w jednym zawodzie trudno jest przełamać stereotyp 
wąskiej specjalizacji jako klucza do sukcesu zawodowego. 

Analizując relację bezrobotnych zarejestrowanych, którzy opuścili rejestr w związku 

z podjęciem niesubsydiowanego zatrudnienia w danym roku w stosunku do przeciętnej liczby 

osób bezrobotnych w danym roku, na koniec realizacji Programu wyniosła 65%. Miernik w 

przypadku obu płci ukształtował się na zbliżonym poziomie – wśród kobiet było to 64%, a wśród 

mężczyzn 66%. Zgodnie z przyjętym założeniem do końca realizacji Programu 80% osób 

bezrobotnych powinno opuścić rejestr w związku z podjęciem niesubsydiowanego zatrudnienia, w tym 

70% kobiet i 90% mężczyzn. Działania podejmowane w zakresie kompleksowego wsparcia osób 

bezrobotnych oraz dopasowania ich kompetencji i kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki i 

rynku pracy sprawiły, że w stosunku do wartości bazowej odnotowano wzrost wartości wskaźnika o 16 

pkt. proc. Szczególnie warto podkreślić wzrost wskaźnika w przypadku kobiet  - aż o 22 pkt. proc. W 

przypadku mężczyzn wzrost był mniejszy i wyniósł 8 pkt. proc. Należy dodać, że wysoki wzrost 

wartości wskaźnika wśród kobiet spowodowany jest m.in. tym, że na początku realizacji Programu 

odsetek bezrobotnych kobiet podejmujących niesubsydiowane zatrudnienie był dużo niższy niż wśród 

mężczyzn. Oznacza to, że podejmowane działania mające na celu aktywizację kobiet przyniosły 

efekty. Jako jedną z przyczyn nieosiągnięcia celu należy wskazać kryzys ekonomiczny, który miał 

wpływ m.in. na gotowość pracodawców do zatrudniania pracowników. Zmiana wartości wskaźnika w 

stosunku do jego wysokości na początku realizacji PO KL (tj. z 49% na 65%) wskazuje jednak na dość 

znaczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo należy wskazać, że efektywność 

zatrudnieniowa mierzona w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej wyniosła w PO KL ok. 

65%. Podjęcie pracy na co najmniej 3 miesiące po zakończeniu udziału w projektach (wymóg do 

spełnienia efektywności zatrudnieniowej) wskazuje na polepszenie sytuacji na rynku pracy większości 

uczestników projektów nastawionych na aktywizację. 

Rys.  10 Relacja bezrobotnych zarejestrowanych, którzy opuścili rejestr w związku z podjęciem 

niesubsydiowanego zatrudnienia w danym roku w stosunku do przeciętnej liczby osób bezrobotnych 

w danym roku w latach 2007-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 

Biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia według trzech sektorów gospodarki udział osób 

zatrudnionych w usługach na koniec realizacji Programu wyniósł 57,8%, w przemyśle 30,4%, 
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natomiast w rolnictwie 11,5%. W odniesieniu do wartości bazowej, odnotowano wzrost udziału osób 

zatrudnionych w usługach (o 4,4 pkt. proc.) przy jednoczesnym spadku udziału osób zatrudnionych w 

rolnictwie (o 5,9 pkt. proc.). Najmniejsze zmiany zaistniały w poziomie zatrudnienia w przemyśle – 

wystąpił wzrost udziału pracujących w tym sektorze o 1,2 pkt. proc. Warto zwrócić uwagę na różnice w 

zatrudnieniu w poszczególnych sektorach w przypadku kobiet i mężczyzn. Zdecydowanie najwięcej 

kobiet (ok. 73%) jest zatrudnionych w usługach, a dwa pozostałe sektory cechują się dużo mniejszym 

udziałem (przemysł ok. 16% i rolnictwo ok. 11%). W przypadku mężczyzn zbliżony jest poziom 

zatrudnienia w usługach (ok. 45%) i przemyśle (ok. 42%), przy mniejszym udziale sektora rolniczego 

(13%).  

W odniesieniu do sytuacji przed realizacją PO KL, spadł udział zatrudnionych w rolnictwie i 

przekroczono cel NSRO (wyznaczony na 12%).  W przypadku osób pracujących w usługach, sytuacja 

uległa poprawie i zbliżono się do zakładanej wartości docelowej (62%). Natomiast udział pracujących 

w przemyśle nieznacznie wzrósł w porównaniu do wartości bazowej i oddalił się od określonej wartości 

docelowej. 

Rys.  11 Struktura pracujących według sektorów gospodarki w latach 2010-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BAEL) 

Cel strategiczny 4 Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu 

z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy 

W okresie 2007-2015 utrzymywany był trend związany ze zmianą struktury wykształcenia ludności 

w wieku 15-64 lat. Udział osób z wykształceniem średnim spadł w stosunku do 2008 r. o 3,5 pkt. proc. 

i w 2015 r. osiągnął wartość 60,3%, głównie za sprawą spadku odsetka kobiet legitymujących się 

dyplomem szkoły średniej (spadek o 5 pkt. proc. do 56,3% w 2015 r.). Odsetek mężczyzn 

z wykształceniem średnim również podlegał tendencji spadkowej, (spadek o 2,1 pkt proc. do 64,3% w 

2015 r.). Jednocześnie  wzrastał odsetek osób z wykształceniem wyższym, który w 2015 r. wyniósł 

24,4% (w tym 29,1% - kobiety, 19,8% - mężczyźni). Jednocześnie można zauważyć, iż większy 

przyrost  udziału osób z wykształceniem wyższym odnotowano w przypadku kobiet niż w przypadku 

mężczyzn. 

Rys.  12 Struktura wykształcenia ludności w wieku 15-64 lata w latach 2010-2014 (w %) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wskaźnik określony na poziomie Programu mierzył m. in. udział ludności w wieku 15 lat i więcej z 
wykształceniem średnim (łącznie z zasadniczym zawodowym i policealnym) w ogólnej liczbie ludności 
w tym wieku. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z metodologią pomiaru tego wskaźnika mierzy on 
poziom wykształcenia ludności określany poprzez najwyższy ukończony poziom kształcenia w szkole. 
Oznacza to, że podstawą zaliczania wykształcenia do określonego poziomu było uzyskane 
świadectwo (dyplom) ukończenia odpowiedniej szkoły (w tym przypadku szkoły średniej) oraz 
zakończenie edukacji na tym poziomie.   

Nieosiągnięcie celu w zakresie wykształcenia średniego jest konsekwencją nadwykonania celów 
dotyczących wykształcenia wyższego osób we wskazanym przedziale wiekowym. Wskaźnik 
obrazujący dany cel wykazuje spadkowe tendencje od 2000 roku, a dynamika tego spadku jest 
odwrotnie proporcjonalna do dynamiki wzrostu wskaźnika osób z wykształceniem wyższym. 

Należy mieć na uwadze, że Polska charakteryzuje się wysokim stopniem skolaryzacji. Boom 
edukacyjny na poziomie kształcenia wyższego w Polsce w latach 2000-2012 skutkował wzrostem o 
213% liczby osób w grupie 30-34 lat z wykształceniem wyższym. Łatwy dostęp i popularność edukacji 
wyższej (wzrost udziału osób z wyższym wykształceniem, który jest typowy dla wielu krajów UE, lecz 
w przypadku Polski dynamika wzrostu jest rekordowa) wpłynął na fakt, że coraz więcej osób w wieku 
15-64, które jeszcze kilka lat temu poprzestawały na średnim wykształceniu – zdobywa wykształcenie 
wyższe. Można zatem powiedzieć, że brak osiągnięcia tego celu nie jest niekorzystny, bowiem 
oznacza, że coraz więcej ludzi nie poprzestaje na średnim, a także poniżej średniego

9
 wykształceniu - 

lecz zdobywa wykształcenie wyższe
10

.  

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Akredytacyjnej odnotowano stały wzrost liczby ocen 

wyróżniających
11

 (z 2% w latach 2005-2007 do 5% w latach 2012-2015). W 2015 r. odsetek ocen 

wyróżniających wynosił 6%. Warto zaznaczyć, iż zgodnie ze Statutem Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej (PKA) obowiązującym do 2011 r., oceny wyróżniające były formułowane po dokonaniu 

oceny wszystkich lub przeważającej części uczelni prowadzących dany kierunek studiów, co 

zazwyczaj zbiegało się z końcem kadencji. Stąd też informacje nt. rzeczywistego udziału 

sformułowanych w latach 2002-2011 ocen wyróżniających w ogólnej liczbie ocen zawierały dane 

w ujęciu kadencyjnym, a nie rocznym. Na wykresie poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki ocen 

przyznanych przez PKA w poszczególnych okresach (kadencjach). 

                                                 
9
 Udział osób z niskimi kwalifikacjami również systematycznie spada. 

10
 Należy też pokreślić, że spadek wartości wskaźnika miał umiarkowany charakter z 64,2% w 2006 r, do 60,7% w 2014, choć z 

tego wynika, iż wsparcie przyczyniło się do wzrostu osiąganego poziomu wykształcenia ale nie w tej grupie, gdzie było by to 
najbardziej konieczne, tylko wśród tych, którzy i tak posiadali wyższe aspiracje w tym zakresie. Osoby z najniższymi 
kwalifikacjami nie zmieniły swojej sytuacji. 
11

 PKA dokonując oceny jakości kształcenia przyznaje cztery stopnie ocen, tj. negatywną, warunkową, pozytywną  
i wyróżniającą. 
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Rys.  13 Wyniki ocen szkół wyższych sformułowanych przez PKA w latach 2002-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKA 

Ponadto odnotowano wzrost liczby ocen pozytywnych (z 81% w okresie 2005-2007 do 83% w latach 

2012-2015), przy czym w 2015 r. odsetek ocen pozytywnych wynosił 86%. Jednocześnie następował 

stały spadek liczby ocen warunkowych i negatywnych.  

W okresie realizacji programu odsetek absolwentów szkół wyższych na kierunkach przyrodniczych 

i technicznych, po spadku w latach 2009-2010 systematycznie wzrastał, by w 2014 r. osiągnąć 

wartość 22,6%. Należy zaznaczyć, że wskaźnik osiągnięty za 2015 r. na poziomie 26,6% liczony jest 

według innej metodologii tzn. w oparciu o klasyfikację ISCED-F 2013 i nową definicję kierunków MST 

(matematycznych, naukowych i technicznych). Analizę trendu przedstawia wykres poniżej. 

Rys.  14 Odsetek absolwentów szkół wyższych na kierunkach przyrodniczych i technicznych w latach 

2008-2015 (w %) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W okresie realizacji programu nastąpiło zwiększenie udziału absolwentów szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe kończących się maturą w relacji do absolwentów wszystkich szkół 

ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Wskaźnik ten wzrósł od 2008 r. o ponad 7 pkt proc. 
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i w 2015 r. wynosił 35%. Z kolei w tym samym okresie o ponad 6 pkt. proc. wzrósł wskaźnik dotyczący 

udziału absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w relacji do 

liczby wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Nastąpił także niewielki wzrost udziału 

absolwentów szkół zawodowych w relacji do wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 

W 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 13,95%. Szczegółowe dane przedstawia poniższy wykres. 

Rys.  15 Postęp w realizacji wskaźników dotyczących kształcenia zawodowego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Prowadzone w ostatnich latach badania systemu oświaty potwierdzają znaczące wydłużenie okresu 
edukacji Polaków, o czy świadczy wspomniany powyżej boom edukacyjny. Jednocześnie w Polsce w 
latach 2000-2012 wzrosła liczba absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych o 43,4%. 
Oznacza to, że absolwenci szkół zawodowych kończących się maturą częściej decydowali o 
kontynuacji edukacji niż wejściu na rynek pracy. Przyczyn nieosiągnięcia wskazanych powyżej 
wskaźników należy upatrywać w tych zjawiskach.   

Dodatkowo, małe zainteresowanie uczniów możliwością kształcenia w szkołach zawodowych wynika 
również z jego niskiej jakości. Sytuacja w obszarze edukacji zawodowej jest trudna. Nadal 
fundamentalnym wyzwaniem jest dostosowanie  edukacji zawodowej do potrzeb i realiów rynku pracy. 
Oferta edukacyjna szkół zawodowych nadal często nie jest wystarczająco dopasowana do potrzeb 
lokalnych rynków pracy, lecz związana raczej z dostępnym potencjałem placówek dotyczącym 
pomocy edukacyjnych, zasobów związanych z praktyczną nauką zawodu, czy po prostu nieaktualnymi 
kompetencjami kadry nauczycielskiej. Skutkuje to tym, że uczniowie decyzje o dalszej ścieżce 
zawodowej podejmują nie w oparciu o własne predyspozycje w konfrontacji z realiami rynku pracy, ale 
w oparciu o przypadkowe wybory wspierane opiniami i decyzjami grup rówieśniczych oraz często 
zawyżonymi motywacjami rodziców. Ważnym aspektem jest także ciągle funkcjonujący w 
społeczeństwie stereotyp szkoły zawodowej jako „tej gorszej”, a uczniów, którzy ją wybierają jako 
mniej zdolnych, mniej nadających się do kontynuowania edukacji.  

Relacja stopy bezrobocia młodzieży (15-24 lata) do wskaźnika bezrobocia osób w wieku 25-64 lata w 

2007 r. wynosiła 264, przez kolejne lata oscylowała w granicach 300, by w 2015 r. osiągnąć 330, przy 

zakładanej wartości docelowej na poziomie 200.  

W 2015 r. odsetek uczniów, którzy otrzymali w ramach egzaminu gimnazjalnego najniższe wyniki 

w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie wyniósł 2% i jest to spadek 

w stosunku do roku 2014 o 2 pkt proc. Natomiast w przypadku egzaminu z języka polskiego  podobnie 

jak w 2014 r. wskaźnik wyniósł 4%. W przypadku egzaminu z przedmiotów ścisłych, udział 

gimnazjalistów, którzy uzyskali najniższe wyniki z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, 

chemia, fizyka, geografia) wyniósł 14%, z kolei z zakresu matematyki – 23%. W odniesieniu do 2014 
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r., nastąpiło pogorszenie wyników z zakresu przedmiotów przyrodniczych i poprawa sytuacji 

w obszarze matematyki. Szczegółowe dane przedstawia poniższy wykres.  

Jednocześnie wyniki badania PISA z 2015 r. pokazały pozytywne zmiany w systemie oświaty. 
Wskaźnik PO KL (uczniowie z niskimi osiągnięciami w czytaniu ze zrozumieniem i matematyce (w %) 
miał na celu pomiar stosunku liczby uczniów z niskimi osiągnięciami w czytaniu ze zrozumieniem i 
matematyce do liczby uczniów zdających egzamin. Zastosowany wskaźnik jest destymulantą, co 
oznacza, że im niższa jego wartość tym efektywniej prowadzone działania.  W ramach PO KL 
osiągnięto następujące wartości: matematyka - 17,2%, czytanie ze zrozumieniem - 14,4%, wobec 
zaplanowanych: matematyka - 17,8%, czytanie ze zrozumieniem - 15,2%. Osiągnięte wartości 
przekraczające wartości ustalone jako docelowe stanowią trend pozytywny, gdyż świadczą o 
właściwym rozwoju systemu oświaty i jego poprawie w okresie ostatnich kilku lat. Brak danym 
dotyczących obszarów wiejskich wynika z braku mierników dla tych obszarów. 

Rys.  16 Odsetek uczniów, którzy otrzymali najniższy wynik z egzaminu gimnazjalnego w części 

humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 

W latach 2007-2015 nastąpiły znaczące zmiany w zakresie upowszechnienia edukacji przedszkolnej.  

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do ośrodków wychowania przedszkolnego w roku 

2015 wyniósł 84,2%, w tym na obszarach wiejskich 65,1%, co oznacza wzrost odpowiednio o 31,5 pkt 

proc. i 36,6 pkt proc. Szczegółowe dane dotyczące wskaźnika w okresie 2008-2015 przedstawiono na 

wykresie poniżej. 

Rys.  17 Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w Polsce, w tym na 

obszarach wiejskich  w latach 2008-2015 (w %) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Najwyższy przyrost odsetka dzieci w wieku 3-5 lat  objętych wychowaniem przedszkolnym na 

obszarach wiejskich nastąpił w województwach lubelskim, świętokrzyskim, pomorskim, mazowieckim 

i podlaskim. Najniższy poziom wskaźnika na koniec 2015 r. odnotowano w województwach 

zachodniopomorskim (45,8%) i warmińsko-mazurskim (47,7%) oraz podlaskim (51,4%). Wykres 

poniżej przedstawia wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej w ujęciu regionalnym.  

Rys.  18 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na obszarach wiejskich  w 

ujęciu regionalnym (w %) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Cel strategiczny 5 Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania 

polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa 

W ramach celu strategicznego 5. wskaźnik jakości stanowionego prawa (Regulatory Quality), 

mierzony przez Bank Światowy w ramach badania The Worldwide Governance Indicators (WGI), 

osiągnął w 2015 r. wartość 1,00 i spadł o 0,06 w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik mierzy 

jakość regulacji wydawanych przez władze danego kraju w obszarze rozwoju przedsiębiorczości 

(w zakresie od -2,5 najniższy do 2,5 najwyższy stopień). Osiągnięty poziom wskaźnika plasuje 
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Polskę na 42. miejscu wśród 209 państw ujętych w zestawieniu. Najwyższy poziom wskaźnika 

jakości stanowionego prawa odnotowano – tak jak rok wcześniej – w Singapurze i Hong Kongu 

(powyżej 2,2), a najniższy - w Korei Północnej (-2,3) oraz Libii (-2,2)  i Erytrei (-2,1). Poziom wskaźnika 

w 2015 r. uplasował Polskę na 18. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej, tuż za Czechami i Łotwą 

(1.1), a przed m.in. takimi krajami, jak Portugalia (0,9), Hiszpania, Węgry, Słowacja (po 0,8) czy 

Włochy (0,7). Najwyższe pozycje w zestawieniu zajęły Wielka Brytania (1,9) oraz Finlandia, Irlandia, 

Holandia i Szwecja (po 1,8).  Wartość wskaźnika jakości stanowionego prawa wzrosła w Polsce 

w okresie 2007-2013 z poziomu 0,77 do poziomu 1,05, tj. o ponad 36%. Oznacza to systematyczną, 

choć stosunkowo powolną poprawę jakości sfery regulacji w ocenach wyrażanych przez badanych 

respondentów. Osiągnięta w 2015 r. wartość wskaźnika na poziomie 1,00 stanowi 100% realizacji 

założonego celu NSRO. 

Przygotowywany przez Transparency International corocznie od 1995 roku Indeks Percepcji 

Korupcji (Corruption Perception Index – CPI) jest czołowym wyznacznikiem postrzegania korupcji 

w sektorze publicznym. CPI 2015 objął 168 państw, Polska uzyskała 62 punkty i została 

sklasyfikowana na 30 miejscu ex aequo z Tajwanem, awansując tym samym z miejsca 35, zajętego 

w 2014 roku i aż o 31 pozycji z miejsca 61 zajmowanego w 2007 r. Wartość wskaźnika 

systematycznie rosła od początku okresu programowania, a już w 2010 roku cel założony 

w Programie został przekroczony. Polska ze wskaźnikiem CPI równym 62 punkty zajęła wyższe 

miejsce w rankingu (oznaczające niższy poziom korupcji) niż większość nowych krajów członkowskich 

Unii Europejskiej, a także wyższe niż trzy stare kraje członkowskie UE, tj. Hiszpania (36. lokata), 

Grecja (58. lokata) i Włochy (61. lokata). Wszystkie państwa graniczące z Polską, z wyjątkiem 

Niemiec (10. lokata), zajęły miejsca niższe niż Polska: Litwa (32.), Czechy (37.), Słowacja (50.), 

Białoruś (107.), Rosja (119.) i Ukraina (130.). Po raz kolejny na czele rankingu znalazła się Dania, 

która otrzymała 91 punktów, drugie miejsce zajęła Finlandia (90 pkt.), na trzecim uplasowała się 

Szwecja (89 pkt.), na czwartym Nowa Zelandia (88 pkt.), a na piątym ex aequo – Norwegia i Holandia  

z 87 punktami. Można zauważyć, że w stosunku do lat poprzednich w czołówce najmniej 

skorumpowanych państw nie zaszły diametralne zmiany. Na przeciwnym biegunie z 8-punktowym 

wynikiem 167 lokatę ex aequo zajęły Korea Północna i Somalia, powtarzając wynik z poprzedniego  

roku. W dalszym ciągu ponad 2/3 spośród 168 krajów poddanych badaniu uzyskało mniej niż 50 

punktów na skali od 0 – najwyższy poziom korupcji, do 100 – pełna transparentność
12

. 

Rys.  19 Wybrane wskaźniki monitorowania celu strategicznego 5. w latach 2007-2015 

 

Źródło: Jakość stanowionego prawa – Bank Światowy; Wskaźnik Percepcji Korupcji – Transparency International 

                                                 
12

 Skala ta jest stosowana przez Transparency International od 2012 roku, kiedy zmieniono metodologię badania. Zmiana ta ma 
umożliwić dokładne obserwowanie trendów i porównywanie wyników względem lat ubiegłych. 
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Miarą wzmocnienia mechanizmu partnerstwa w kraju jest m.in. współpraca jednostek samorządu 

terytorialnego z organizacjami non-profit. Organ administracji publicznej może zlecać realizację zadań 

publicznych, w trybie otwartego konkursu ofert zarówno organizacjom pozarządowym działającym 

w sferze pożytku publicznego, jak i organizacjom pożytku publicznego. Odsetek środków 

przekazanych stowarzyszeniom i fundacjom z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. wyniósł 0,28% –tyle samo, 

co w roku poprzednim. W początkowych latach perspektywy wartość wskaźnika utrzymywała się na 

poziomie powyżej 0,60%, z najwyższą wartością w 2008 r. – 0,68%, aż do załamania w 2011 r., kiedy 

to wartość spadła do 0,39%. W latach kolejnych oscylowała wokół 0,29 - 0,28%. Tym samym 

zakładana wartość docelowa wskaźnika (1,20%) nie została osiągnięta, pomimo szeregu działań 

adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego, które miały na celu wdrożenie standardów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w zakresie mechanizmów finansowych. W 

odniesieniu do tych działań można mówić o sukcesie - 408 jst wdrożyło wcześniej wymienione 

standardy współpracy, co stanowi ponad 200% wartości docelowej wskazanej w PO KL. Wsparcie to 

było zorientowane przede wszystkim na podniesienie jakości współpracy na linii samorząd - 

organizacje pożytku publicznego w trzech obszarach: (1) współpraca jednostek samorządu 

terytorialnego i organizacji pozarządowych przy tworzeniu polityk publicznych, (2) współpraca 

jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań 

publicznych, (3) infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności. 

Prowadzone były działania m.in. z zakresu komunikacji (budowa standardów, narzędzi 

ułatwiających/usprawniających wzajemną skuteczną komunikację), planowania (procedury/standardy 

dotyczące tworzenia dokumentów planistycznych), konsultacji (przyjmowanie regulaminów 

konsultacji), realizacji polityk publicznych, wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji 

pozarządowych (procedury dostępu do lokali i infrastruktury samorządowej dla ngo, programy 

wsparcia merytorycznego dla organizacji), współpracy w zakresie finansowym i pozafinansowym. 

Dlatego też, pomimo niezwiększenia wolumenu środków przekazywanych przez jst organizacjom 

pozarządowym, warto odnotować dobrą jakościowo współpracę między tymi podmiotami. 

Potwierdzają to badania Najwyższej Izby Kontroli (Dotacje jednostek samorządu terytorialnego na 

zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, KAP.430.005.2015, Nr 

ewid. 219/2015/P/15/005/KAP), w których NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, funkcjonowanie systemu zlecania zadań publicznych, zarówno w zlecających te 

zadania jednostkach samorządu terytorialnego, jak i w organizacjach pozarządowych, które 

realizowały zlecone zadania wykorzystując przekazane dotacje. 

Jednocześnie  warto zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z danymi dotyczącymi struktury beneficjentów 

Programu wg form prawnych, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz fundacje zawarły około ¼ 

wszystkich umów w ramach Programu. Oznacza to, iż tego typu podmioty chętnie i aktywnie 

korzystały z możliwości realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków EFS. 

Cel strategiczny 6 Wzrost spójności terytorialnej 

Analiza spójności terytorialnej oparta jest między innymi na regionalnym zróżnicowaniu wskaźnika 

zatrudnienia. W 2015 r. współczynnik zmienności dla danego wskaźnika wyniósł 4,8%. Różnica 

między najwyższą a najniższą wartością wynosiła natomiast 11,8 pp., przy czym była zdecydowanie 

wyższa dla kobiet (13,2 pp.) niż dla mężczyzn (10,6 pp.). Osiągnięta w 2015 r. wartość współczynnika 

zmienności dla wskaźnika zatrudnienia jest niższa o 0,4 pp. niż zakładana wartość docelowa. 

Jednocześnie należy zauważyć, że na przestrzeni lat 2007-2015 poziom współczynnika zmienności 

kształtował się na zbliżonym i dość niskim poziomie, co wskazuje na stabilne i stosunkowo niskie 

regionalne zróżnicowanie zatrudnienia. 

Rys.  20 Regionalne zróżnicowanie wskaźnika zatrudnienia – wyrażone współczynnikiem zmienności 

(ogółem) w latach 2007-2015 (w %) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BAEL) 

Wskaźnik zatrudnienia w 2015 r. mieścił się natomiast w przedziale od 56,9% w województwie 

warmińsko-mazurskim do 68,7% w województwie mazowieckim. Występowanie skrajnych wartości 

wskaźnika w obu województwach nie zmieniało się na przestrzeni ostatnich lat. Na mapie poniżej 

przedstawiony został wskaźnik zatrudnienia według województw.  

Rys.  21 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata wg województw w 2015r. (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BAEL) 

Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny był początkowy spadek, a następnie wzrost współczynnika 

zmienności obrazującego regionalne zróżnicowanie stopy bezrobocia (wg BAEL), który w 2015 r. 

wyniósł 20,8% i – podobnie jak w latach poprzednich – był wyższy dla kobiet (21,7%) niż dla 

mężczyzn (21%). Oznacza to, że zróżnicowanie sytuacji na polskim rynku pracy, biorąc pod uwagę 

bezrobocie, pogłębia się regionalnie. Dodatkowo należy wskazać, że wartość współczynnika na 

koniec okresu realizacji PO KL została przekroczona o 5,8 pp. w stosunku do zakładanego celu.  

Rys.  22 Regionalne zróżnicowanie wskaźnika bezrobocia – wyrażone współczynnikiem zmienności 

(ogółem) w latach 2007-2015 (w %) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS (BAEL) 

Jednocześnie jednak poziom bezrobocia w Polsce maleje – w 2015 r. wyniósł w skali kraju średnio 

7,5%. Najwyższą stopę bezrobocia według BAEL odnotowano w 2015 r. w województwach: 

podkarpackim (11,7%) i świętokrzyskim (10,1%), natomiast najniższą w województwie wielkopolskim 

(5,8%). Na mapie poniżej przedstawiono stopę bezrobocia według województw.  

Rys.  23 Stopa bezrobocia wg województw w 2015 r. (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS (BAEL) 

Zgodnie z wynikami badania Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL 

oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji 

Programu
13

 skuteczność PO KL potwierdzono we wszystkich obszarach, co oznacza, że stwierdzono 

pozytywną i statystycznie istotną zależność pomiędzy nakładami Programu a zmianami, które się 

dokonały. W badaniu stwierdzono również, że największy efekt wpływu interwencji obserwowany jest 

w tych województwach, do których skierowano najwyższą kwotowo wartość wsparcia i które 

charakteryzowały się początkowo najbardziej niekorzystną sytuacją. Oznacza to, że pomimo 

nieosiągnięcia zakładanych wartości wskaźników, sytuacja uległa poprawie, tj. zróżnicowanie 

regionalne uległo zmniejszeniu, a regiony o początkowo gorszej sytuacji zmniejszyły dystans do 

regionów pozostających w lepszym położeniu. 

Ponadto, analizując oba cele związane z rynkiem pracy, należy wskazać, że zgodnie z ww. raportem, 

wskaźniki zatrudnienia monitorują długofalowe trendy w zakresie zatrudnialności, natomiast dla stop 

bezrobocia charakterystyczna jest duża zmienność oraz reagowanie głównie na bieżące zmiany 

                                                 
13

 Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w 
ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu, Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o., Warszawa 2015 
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gospodarcze, co powoduje, że w małym stopniu (w przeciwieństwie do wskaźników zatrudnienia) 

obrazują one trendy rynku pracy. 

W 2015 r. widoczne było znaczne zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości między poszczególnymi 

regionami, mierzone liczbą jednostek nowozarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności. 

Współczynnik zmienności obrazujący regionalne zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości 

wyniósł 21,6% i był wyższy o 1,2 pkt. proc. od założonego celu. Od 2011 r. współczynnik zmienności 

wzrastał, co oznacza rosnące zróżnicowanie sytuacji w danym obszarze między województwami. 

Rys.  24 Regionalne zróżnicowanie przedsiębiorczości (jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności) – wyrażone współczynnikiem zmienności w latach 2007-2015 (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorczość w Polsce wzrasta – najwyższy jej poziom odnotowano 

w 2015 r. w województwach: mazowieckim (128), pomorskim (114) i zachodniopomorskim (110). 

Podobnie jak w ostatnich latach najniższy poziom przedsiębiorczości cechuje województwa: 

podkarpackie (67) oraz opolskie (68). Na mapie poniżej przedstawiono poziom przedsiębiorczości 

według województw. 

Rys.  25 Liczba jednostek nowozarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności wg województw 

w 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Analizując spójność terytorialną w kontekście edukacji, należy wskazać na regionalne zróżnicowanie 

przeciętnego wyniku egzaminu gimnazjalnego (w części humanistycznej i matematyczno-

przyrodniczej). W 2015 r. poziom zróżnicowania wyników egzaminów gimnazjalnych w części 
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humanistycznej mierzony współczynnikiem zmienności wyniósł dla języka polskiego – 2,8%, natomiast 

dla historii i wiedzy o społeczeństwie (WOS) – 2,2%. Jeśli chodzi o część matematyczno-przyrodniczą 

regionalne zróżnicowanie wyników gimnazjalnych osiągnęło poziom 4,1% dla matematyki oraz 4,7% 

dla przedmiotów przyrodniczych. W przypadku części humanistycznej zróżnicowanie wyników 

egzaminu gimnazjalnego było niższe dla historii i wiedzy o społeczeństwie od wartości docelowej (o 

0,5 pkt. proc.) oraz nieznacznie wyższe dla języka polskiego (o 0,1 pkt. proc.). W części 

matematyczno-przyrodniczej widoczne były większe różnice między regionami (wyższa niż zakładano 

wartość współczynnika zmienności o 1,1 pkt. proc. dla matematyki i o 1,7 pkt. proc. dla przyrody). 

Jednocześnie od 2012 r.
14

 najwyższy wzrost współczynnika zmienności widoczny był dla przedmiotów 

przyrodniczych. Spadek współczynnika dotyczył natomiast przedmiotów z części humanistycznej, 

zwłaszcza języka polskiego. Regionalne zróżnicowanie wyników egzaminu gimnazjalnego, wyrażone 

współczynnikiem zmienności, kształtowało się jednak na przestrzeni ostatnich lat na dość niskim 

poziomie. 

Rys.  26 Regionalne zróżnicowanie wyników egzaminów gimnazjalnych (przeciętny wynik egzaminu 

gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej) – wyrażone współczynnikiem 

zmienności w latach 2012-2015 (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CKE 

Jednocześnie najlepsze wyniki egzaminu w części humanistycznej odnotowano w województwach 

małopolskim i mazowieckim (język polski – odpowiednio: 63 i 65%, historia i WOS – odpowiednio: 67 i 

66%), natomiast najniższe w województwiezachodniopomorskim (58% – język polski i 62%– historia i 

WOS). Średnia wartość dla Polski kształtowała się na poziomie 62% dla języka polskiego oraz 64% 

dla historii i wiedzy o społeczeństwie.  

Rys.  27 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej wg województw w 2015 r. (%) 

                                                 
14

 Ze względu na zmianę podejścia do przeprowadzania egzaminów od 2012 r. – z egzaminów dot. części humanistycznej i 
matematyczno-przyrodniczej na egzaminy dot. języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz 
przedmiotów przyrodniczych – porównano wyłącznie dane z lat 2012-2015. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CKE 

W części matematyczno-przyrodniczej najwyższe wyniki odnotowano w tych samych regionach, 

które wypadły najlepiej w części humanistycznej tj. województwach: małopolskim i mazowieckim 

(matematyka i przedmioty przyrodnicze – odpowiednio: po 51 i 52%). Najniższe średnie wyniki 

egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej wystąpiły w województwach 

zachodniopomorskim (matematyka i przedmioty przyrodnicze po 45%) oraz lubuskim (matematyka – 

46%, przyroda – 45%). Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej 

dla Polski wyniosły 48% dla matematyki oraz 50% dla przedmiotów przyrodniczych. 

Rys.  28 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej wg województw  

w 2015 r. (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CKE 
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2.1.1.2 Analiza postępów w procesie kontraktacji i wydatkowania 

W okresie realizacji PO KL widoczny był równomierny i dynamiczny postęp finansowy w zakresie 

kontraktowania, wydatkowania i certyfikowania wydatków do KE.  

Rys.  29 Dynamika stanu wdrażania PO KL od końca 2008 r. do końca okresu wdrażania (w %)
15

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na 03/2017) 

Przekroczenie wykorzystania alokacji zarówno pod względem wydatkowania, jak i certyfikacji wynika 

przede wszystkim z nadkontraktacji środków w projektach w związku z koniecznością 

zagospodarowania oszczędności powstałych na przestrzeni całego okresu realizacji PO KL. Ponadto 

istotne znaczenie miały różnice kursów EUR wykorzystywanych do certyfikacji środków. 

Do końca realizacji PO KL pozytywną ocenę formalną uzyskało ponad 184,3 tys. wniosków o 

dofinansowanie o wartości wydatków kwalifikowalnych blisko 41,1 mld EUR
16

. Biorąc pod uwagę 

proces kontraktacji, zawarto blisko 47,8 tys. umów o dofinansowanie realizacji projektów o 

łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych blisko 12,7 mld EUR, co stanowi 107,6% alokacji 

przeznaczonej na realizację PO KL.  

Analizując postęp finansowy w komponencie centralnym PO KL (Priorytety I-V), należy stwierdzić, 

że do końca realizacji PO KL zawarto ponad 4,3 tys. umów/decyzji o dofinansowanie na kwotę 

wydatków kwalifikowalnych ponad 3,44 mld EUR. Poziom zakontraktowanych środków w 

stosunku do alokacji na lata 2007-2013 wyniósł tym samym 109%. Najwyższy poziom 

zakontraktowanych środków w odniesieniu do alokacji osiągnięto w Priorytecie II Rozwój zasobów 

ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 

(122,6%) oraz w Priorytecie I Zatrudnienie i integracja społeczna (113,4%), co wskazuje na 

największe przekroczenie budżetów projektów realizowanych w tych Priorytetach.  

                                                 
15

 W związku z decyzją KE z maja 2016 r. w wydatkach certyfikowanych do KE uwzględnione zostały również środki prywatne. 
W celu zachowania spójności danych dot. kontraktacji i wydatkowania z danymi dot. certyfikacji w sprawozdaniu przedstawiono 
informacje dot. wszystkich wydatków kwalifikowalnych, a nie jak do 2014 r. – wyłącznie w części dot. środków publicznych.   
16

 Kurs EUR przyjęty w sprawozdaniu: 1 EUR = 4,17 zł, tj. średni kurs certyfikacji wydatków do KE w całym okresie realizacji PO 
KL. 
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W 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała zmniejszenie alokacji w Priorytetach komponentu 

centralnego oraz większości Priorytetów komponentu regionalnego na rzecz zwiększenia alokacji w 

Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Szczegółowe dane dotyczące realokacji 

dokonanych w poszczególnych Priorytetach zostały zawarte w poniższej tabeli.  

Rys.  30 Zmiana alokacji pomiędzy Priorytetami w ramach PO KL (w EUR) w 2015 r. 

Priorytet 
Alokacja przed 

zmianą 
Zmiana Alokacja po zmianie 

I. Zatrudnienie i integracja społeczna 428 731 805 -25 783 265 402 948 540 

II. Rozwój zasobów ludzkich i 

potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw oraz poprawa stanu 

zdrowia osób pracujących 

719 335 423 -21 816 216 697 519 207 

III. Wysoka jakość systemu oświaty 705 560 188 -23 922 951 681 637 237 

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 987 560 240 -24 212 460 963 347 780 

V. Dobre rządzenie 429 269 352 -15 801 293 413 468 059 

VI. Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich 
2 801 379 842 249 233 179 3 050 613 021 

VII. Promocja integracji społecznej 1 636 450 985 -47 478 830 1 588 972 155 

VIII. Regionalne kadry gospodarki 1 620 995 433 -40 655 450 1 580 339 983 

IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach 
1 995 557 663 -49 146 963 1 946 410 700 

X. Pomoc techniczna 448 568 407 -415 751 448 152 656 

OGÓŁEM PO KL: 11 773 409 338 0 11 773 409 338 

Źródło: Opracowanie własne 

Jednocześnie w latach 2007-2015 największej kwotowo realokacji dokonano w ramach Priorytetu VI, 

w którym zwiększono środki. Największe zmniejszenie alokacji miało natomiast miejsce w Priorytecie 

III. Poniższa tabel przedstawia szczegółowo zmiany alokacji między poszczególnymi Priorytetami PO 

KL między wartościami z początku realizacji Programu a ostatecznymi wartościami alokacji 

zatwierdzonymi przez KE w 2015 r. 

Rys.  31 Zmiana alokacji pomiędzy Priorytetami w ramach PO KL (w EUR) w latach 2007-2015 

Priorytet 

Alokacja na 

początku 

realizacji PO KL 

2007 (bez KRW) 

Alokacja 

krajowej 

rezerwy 

wykonania 

Alokacja na 

zakończenie 

realizacji PO 

KL 

Zmiana alokacji 

w stosunku do 

pierwotnych 

założeń (z 

uwzględnieniem 

dodatkowej 

alokacji KRW w 

priorytetach 

regionalnych) 

I. Zatrudnienie i integracja 

społeczna 
506 189 358 

- 
402 948 540 -103 240 818 

II. Rozwój zasobów ludzkich i 778 011 906 - 697 519 207 -80 492 699 
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potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw oraz poprawa 

stanu zdrowia osób pracujących 

III. Wysoka jakość systemu 

oświaty 
1 006 236 268 

- 
681 637 237 -324 599 031 

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 960 366 839 - 963 347 780 2 980 941 

V. Dobre rządzenie 610 854 094 - 413 468 059 -197 386 035 

VI. Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich 
2 256 929 201 170 974 921 3 050 613 021 622 708 899 

VII. Promocja integracji społecznej 1 552 906 053 50 642 756 1 588 972 155 -14 576 654 

VIII. Regionalne kadry gospodarki 1 588 479 612 51 607 612 1 580 339 983 -59 747 241 

IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach 
1 703 425 446 65 851 026 1 946 410 700 177 134 228 

X. Pomoc techniczna 456 808 282 14 125 964 448 152 656 -22 781 590 

OGÓŁEM PO KL: 
11 420 207 059 353 202 279 

11 773 409 338 0 
11 773 409 338 

Źródło: Opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę komponent regionalny PO KL (Priorytety VI-IX), do końca okresu wdrażania 

zawarto blisko 43,4 tys. umów o dofinansowanie realizacji projektów na kwotę wydatków 

kwalifikowalnych blisko 8,8 mld EUR. Stopień zakontraktowania środków w stosunku do 

alokacji na lata 2007-2013 dla komponentu regionalnego PO KL wyniósł 107,4% 

Analizując poszczególne priorytety komponentu regionalnego, można zauważyć, że najwyższy stopień 

wykorzystania alokacji pod względem wartości zawartych umów odnotowano w Priorytecie VIII 

Regionalne kadry gospodarki (110,6%). Kolejnymi Priorytetami, w których kontraktacja w stosunku do 

alokacji była bardzo wysoka to Priorytety VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (108,5%) oraz IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (106,4%).  

Rys.  32 Poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji 2007-2013 w ramach Programu (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na 03/2017) 
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Analizując strukturę beneficjentów pod względem formy prawnej można zidentyfikować udział 

głównych grup podmiotów korzystających ze wsparcia PO KL. Wśród nich należy wymienić jednostki 

samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, uczelnie oraz jednostki 

administracji rządowej. Najliczniej ze wsparcia Programu korzystały jednostki samorządu 

terytorialnego, które zawarły 44% wszystkich umów o dofinansowanie o wartości blisko 5,6 mld EUR 

w części wydatków kwalifikowalnych. Dominująca obecność jednostek samorządu terytorialnego 

związana jest z dużym udziałem instytucji rynku pracy (Publiczne Służby Zatrudnienia) oraz instytucji 

pomocy społecznej w realizacji Programu. Strukturę beneficjentów w projektach PO KL według 

głównych kategorii form prawnych zaprezentowano na poniższym diagramie. 

Rys.  33 Struktura beneficjentów według głównych kategorii form prawnych na podstawie wartości 

podpisanych umów (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na 03/2017) 

Pozostali beneficjenci, którzy mieli wysoki udział w łącznej wartości realizowanych projektów PO KL, 

to przedsiębiorstwa (20,4%; blisko 2,6 mld EUR) i organizacje non-profit (14,3%; ponad 1,8 mld EUR). 

W dalszej kolejności pod względem wartości zawartych umów wymienić należy uczelnie, szkoły i 

jednostki naukowe (12,7%; ponad 1,6 mld EUR). Najniższym udziałem we wsparciu EFS 

charakteryzują się organy administracji rządowej, które do końca realizacji PO KL podpisały 8,4% 

ogółu umów na kwotę wydatków kwalifikowalnych blisko 1,1 mld EUR.  

Wśród poszczególnych podmiotów objętych ww. kategoriami form prawnych zdecydowanie 

największy udział w ogólnej liczbie beneficjentów, którzy uzyskali wsparcie z PO KL, miały gminne 

samorządowe jednostki organizacyjne (26% umów). Ze wsparcia EFS licznie korzystały także 

stowarzyszenia i organizacje społeczne (16,4% umów). Najmniejszy udział w ogólnej liczbie 

beneficjentów posiadały uczelnie wyższe (4,7% umów). 

Rys.  34 Udział głównych grup beneficjentów w ogólnej liczbie beneficjentów według formy prawnej (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na 03/2017) 

Pod względem wartości podpisanych umów o dofinansowanie przez główne grupy beneficjentów, 

największym udziałem w ogólnej wartości zakontraktowanych środków w PO KL charakteryzują się 

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (22,1%; 2,8 mld EUR). Wyraźnie niższy udział 

posiadają gminne samorządowe jednostki organizacyjne (12,6%; 1,6 mld EUR). Wymienione 

podmioty często realizują projekty wieloletnie, na które podpisywane są umowy o bardzo dużej 

wartości. W dalszej kolejności pod względem udziału w ogólnej wartości umów znajdują się uczelnie 

wyższe (10,8%; 1,4 mld EUR) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,2%; blisko 1,2 mld EUR). 

Najmniejszy udział pod względem wartości podpisanych umów posiadają fundacje (5,1%) i osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (5,4%). 

Rys.  35 Udział głównych grup beneficjentów w ogólnej wartości umów o dofinansowanie według formy 

prawnej (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na 03/2017) 

Analizując strukturę beneficjentów Programu pod względem kategorii form prawnych, należy zwrócić 

szczególną uwagę na grupę przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia EFS. Do końca realizacji PO 
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KL 27% umów zostało zawartych właśnie z przedsiębiorstwami. Natomiast wartość umów 

podpisanych z tymi beneficjentami stanowiła 20% zakontraktowanych środków.  

Biorąc pod uwagę strukturę przedsiębiorstw, będących beneficjentami projektów, do końca realizacji 

PO KL 57% umów zostało zawartych przez mikroprzedsiębiorstwa (7,4 tys. umów). O ponad połowę 

mniej umów o dofinansowanie zawarły małe przedsiębiorstwa (3,4 tys., tj. 26% zawartych umów), a 

udział dużych przedsiębiorstw wyniósł 10% (1,3 tys. umów). Najmniej umów (blisko 0,9 tys., tj. 7%) 

zostało podpisanych przez średnie firmy, co widać na poniższym diagramie. 

Rys.  36 Struktura beneficjentów – przedsiębiorstw, którzy podpisali umowy o dofinansowanie realizacji 

projektów w ramach PO KL wg liczby umów (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na 03/2017) 

W wyniku realizacji projektów do końca realizacji PO KL w ramach całego Programu uznano za 

kwalifikowalne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność wydatki o wartości 12,1 mld 

EUR. Tym samym poziom wydatkowanych środków w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 w 

ramach zatwierdzonych wniosków o płatność w Programie wyniósł 102,8%.  

W ramach komponentu centralnego uznano za kwalifikowalne wydatki w wysokości ponad 3,2 

mld EUR, co stanowi 101,7% realizacji alokacji na lata 2007-2013 dla tego komponentu. Poziom 

wydatkowania środków EFS w komponencie centralnym wzrastał wraz z zaawansowaniem realizacji 

wieloletnich projektów systemowych. Stopień wykorzystania alokacji w komponencie centralnym 

koniec realizacji PO KL waha się od 96,4% w Priorytecie V Dobre rządzenie do 114,5% w Priorytecie 

II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia 

osób pracujących.  

W komponencie regionalnym od początku realizacji Programu zatwierdzono wnioski o płatność 

na kwotę ponad 8,4 mld EUR, co stanowi 103,4% alokacji 2007-2013. Inaczej niż w procesie 

kontraktacji środków, najwyższy poziom wydatkowania osiągnięto do końca okresu realizacji PO KL w 

Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 106% realizacji alokacji 2007-2013 (ponad 3,2 

mld EUR), najniższy zaś – w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 100,7% 

alokacji (blisko 2 mld EUR).  

Rys.  37 Poziom wydatkowanych środków w stosunku do alokacji 2007-2013 w ramach Programu (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na 03/2017) 

Należy również zaznaczyć, że na etapie zamknięcia Programu wszystkie projekty były funkcjonujące, 

to znaczy ukończone i użytkowane, zatem poniesione na nie wydatki należy uznać za kwalifikowalne. 

Ponadto dla obsługi środków otrzymywanych z UE w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 

został utrzymany podobny system rachunków bankowych jak dla perspektywy 2004–2006, czyli 

rachunki I poziomu – funduszowe i rachunki II poziomu – programowe. Wszystkie rachunki bankowe, 

zarówno funduszowe, jak i programowe były oprocentowane, a odsetki dopisywane do stanów na 

rachunkach. Po naliczeniu odsetek Instytucja przyjmująca środki z KE przekazywała odpowiednie 

kwoty na rachunek budżetu państwa i były one wykorzystane na współfinansowanie krajowe. 

Szczegółowe dane dotyczące postępu finansowego zostały zaprezentowane w załączniku 2. 

2.1.1.3 Certyfikacja wydatków 

W okresie realizacji PO KL do Instytucji Zarządzającej PO KL wpłynęło ponad 2,7 tys. poświadczeń i 

deklaracji wydatków od instytucji niższego szczebla. Na podstawie powyższych poświadczeń oraz 

wniosków o płatność w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej oraz 

Działania 10.1 Pomoc Techniczna, IZ przekazała do Instytucji Certyfikującej 81 Poświadczeń i 

deklaracji wydatków, na podstawie których IC sporządziła i przekazała do Komisji Europejskiej 75 

wniosków o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 11 920 357 865,26 EUR. 

W odniesieniu do wartości alokacji określonej na realizację PO KL (11 773 409 338 EUR) poziom 

certyfikowanych środków wynosi ponad 101%. 

2.1.1.4 Płatności z Komisji Europejskiej 

Instytucją właściwą do otrzymywania płatności dokonywanych przez Komisję Europejską jest 

Ministerstwo Finansów. Od początku wdrażania PO KL, KE przekazała – w ramach płatności 

okresowych – kwotę 8 633 382 200,57 EUR tytułem refundacji poniesionych wydatków oraz kwotę 

873 645 840,01 EUR w ramach zaliczki na realizację Programu. W związku z osiągnięciem certyfikacji 

na poziomie 95% alokacji Programu ostania płatność zostanie wypłacona przez KE w formie salda 

końcowego po zamknięciu Programu. 
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2.1.2 System realizacji Programu 

2.1.2.1 Zmiany w dokumentach programowych 

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

PO KL został opracowany przez Instytucję Zarządzającą oraz przyjęty przez Komisję Europejską 

zgodnie z procedurą wskazaną w art. 32 ust. 1-5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 

lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Formalne rozpoczęcie realizacji programu nastąpiło po wydaniu 

Decyzji Komisji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej 

programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego objętego celem „konwergencja” w 

regionach w Polsce (CCI 2007 PL 051 PO 001). 

W 2011 roku zakończył się proces modyfikacji Programu przeprowadzony na podstawie art. 33 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności (rozporządzenie ogólne) oraz uwzględniający realokację dodatkowych 

środków finansowych pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW). 5 grudnia 2011 r. 

Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Operacyjnym 

Kapitał Ludzki w ramach przeglądu śródokresowego. Zmieniony PO KL obowiązywał od 1 stycznia 

2012 r. 

W dniu 7 marca 2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone 

w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, który zaczął obowiązywać od 8 marca 2013 r. Zakres zmian 

obejmował modyfikację zapisów Priorytetu V PO KL Dobre rządzenie zapewniającą zgodność z 

obowiązującym Krajowym Programem Reform, Strategią Sprawne Państwo oraz Strategią Rozwoju 

Kapitału Społecznego oraz realokacje finansowe w pozostałych Priorytetach.  

Zakres zmian w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki z 19 lipca 2013 r. obejmował realokacje.   

W grudniu 2012 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL) 

dokonała szczegółowej analizy wdrażania poszczególnych osi priorytetowych PO KL, w szczególności 

pod kątem możliwości wykonania zasady n+2/n+3 w 2013 r., na podstawie której zidentyfikowała 

zagrożenie niewykorzystania alokacji w Priorytecie I, Priorytecie III  oraz Priorytecie V.  W toku 

uzgodnień określono, że łączna kwota oszczędności wygenerowanych w ramach komponentu 

centralnego PO KL wyniosła 131,8 mln EUR. Realokowane środki finansowe zostały przeznaczone na 

realizację działań w ramach komponentu regionalnego PO KL. 

14 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone 

w Programie Kapitał Ludzki, który obowiązywał od 15 kwietnia 2014 r. Decyzja Komisji zamknęła 

rozpoczęty we wrześniu 2013 r. proces zmiany programu, w ramach którego dokonano przesunięć 

finansowych pomiędzy Priorytetami. 

W dniu 11 czerwca 2014 r. Komitet Monitorujący PO KL zatwierdził kolejne zmiany w alokacjach na 

osie priorytetowe PO KL, który został przekazany do KE 22 października 2014 r. KE zatwierdziła nową 

wersję PO KL w dniu 13 stycznia 2015 r., a dokument obowiązywał od 14 stycznia 2015 r. 

31 lipca 2015 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone 

w Programie Kapitał Ludzki, w ramach których dokonano przesunięć finansowych pomiędzy 

Priorytetami PO KL. Zmieniony Program obowiązuje od 3 sierpnia  2015 r.  Zmiany proponowane w 

PO KL mają na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji 

społeczno-gospodarczej. Realokowane środki pochodzą z oszczędności, a zatem zmniejszenie 

alokacji nie wiąże się z obniżeniem wartości docelowych wskaźników w pozostałych priorytetach 

Programu.  
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8 grudnia 2015 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone 

w Programie Kapitał Ludzki, w ramach których dokonano przesunięć finansowych pomiędzy 

Priorytetami PO KL. Zmieniony Program obowiązuje od 9 grudnia br. Zmiany proponowane w PO KL 

mają na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji 

społeczno-gospodarczej. Realokowane środki pochodzą z oszczędności, a zatem zmniejszenie 

alokacji nie wiąże się z obniżeniem wartości docelowych wskaźników w pozostałych priorytetach 

Programu.  

Zmiany wprowadzone w PO KL 20 maja 2016 r. miały na celu zmaksymalizowanie poziomu 

wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w PO KL, w związku ze 

zbliżającym się terminem zamknięcia Programu. 

2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Szczegółowy opis Priorytetów PO KL jako dokument określający szczegółowe warunki i tryb realizacji 

wsparcia w ramach PO KL przyjęty został w dniu 18 września 2007 r. na podstawie art. 26 ust. pkt 2 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

W 2008 r. dokument był nowelizowany jeden raz. Wśród głównych zmian wprowadzonych w ramach 

nowelizacji można wymienić: wprowadzenie możliwości zmiany przez IP trybu wdrażania projektów w 

uzasadnionych przypadkach z konkursowego na systemowy oraz wyłączenie osób fizycznych z 

możliwości ubiegania się o środki na realizację projektu (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 

W 2009 r. dokument był nowelizowany dwukrotnie: 20 lutego oraz 1 czerwca.  

Zmiany wprowadzone w dokumencie 1 czerwca 2010 r. obejmowały wszystkie priorytety PO KL, 

oprócz IV.   

W 2011 r. SzOP nie był aktualizowany, a w 2012 r. dokument aktualizowano jednokrotnie. Zakres 

zmian wprowadzonych w SzOP z 1 lipca 2012 r. obejmował Priorytet I oraz Priorytet III.  

W 2013 r. dokonano trzech nowelizacji SzOP.  wszystkie priorytety PO KL. Zmiany wprowadzone w 

dokumencie 24 kwietnia 2013 r. stanowiły konsekwencję przyjętej przez Komisję Europejską decyzji z 

dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmian w PO KL. Zmiany wprowadzone w SzOP 1 lipca 2013 r. 

wynikały z nowej wersji PO KL. 

W 2014 r. dokument nowelizowano dwukrotnie. Zmiany wprowadzone do dokumentu 1 stycznia 2014 

r. obejmowały przede wszystkim: modyfikację zapisów w Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów 

adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie związane z wprowadzeniem działań dedykowanych 

zwalnianym pracownikom sektora oświaty.  

Aktualizacja dokonana 1 lipca 2014 r. obejmowała zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel 

finansowych do realokacji dokonanych przez Instytucje Pośredniczące. 

W 2015 r. dokument nowelizowano dwukrotnie. 1 marca 2015 r. dokument dostosowano do zmian 

wprowadzonych w PO KL i zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 13 stycznia 2015 r. W 

ramach PO KL zidentyfikowane zostały oszczędności w ramach projektów realizowanych w 

poszczególnych priorytetach komponentu centralnego PO KL. Środki te przeznaczono na 

dodatkowe wsparcie działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób młodych. 

Zakres zmian wprowadzony w SzOP 29 stycznia 2016 r. stanowił dostosowanie dokumentu do 

zmian wprowadzonych w PO KL i zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 8 grudnia 2015 

r.  

 

 



 40 

3. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL zostały przyjęte 10 września 2007 r. i 

stanowiły część Systemu realizacji PO KL, określającego szczegółowe zasady wdrażania PO KL i 

przyjmowanego na podstawie art. 26 ust. pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju.  

W 2008 r. dokument był nowelizowany trzykrotnie przede wszystkim poprzez wprowadzenie: 

postanowień rozszerzających prawa wnioskodawcy, zapisów rozszerzających skład Komisji Oceny 

Projektów, obowiązku umieszczania w dokumentacji konkursowej listy sprawdzającej zawierającej 

kryteria formalne oraz zapisów przekształcających Plan działania w dokument planistyczno-

operacyjny.  

W 2009 r. dokument był nowelizowany również trzy razy. M.in.: wprowadzono duży pakiet zmian 

uwzględniający rekomendacje z badania ewaluacyjnego systemu wyboru projektów pilotażowych, 

doświadczenia płynące z dotychczasowych postępowań konkursowych, propozycje uproszczeń 

zgłaszane w ramach inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Proste Fundusze” oraz 

zmianę przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Określono nowe zasady i 

warunki powoływania i korzystania z usług ekspertów w miejsce asesorów oraz osób nie 

będących pracownikami IOK biorących udział w posiedzeniach KOP, a także ograniczono skład 

KOP do pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL oraz ekspertów. Natomiast 

Zmiany wprowadzone w ramach ostatniej nowelizacji dotyczyły procedury odwoławczej. 

Nowelizacja w styczniu 2010 r. została przeprowadzona w związku z propozycjami uproszczeń 

zgłaszanymi w ramach akcji „Proste Fundusze” rekomendowanymi do wdrożenia przez Grupę ds. 

EFS oraz wejściem w życie nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

W styczniu 2011 r. zmodyfikowano przede wszystkim załącznik nr 18 Wzór wniosku o 

dofinansowanie projektu oraz wzory kart ocen zgodnie ze zmianami kryteriów oraz z 

rekomendacjami zawartymi w sprawozdaniu z przeprowadzonego przez Komisję Europejską 

audytu systemów, a także – z korzyścią dla projektodawców – zniesiono wymóg składania wraz z 

wnioskiem o dofinansowanie załączników finansowych. Jedynym wymaganym na etapie 

aplikowania o środki EFS załącznikiem  stał się list intencyjny (tylko w przypadku projektów 

współpracy ponadnarodowej).    

W 2012 r. dokument zaktualizowano trzykrotnie. M.in. wprowadzono możliwość składania 

wniosków o dofinansowanie wyłącznie drogą elektroniczną, o ile IOK dopuściła w dokumentacji 

konkursowej taki tryb złożenia wniosku.  

W 2013 r. dokument nowelizowano dwukrotnie. Wprowadzono m.in. zapisy pozwalające IOK na 

wykorzystanie ostatnich środków z alokacji na dane Działanie/Poddziałanie na dofinansowanie 

pozytywnie ocenionych projektów z ogłoszonych wcześniej konkursów, dla których nie 

wystarczyło pierwotnie alokacji na dany konkurs oraz zmieniono zapisy dotyczące procedury 

odwoławczej w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. 

Nowelizacja z 1 stycznia 2014 r. wynikała przede wszystkim z konieczności wdrożenia rekomendacji 

z audytów przeprowadzonych przez Komisję Europejską w 2012 i 2013 r., dotyczących wzmocnienia 

procedury oceny projektów systemowych oraz doprecyzowania procedury wyboru projektów 

konkursowych w zakresie ustalania kryterium dopuszczalności projektu do dofinansowania.  

Po 1 stycznia 2014 roku dokument nie był aktualizowany. 

4. Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-

2013 

W latach 2007-2015 dokument Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL był 

nowelizowany trzykrotnie. W lipcu 2009 r. wprowadzono zmiany, które wynikały z nowelizacji ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z 

późń. zm.) i dotyczyły rozliczania korekt i nieprawidłowości powstałych w projektach powiatowych 
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urzędów pracy oraz wysokości wkładu własnego z Funduszu Pracy. Następnie w grudniu 2009 r. w 

związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 

157 poz. 1240) wprowadzono m.in. zapisy mówiące, iż zobowiązania powstałe w związku z realizacją 

projektu w roku poprzednim, a zapłacone w roku kolejnym są uwzględniane we wniosku o płatność za 

pierwszy okres rozliczeniowy roku następnego; jednocześnie jeśli uregulowanie powyższych 

zobowiązań nie jest możliwe w ramach zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie na kolejny rok 

budżetowy, niezbędne jest dokonanie odpowiednich korekt w tym wniosku. Ponadto,  doprecyzowano 

wówczas informację dotyczące rozliczania kwot nieprawidłowo wydatkowanych oraz informacje 

dotyczące refundacji ze środków Funduszu Pracy. 

Ostatniej zmiany w dokumencie dokonano w grudniu 2010 r. i wówczas dokonano aktualizacji 

dokumentu, która była podyktowana zmianami we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu 

(stanowiącym załącznik nr 18 do Zasad wyboru projektów w ramach PO KL) i – w związku z 

powyższym zmiana dotyczyła jedynie załącznika nr 1, tj. Instrukcji wypełniania wniosku o 

dofinansowanie projektu systemowego. W wyniku wprowadzonej zmiany, szczegółowe zalecenia 

zostały zastąpione odniesieniem o charakterze ogólnym, zgodnie z którym – z zastrzeżeniem części 

zasad dotychczas stosowanych - wniosek o dofinansowanie należy sporządzać w oparciu o ogólnie 

obowiązującą instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL. 

W kolejnych latach nie były wprowadzone zmiany w dokumencie. 

5. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL 

Pierwsza wersja instrukcji wypełniania wniosku została opracowana w 2007 r. W 2008 r. 

instrukcja nie była aktualizowana, a 1 kwietnia 2009 r. zmieniony został wzór wniosku o 

dofinansowanie projektu i w związku z tym wprowadzono zmiany w instrukcji wypełniania 

wniosku.  

1 stycznia 2010 r. w instrukcji wprowadzono m.in. zmiany w związku z wejściem w życie 

nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Nowelizacja ze stycznia 2011 r. wynikała z rekomendacji z „Badania projektów pilotażowych PO KL” i 

wiązała się z wprowadzeniem nowego wzoru wniosku o dofinansowanie, który pozwolił 

projektodawcom na przedstawianie planowanego do realizacji przedsięwzięcia w sposób bardziej 

spójny i ustrukturyzowany.  

W styczniu 2012 r. dostosowano zapisy do wprowadzonej w PO KL możliwości składania wniosku 

o dofinansowanie drogą elektroniczną oraz doprecyzowano zapisy w zakresie informacji 

dotyczących oceny potencjału finansowego projektodawcy oraz części dotyczącej szczegółowego 

budżetu projektu. 

Zmiany wprowadzone 1 stycznia 2013 r. obejmowały m.in. doprecyzowanie zapisów w zakresie 

Grupy Sterującej powoływanej w projek tach systemowych i partnerskich. 1 stycznia 2014 r. 

zmieniono zapisy dotyczące Grupy Sterującej powoływanej w ramach projektów systemowych.  

Po 1 stycznia 2014 roku dokument nie był aktualizowany. 

6. Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja 

Zarządzająca PO KL przygotowała i uruchomiła system monitorowania PO KL uwzględniający wymogi 

nałożone przez Komisję Europejską oraz Instytucję Koordynującą NSRO. Założenia systemu oraz 

formularze dokumentów sprawozdawczych zawierał dokument pn. Zasady systemu 

sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 stanowiący część Systemu 

realizacji PO KL. Dokument podlegał nowelizacji siedmiokrotnie, co szczegółowo opisano poniżej.  

Nowelizacja Zasad została przeprowadzona dwukrotnie w 2008 r. (lipiec, grudzień) m.in. w związku ze 

zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, których 

zmieniona wersja została opublikowana w czerwcu 2008 r. Do najważniejszych zmian wprowadzonych 
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w dokumencie wymienić można: uproszczenie formularzy sprawozdawczych, w tym zmniejszenie 

liczby załączników finansowych do sprawozdań, wprowadzenie sprawozdania z komponentu 

regionalnego w miejsce 4 sprawozdań z realizacji Priorytetów, rezygnacja ze sprawozdania z 

Działania i Priorytetu za II półrocze, wprowadzenie dodatkowego załącznika usprawniającego 

monitorowanie wdrażania wieloletnich projektów systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy 

pracy, ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.  

Kolejna nowelizacja została przeprowadzona w 2010 r. i wynikała m.in. z rekomendacji z badania 

ewaluacyjnego pn. Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013 

przyjętych przez Komitet Monitorujący PO KL oraz roboczych ustaleń z Instytucją Koordynującą 

NSRO w zakresie zmian w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości NSRO 2007-2013. 

Najważniejsze zmiany dotyczyły kształtu formularzy i instrukcji wypełniania sprawozdań, wydłużenia i 

uealastycznienia terminów sprawozdawczości (w tym zmiana trybu przekazywanie informacji 

miesięcznej), urealniania wartości wskaźników oraz monitorowania kategorii wiekowych.   

Nowelizacja dokumentu w 2012 r. wynikała ze zmian dokonanych ramach przeglądu śródokresowego 

PO KL. Uwzględniono nowe wskaźniki określone w Programie w związku z rozszerzeniem 

realizowanego zakresu wsparcia, a w wybranych wskaźnikach doprecyzowano sposób ich pomiaru 

tak, aby zapewnić wysoką jakość gromadzonych danych oraz dostępność źródeł ich pomiaru. 

Modyfikacji podlegały również nazwy wybranych wskaźników zgodnie ze zmianami uzgodnionymi w 

ramach przeglądu śródokresowego. Dodatkowo określono zasady monitorowania efektywności 

zatrudnieniowej oraz wprowadzono inne zmiany we wzorach dokumentów sprawozdawczych. 

W ramach nowelizacji Zasad, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r. dokonano zmian wynikających z 

potrzeby monitorowania instrumentów inżynierii finansowej. Ponadto, w związku ze zmianą 

Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL (SzOP) doprecyzowano zapisy Podręcznika wskaźników 

PO KL 2007-2013, głównie pod kątem typów realizowanych projektów/operacji.  

Kolejna nowelizacja Zasad miała miejsce w lipcu 2013 r. i służyła przede wszystkim uwzględnieniu 

zmian wynikających z przeglądu śródokresowego Programu w części dotyczącej Priorytetu V PO KL 

Dobre rządzenie. W wybranych wskaźnikach Priorytetu V PO KL doprecyzowano metodologię oraz 

sposób ich pomiaru tak, aby zapewnić wysoką jakość gromadzonych danych. Modyfikacji podlegały 

również nazwy wybranych wskaźników zgodnie ze zmianami uzgodnionymi w ramach przeglądu 

śródokresowego.  

W związku z potrzebą doprecyzowania zakresu danych dotyczących projektów ponadnarodowych i 

innowacyjnych w grudniu 2013 r. dokonano zmiany Zasad systemu sprawozdawczości PO KL 2007-

2013 w zakresie załącznika 9. Monitorowanie projektów ponadnarodowych i innowacyjnych do wzoru 

sprawozdania z realizacji Priorytetów w ramach PO KL 2007-2013, która weszła w życie 1 stycznia 

2014 r. 

7. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

W grudniu 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w 

ramach której wprowadzony został nowy art. 28a, stanowiący, że w celu wspólnej realizacji 

projektów mogą być tworzone partnerstwa przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt. W ww. przepisie określone 

zostały również ogólne zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady  wyboru partnerów 

spoza sektora finansów publicznych przez projektodawców należących do  sektora finansów 

publicznych. W związku z ww. przepisem ustawowym IZ PO KL opracowała dokument pt. Zakres 

realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL, który 

obowiązywał od dnia 23 kwietnia 2009 r.   

W 2010 r. dokument nie był aktualizowany, a najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie 

w 2011 r. obejmowały wprowadzenie zapisów dotyczących projektów współpracy ponadnarodowej 
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oraz wyłączenie możliwości zawiązania partnerstwa w projekcie po podpisaniu umowy o 

dofinansowanie.  

Najważniejsze zmiany wprowadzone 1 stycznia 2012 r. obejmowały doprecyzowanie katalogu 

sytuacji, w których nie może zostać zawarte partnerstwo z powodu powiązań istniejących między 

podmiotami, które mają wejść w skład potencjalnego partnerstwa oraz podkreślenie, że złożenie 

wniosku o dofinansowanie projektu w partnerstwie nie oznacza, że w momencie złożenia wniosku 

między liderem a jego partnerami musi być zawarta umowa partnerska (umowa musiała być 

jednak zawarta najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).  

1 stycznia 2013 r. m.in. doprecyzowano katalog sytuacji, w których – ze względu na 

występowanie określonych relacji między partnerami – nie może zostać zawarte partnerstwo, 

wprowadzono zasady postępowania w sytuacji rezygnacji partnera z udziału w projekcie lub 

wypowiedzenia partnerstwa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz wprowadzono 

taryfikator korekt w zakresie uchybień dotyczących wyboru partnera.   

Zmiany wprowadzone w 2014 r. obejmowały doprecyzowanie zapisów dotyczących Grupy 

Sterującej w związku ze zmianami w innych dokumentach programowych.   

Po 1 stycznia 2014 roku dokument nie był aktualizowany.  

8. Zasady kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

W okresie wdrażania PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL były zmieniane, co do zasady raz do 

roku. 

Najważniejsze zmiany jakie wprowadzono do dokumentu objęły: 

 doprecyzowanie oraz rozszerzenie list sprawdzających do kontroli na miejscu w celu 

zapewnienia lepszej jakości kontroli na miejscu oraz ukierunkowania kontroli bardziej na 

kwestie merytoryczne niż tylko formalne. Listy aktualizowano także o zagadnienia wynikające 

z wprowadzanych zmian w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach  

PO KL; 

 wymóg kwartalnego przekazywania wyników analizy ryzyka przez IP i IP 2 i informacji  

na temat wykonanych kontroli w celu zwiększenia monitoringu nad przeprowadzaniem kontroli 

na miejscu przez IP/IP2; 

 określenie definicji błędu systemowego i wskazanie na konieczność weryfikacji w toku 

kontroli prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli PO KL pod kątem 

wystąpienia błędu systemowego; 

 doprecyzowanie zasad przeprowadzania kontroli trwałości operacji/rezultatu(ów); 

 uszczegółowienie zapisów dotyczących przeprowadzania kontroli po zakończeniu realizacji 

projektu; 

 modyfikację metodologii doboru projektów do kontroli w latach 2014  – 2015, w związku  

z końcowym etapem realizacji PO KL;  

 określenie końcowych terminów przeprowadzania kontroli na miejscu – biorąc pod uwagę 

harmonogram zamykania Programu. 

9. Zasady realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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Zasady realizacji zostały opracowane w lipcu 2008 r., w celu określenia systemu realizacji Pomocy 

technicznej PO KL 2007 – 2013, wskazania podmiotów współuczestniczących w systemie, jak również 

w celu określenia najważniejszych cech systemu i kluczowych procesów zachodzących podczas 

realizacji Pomocy technicznej PO KL. Dokument miał na celu uszczegółowienie zapisów zawartych  

w Wytycznych dotyczących korzystania z pomocy technicznej w odniesieniu do Pomocy technicznej 

PO KL. 

Zmiany ww. dokumentu następowały 6-krotnie i miały na celu aktualizację Zasad do zmian przepisów 

prawnych (w tym np. zmian w zakresie zamówień publicznych), jak również dostosowanie do 

zmieniającego się systemu realizacji PO KL. 

Wprowadzono również zmiany wynikające z rekomendacji sformułowanych w wyniku 

przeprowadzonego w 2013 r. badania ewaluacyjnego Ocena systemu zarządzania i wdrażania 

Priorytetu X Pomoc techniczna PO KL, tj: połączenie Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej 

PO KL na lata 2014-2015 w jeden dokument oraz zmiana definicji wskaźnika liczba beneficjentów 

szkoleń, uczestników konferencji i seminariów i ograniczenie go wyłącznie do uczestników szkoleń, 

konferencji i seminariów, realizowanych w ramach działań informacyjno-promocyjnych. 

10. Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

W czerwcu 2008 r. zatwierdzona została  pierwsza wersja dokumentu. W sierpniu 2009 r. 

wprowadzone zostały pierwsze zmiany w dokumencie dotyczące wskaźników dla działań 

komunikacyjnych i metody ich badań. Zaktualizowane zostały również dane kontaktowe. Kolejne 

zmiany w dokumencie wprowadzone zostały w grudniu 2011 r. i dotyczyły m.in.: rozszerzenia 

grup docelowych odbiorców o osoby w wieku 45+ z uwagi na ich trudną sytuację na rynku pracy, 

dodania uczestników projektów i potencjalnych uczestników projektów do schematu przepływu 

informacji w komunikacji wertykalnej, aktualizacji listy stron internetowych Instytucji 

Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz dodania nowych instytucji: NCBiR 

oraz ORE, modyfikacji zapisów dotyczących zakupu gadżetów (zmiany podyktowane były 

rekomendacjami wynikającymi z badania „Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-

promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych przez beneficjentów w ramach PO KL”), 

modyfikacji wartości docelowych poszczególnych wskaźników dla działań komunikacyjnych i 

metod ich badań (wartości zostały zmienione ze względu na fakt, że do systemu 

sprawozdawczości w zakresie działań informacyjno-promocyjnych zostały dołączone: Krajowy 

Ośrodek EFS, Regionalne Ośrodki EFS i Krajowa Instytucja Wspomagająca). Zaktualizowana 

została również  kwota indykatywnego budżetu przeznaczonego na kategorię interwencji 86 – 

informacja, promocja i ewaluacja oraz dokonano aktualizacji kwot indykatywnego budżetu w 

podziale na lata (rok 2012 i 2013). Następne zmiany zostały wprowadzone w grudniu 2013 r. i 

dotyczyły m.in. zmian w harmonogramie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych oraz 

budżetu. 

11. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjengo Kapitał 

Ludzki 

Pierwsza wersja Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL zatwierdzona 

została w lutym 2008 r. W grudniu grudnia 2013 r. wprowadzone zostały zmiany w dokumencie, 

które miały w większości charakter redakcyjny.  

12. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki 

W całym okresie programowania 2007-2013 warunki kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL 

regulowały Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Wytyczne obowiązywały 

beneficjentów od 9 marca 2008 r. i w ciągu dziewięciu lat obowiązywania były zmieniane dziewięć 

razy, ponieważ Instytucja Zarządzająca PO KL wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów nie 

dokonywała zmian Wytycznych częściej niż raz na rok, zapewniając przy tym ciągłość i zgodność 

Wytycznych z aktualnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Intencją Instytucji 
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Zarządzającej PO KL było również przez cały okres programowania wprowadzanie wypracowanych 

usprawnień i uproszczeń w wydatkowaniu środków przeznaczonych na realizację projektów poprzez 

takie definiowanie warunków kwalifikowalności, które równocześnie spełniały oczekiwania 

beneficjentów co do prostego i klarownego sposobu rozliczania wydatków, jak i zasadę należytego 

zarządzania finansami. Główne zmiany warunków kwalifikowalności dotyczyły przede wszystkim: 

 wprowadzenia uproszczonych metod rozliczania wydatków (kwoty ryczałtowe, stawki 

jednostkowe, koszty pośrednie); 

 wprowadzenia obowiązku stosowania zasady konkurencyjności dla podmiotów, które nie są 

zobowiązane do stosowania przepisów krajowej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych – zasada konkurencyjności dotyczyła zamówień powyżej wartości 14 

tys. EUR; 

 uregulowania zasad angażowania personelu projektu poprzez wprowadzenie maksymalnego 

limitu godzinowego zaangażowania personelu (240 godzin miesięcznie przeznaczone na 

pracę w projektach oraz poza nimi) oraz obowiązek prowadzenia ewidencji godzin i zadań 

wykonywanych w projekcie przez personel; 

 uregulowania zasad kwalifikowania uczestników projektu. 

13. Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 

Dokument Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki wszedł w życie 20 marca 2012 r. Określono w nim zasady realizacji projektów w 

zakresie inżynierii finansowej w ramach Działania 1.4 PO KL Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej oraz Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia. Powyższe wsparcie miało charakter pilotażowy w ramach programu i było ono 

skierowane do podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej. W Zasadach wskazano, że pomoc w formie pożyczek udzielana jest przez 

podmioty pełniące funkcję pośredników finansowych, a ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być 

podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą (Działanie 1.4) oraz osoby 

fizyczne planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (Działanie 6.2). Istotnym było, że w 

Działaniu 6.2 wsparcie w formie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej było udzielane 

równolegle ze wsparciem szkoleniowo-doradczym, które kierowane było w pierwszej kolejności do 

osób znajdujących w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym zwłaszcza osób do 25 roku życia, 

niepełnosprawnych, osób bez kwalifikacji zawodowych, a także osób po 50 roku życia, które nie miały 

w ogóle lub miały ograniczone możliwości zaciągania kredytów w bankach komercyjnych na 

powszechnie dostępnych warunkach rynkowych). 

W styczniu 2014 r. podpisano zaktualizowaną wersję dokumentu, który zaczął obowiązywać od 10 

lutego 2014 r. Zmiana Zasad spowodowana była przede wszystkim koniecznością wdrożenia 

rekomendacji Komisji Europejskiej, wynikających z przeprowadzonego przez nią w 2012 r. audytu 

projektów instrumentów inżynierii finansowej. Dodatkowo w związku z wprowadzonym przez Komisję 

Europejską, a nie będącym wynikiem ww. audytu, obowiązkiem szczegółowego sprawozdawania z 

instrumentów inżynierii finansowej, wprowadzono zapisy obligujące do sporządzania przez Instytucje 

Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia sprawozdań w tym zakresie, które są 

przekazywane wraz ze sprawozdaniem rocznym z realizacji Działania oraz Priorytetu PO KL. 

14. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie 

indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Dnia 23 kwietnia 2010 roku IZ PO KL wydała dokument Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania 

projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy 

prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument ten zawierał zestaw 
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wytycznych dotyczących realizacji programów indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

Dokument nowelizowany był trzykrotnie. W 2011 roku przeprowadzono pierwszą zmianę w treści ww. 

dokumentu. Główne zmiany wynikały z doswiadczęń w realziacji projektów i dotyczyły wprowadzenia 

możliwości ponownego przystępowania szkół do projektów w  obszarze indywidualizacji, określenia 

procedury postępowania w przypadku niewykorzystania przez szkołę i organ prowadzący środków 

finansowych, wynikających z zastosowania wstępnej kwoty kalkulacyjnej, umożliwienie zmiany 

algorytmu podziału środków na realizację projektów systemowych itp.  

Zmiany wprowadzone w wyniku nowelizacji dokonanej w 2012 roku dotyczyły: 

1) uwzględnienia w zapisach przedmiotowego dokumentu regulacj i wynikających  

z Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie 

zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (dostosowanie liczby godzin poszczególnych zajęć do zapisów ww. 

aktu prawnego oraz wskazanie); 

2) wydłużenia okresu realizacji projektów dotyczących indywidualizacji do 2014 roku, celem 

wdrożenia założeń projektowych w pełnym roku szkolnym 2013/2014;     

3) wprowadzenia na poziom Programu, w wyniku przeglądu śródokresowego, nowego 

wskaźnika pomiaru stopnia realizacji celu, odnoszącego się do programów 

indywidualizacji; 

4) aktualizacji tabeli finansowej, w związku z przekazaniem przez MEN dodatkowych 

środków z Pomocy technicznej, niewykorzystanych w latach 2007-2010, na obsługę 

projektów systemowych dotyczących programów indywidualizacji . 

Kolejna nowelizacja przeprowadozna został w 2013 roku. Najważniejsze zmiany wprowadzone w 

dokumencie dotyczyły następujących zagadnień: 

1) wprowadzenie możliwości kontynuowania realizacji projektów indywidualizacji w szkołach, 

wobec których dokonana została zmiana organu prowadzącego, wraz z określeniem 

warunków, które muszą spełniać organy prowadzące, 

2) doprecyzowania kwestii dotyczącej możliwości wydłużenia okresu realizacji projektów do 2014 

roku. 

15. Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia 

formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL 

W dniu 12 lipca 2012 r. został zatwierdzony dokument Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji 

usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach 

Poddziałania 9.6.3 PO KL. Dokument ten określał główne zasady realizacji usług doradztwa 

edukacyjno-szkoleniowego (brokeringu edukacyjnego), które zostały wprowadzone do Priorytetu 

IX w wyniku przeglądu śródokresowego Programu Kapitał Ludzki.  

16. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach 

Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku 

przedszkolnym 

3 lipca 2013 r. wszedł w życie dokument Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów 

systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci  

w wieku przedszkolnym, który określał główne zasady realizacji projektów systemowych w zakresie 
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modernizacji oddziałów przedszkolnych. W okresie sprawozdawczym dokument nowelizowany był 

dwukrotnie, a zmiany obejmowały doprecyzowanie zasad wynikające z doswiadczeń we wdrażaniu 

interwencji.  

2.1.2.2 Zmiany systemu instytucjonalnego 

Instytucja Zarządzająca na podstawie porozumień powierzyła realizację poszczególnych Priorytetów 

PO KL Instytucjom Pośredniczącym. Ponadto część Instytucji Pośredniczących delegowała realizację 

zadań w ramach Priorytetów PO KL do Instytucji Pośredniczących II stopnia. W okresie wdrażania  

PO KL kilkakrotnie miały miejsce zmiany instytucjonalne skutkujące aneksowaniem ww. porozumień, 

wynikające z potrzeby usprawnienia systemu realizacji Programu.  

Przykładowo w wyniku przeglądu śródokresowego Programu w 2011 roku dokonano zmian 

instytucjonalnych w ramach Priorytetów III i IV PO KL. W ramach Priorytetu III wyodrębniono Instytucję 

Pośredniczącą II stopnia, której zadania powierzono Ośrodkowi Rozwoju Edukacji. Funkcja Instytucji 

Pośredniczącej dla Priorytetu IV PO KL została natomiast przeniesiona z Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W 2012 r. nastąpiła także zmiana 

roli MAIC (uprzednio: MSWiA) z Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla Działania 5.2 PO KL na 

Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu V – z uwagi na zbieżność zakresu zadań MAiC z zakresem 

interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego określonym dla Priorytetu V PO KL, obejmującym 

obszar dobrego rządzenia.  

IZ PO KL każdorazowo w przypadku wystąpienia zmian instytucjonalnych w systemie realizacji 

PO KL, zmian organizacyjnych, aktualizacji dokumentów wchodzących w skład systemu, a także  

w związku z rekomendacjami wydawanymi m.in. przez KE, czy Instytucję Audytową w ramach 

przeprowadzanych audytów systemu zarządzania i kontroli, dokonywała stosownych zmian  

w Instrukcjach Wykonawczych (IW) oraz w Opisie systemu zarządzania i kontroli (OSZiK).  

W ww. sytuacjach IZ PO KL zwracała się również z prośbą do IP o aktualizację  zapisów IW i OSZiK,  

a po ich weryfikacji zatwierdzała dokumenty. Analogiczne czynności wykonywane były przez IP  

w kontekście podległych IP2. 

2.1.2.3 Prace nad kryteriami wyboru projektów 

W dniu 26 października 2007 r. Komitet Monitorujący PO KL zatwierdził, zgodnie z art. 65 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, ogólne i szczegółowe kryteria wyboru projektów dla 

wybranych (pilotażowych) typów projektów w ramach PO KL. Przyjęcie ww. kryteriów pozwoliło na 

uruchomienie konkursów pilotażowych w ramach wybranych typów projektów realizowanych na 

poziomie regionalnym.  

W dniu 16 czerwca 2008 r. KM zatwierdził modyfikację ogólnych kryteriów wyboru projektów 

konkursowych, systemowych oraz indywidualnych. KM zatwierdził również listę wymogów formalnych, 

których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej wniosku o dofinansowanie 

projektu w ramach PO KL ze względu na niespełnienie kryterium: wniosek jest kompletny i został 

sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i 

właściwą dokumentacją konkursową – w przypadku projektów konkursowych). Ponadto 16 czerwca 

2008 r. KM zatwierdził kryteria wyboru operacji dla Priorytetu X Pomoc Techniczna, a 17 czerwca 

2008 r. ogólne kryteria wyboru projektów innowacyjnych. 

Badania ewaluacyjne zrealizowane przez Instytucję Zarządzającą PO KL do 2009 roku pozwoliły m.in. 

określić obszary wymagające priorytetowego wsparcia, a tym samym sformułować szczegółowe 

zalecenia dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL w zakresie przygotowania kryteriów 

wyboru projektów. Zgodnie z przyjętym schematem prac nad kryteriami IZ przekazywała corocznie 

wszystkim IP rekomendacje w zakresie kluczowych kryteriów szczegółowych, które były uwzględniane 

w ramach prac nad Planami działania na kolejny rok wdrażania PO KL. Celem zaleceń była 
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systematyzacja kryteriów wyboru projektów i ich optymalne wykorzystanie w kształtowaniu wsparcia 

dla poszczególnych obszarów wsparcia EFS. Zalecenia zawierały także rekomendacje Komisji 

Europejskiej. W 2009 r. rekomendowane przez Instytucję Zarządzającą kryteria zostały sformułowane 

m.in. na podstawie wyników Badania działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu kształcenia i 

szkolenia w ramach EFS. W Planach działania na rok 2009 odzwierciedlenie znalazło większość 

przedstawionych przez IZ PO KL rekomendacji. Ponadto w 2009 r. wprowadzono szereg kryteriów 

wyboru projektów pozwalających ukierunkować wsparcie na łagodzenie skutków spowolnienia 

gospodarczego.  

W 2010 r. trwały prace nad szczegółowymi kryteriami wyboru projektów (dostępu i strategicznymi), 

które zawarte zostały w Planach działania na 2011 r. IZ PO KL przedstawiła Instytucjom 

Pośredniczącym ogólne zalecenia w zakresie Planów Działania na 2011 r. wraz z informacjami 

dotyczącymi zalecanego przebiegu konsultacji społecznych. Zalecenia wynikały z analizy sytuacji 

społeczno–gospodarczej w obszarach objętych wsparciem EFS w ramach PO KL, jak również z 

dotychczasowego postępu finansowo – rzeczowego w realizacji PO KL. IZ PO KL wprowadziła m.in. 

ograniczenie do niezbędnego minimum liczby kryteriów wyboru projektów o charakterze 

administracyjno–technicznym (np. dotyczących liczby składanych wniosków przez wnioskodawcę, 

lokalizacji biura projektu, siedziby wnioskodawcy, okresu realizacji projektu, sytuacji finansowej 

wnioskodawcy) na rzecz kryteriów o charakterze merytorycznym odnoszących się np. do doboru 

grupy docelowej, doboru charakteru i formy udzielanego wsparcia, obszaru geograficznego, do 

którego skierowane zostanie wsparcie lub określonej branży gospodarki. IZ PO KL zadecydowała 

również o większej koncentracji działań IP w obszarach objętych wsparciem PO KL, w których 

dotychczasowy postęp finansowo–rzeczowy nie był wystarczający. W październiku 2010 r. w związku 

z ustaleniami poczynionymi z Komisją Europejską IZ PO KL przekazała IP warunki brzegowe 

dotyczące kryteriów wyboru projektów w PD na 2011 r.  

W dniach 25-26 listopada 2010 r. KM PO KL przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

zmodyfikowanych ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i systemowych w związku ze 

zmianą wzoru wniosku o dofinansowanie, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Dla 

projektów innowacyjnych zatwierdzono osobne kryteria merytoryczne opracowane na podstawie 

kryteriów dla projektów standardowych i współpracy ponadnarodowej. 

Ponadto w 2010 r. wdrażano następujące rekomendacje wynikające z uprzednio zrealizowanych 

badań ewaluacyjnych:  

 Badanie ewaluacyjne działań na rzecz kształcenia i szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  

 Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL, 

 Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

 Ocena stopnia realizacji celów V Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście 

tematyki i jakości wdrażania realizowanych w jego ramach projektów. 

Kolejne badania ewaluacyjne zrealizowane przez Instytucję Zarządzającą PO KL pozwoliły określić 

obszary wymagające priorytetowego wsparcia, w ramach interwencji przewidzianej w Programie na 

lata 2011-2013, a tym samym sformułować szczegółowe zalecenia dla instytucji zaangażowanych we 

wdrażanie PO KL w zakresie przygotowania kryteriów wyboru projektów. Rekomendacje zostały 

wypracowane w ramach następujących badań ewaluacyjnych: 

 Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne 

poszukujące pracy, 

 Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców  w ramach 

Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013  w województwie lubuskim, 
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 Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-

mazurskim, 

 Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne 

poszukujące pracy, 

 Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Prowadzone w 2011 r. prace nad kryteriami szczegółowymi w Planach działania na 2012 r. 

prowadzone były równorzędnie z przeglądem śródokresowym Programu. Przegląd miał na celu 

wprowadzenie do PO KL zmian ukierunkowujących wsparcie na obszary najbardziej istotne z punktu 

widzenia osiągnięcia zakładanych celów i oczekiwanych efektów Programu, jak również odniesienie 

się do nowych wyzwań strategicznych określonych zwłaszcza w celach i priorytetach strategii Europa 

2020. Wyniki przeglądu śródokresowego miały zatem wpływ na ostateczny kształt Planów działania na 

rok 2012. Instytucja Zarządzająca PO KL przedstawiła Instytucjom Pośredniczącym w kwietniu 2011 r. 

ogólne zalecenia w zakresie Planów działania na 2011 r. wraz z informacjami dotyczącymi zalecanego 

przebiegu konsultacji społecznych. Zalecenia wynikały z analizy sytuacji społeczno–gospodarczej w 

obszarach objętych wsparciem EFS, jak również z dotychczasowego postępu finansowo – 

rzeczowego w realizacji PO KL.  

Ponadto KM w dniach 5-6 grudnia 2011 r. w Poznaniu przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

ogólnego kryterium horyzontalnego wyboru projektów PO KL dotyczącego stosowania uproszczeń w 

rozliczaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w rozporządzeniu (WE) 

nr 1081/2006. Przyjęcie ogólnego kryterium horyzontalnego było związane z nowelizacją 

rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 i wprowadzeniem 

możliwości stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków w projektach finansowanych  EFS. 

W 2012 r. i 2013 r. IZ – zgodnie z przyjętą pragmatyką – opracowała zalecenia dla Instytucji 

Pośredniczących w zakresie poszczególnych Priorytetów PO KL w komponencie regionalnym, które 

wynikały z analizy sytuacji społeczno-gospodarczej w obszarach objętych wsparciem EFS, jak również 

z dotychczasowego postępu finansowo-rzeczowego w realizacji Programu. Zalecenia dotyczyły 

szczegółowych kryteriów dostępu w ramach poszczególnych Priorytetów. Uwzględnienie przez IP PO 

KL ww. zaleceń w zakresie dotyczącym poszczególnych Priorytetów miało kluczowe znaczenie 

podczas oceny i zatwierdzania Planów działania odpowiednio na rok 2013 oraz na lata 2014-2015. 

W kontekście badań ewaluacyjnych warto wspomnieć o zrealizowanym w 2014 roku Badaniu 

skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL. W jego ramach na 

podstawie doświadczeń z wdrażania PO KL zaproponowano rozwiązania pod kątem realizacji nowego 

programu operacyjnego na lata 2014-2020.  

2.1.2.4 Prace nad przygotowaniem/ zmianą programów pomocowych 

W ramach PO KL pomoc publiczna była udzielana na podstawie następujących programów 

pomocowych: 

a) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 

239, poz. 1598, z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712),  

b) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. poz. 1064, z późn. zm.) wydanego na 

podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 
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11 grudnia 2015 r. weszła w życie ostatnia nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nowelizacja wydłużała okres stosowania dotychczasowego 

rozporządzenia do dnia 31 marca 2017 r. w odniesieniu do wydatków przeznaczonych na tworzenie 

korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości ze środków instrumentów inżynierii 

finansowej (tj. preferencyjnych pożyczek dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej oraz podmiotów ekonomii społecznej).  

Dotychczasowe przepisy zakładały możliwość udzielania pomocy de minimis na udzielanie wsparcia 

finansowego ze środków instrumentów inżynierii finansowej do dnia 31 grudnia 2015 r.  Komisja 

Europejska decyzją C(2015) 2771 z dnia 30 kwietnia 2015 r. znowelizowała Wytyczne dotyczące 

zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (2007-2013).  

W zmienionych Wytycznych Komisja przedstawiła interpretację przepisu art. 78 ust. 6 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210  

z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), zgodnie z którą, wydatki rozumiane jako inwestycje na rzecz 

ostatecznych odbiorców oraz koszty i opłaty związane z zarządzaniem instrumentami inżynierii 

finansowej mogą być ponoszone do dnia 31 marca 2017 r. W związku z tym, zasadne było 

rozszerzenie okresu obowiązywania ww. rozporządzenia do projektów instrumentów inżynierii 

finansowej, dzięki czemu możliwe stało się wydłużenie okresu udzielania wsparcia na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej w postaci preferencyjnych pożyczek w szczególności dla osób fizycznych 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym m.in. dla osób do 29 roku życia, 

bezrobotnych, kobiet, a także osób po 50. roku życia. 

2.1.2.5 Realizacja projektów ponadnarodowych i innowacyjnych w PO KL 

PROJEKTY PONADNARODOWE PO KL 

W okresie wdrażania PO KL 2007-2013 zrealizowano 314 projekty ponadnarodowe (wyodrębnione 

projekty współpracy ponadnarodowej lub projekty standardowe z komponentem ponadnarodowym) na 

łączną kwotę blisko 215 mln EUR. Największy udział miały przedsięwzięcia realizowane na poziomie 

regionalnym.  

KOMPONENT CENTRALNY 

W komponencie centralnym zrealizowano 37 projektów na kwotę ponad 60,6 mln EUR. Szczegółowe 

zestawienie zostało przedstawione w tabeli poniżej. Najwięcej projektów przyjęto do dofinansowania w 

Priorytecie IV (ponad 60% wszystkich wdrażanych w tym komponencie), najmniej – w Priorytecie I. 

Priorytet  

Liczba projektów współpracy 

ponadnarodowej lub 

standardowych z komponentem 

ponadnarodowym 

Wartość projektów w EUR 

I Zatrudnienie i integracja 

społeczna 
1 70 256,35 

II Rozwój zasobów ludzkich i 

potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw oraz poprawa 

stanu zdrowia osób 

pracujących 

2 1 399 932,51 
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III Wysoka jakość systemu 

oświaty 
3 42 317 583,20 

IV Szkolnictwo wyższe i nauka 28 14 919 514,46 

V Dobre rządzenie 3 1 697 619,94 

RAZEM 37 60 641 371,15 

 

KOMPONENT REGIONALNY 

W komponencie regionalnym (Priorytety VI-IX) zrealizowano 277 projektów na łączną kwotę ponad 

154,2 mln EUR. Realizację projektów ponadnarodowych w poszczególnych województwach w 

komponencie regionalnym przedstawiono w tabeli poniżej.  

W priorytetach regionalnych wdrożono zbliżoną liczbę projektów. Największy udział miały te przyjęte 

do dofinansowania w Priorytecie VIII (stanowiły prawie 29% wszystkich projektów współpracy 

ponadnarodowej w komponencie regionalnym, łącznie 80). Najbardziej aktywne były w tym zakresie 

podmioty z województwa opolskiego i wielkopolskiego (odpowiednio, 16 i 15 projektów). Najmniejszym 

zainteresowaniem wśród beneficjentów cieszył się Priorytet VI (około 20% udział i 57 projektów).   

Analizując aktywność w poszczególnych województwach, najwięcej inicjatyw zrealizowały podmioty z 

województwa łódzkiego (14% wszystkich projektów w tym komponencie i 39 projektów łącznie), a 

najmniej te działające w województwie pomorskim (jedynie 1% wszystkich projektów w komponencie 

regionalnym i 3 łącznie).  

Nazwa województwa 

Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX 

Liczba 

projektó

w 

Wartość 

projektów w 

EUR 

Liczba 

projektó

w 

Wartość 

projektów w 

EUR 

Liczba 

projektó

w 

Wartość 

projektów w 

EUR 

Liczba 

projektó

w 

Wartość 

projektów w 

EUR 

dolnośląskie 8 1 504 090,83 8 3 024 936,24 5 1 335 479,07 4 1 193 631,85 

kujawsko-pomorskie 4 969 415,33 8 2 123 755,15 2 113 673,08 0 0 

lubelskie 2 1 103 194,29 4 1 251 119,40 3 1 047 182,32 1 305 520,16 

lubuskie 1 213 606,26 3 718 911,03 2 373 602,63 2 1 179 641,25 

łódzkie 8 3 301 365,14 4 1 388 389,67 4 861 887,10 23 6 674 837,35 

małopolskie 1 2 268 585,14 1 3 477 421,59 0 0 2 39 687 395,68 

mazowieckie 4 1 442 476,92 8 2 476 028,04 6 1 567 550,31 5 1 339 013,86 

opolskie 4 3 018 500,12 0 0 16 4 207 371,00 0 0 

podkarpackie 3 1 222 534,86 1 374 319,00 8 1 427 201,99 6 22 239 821,85 
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podlaskie 1 440 767,38 6 1 994 077,42 5 2 228 140,18 4 2 367 742,99 

pomorskie 0 0 1 254 409,78 2 573 082,12 0 0 

śląskie 6 1 472 718,07 7 5 607 264,81 1 1 310 969,71 11 2 875 283,75 

świętokrzyskie 0 0 2 858 368,71 1 103 016,78 9 3 210 335,87 

warmińsko-mazurskie 5 1 561 351,17 3 1 662 006,01 8 1 655 507,01 2 444 998,96 

wielkopolskie 6 1 926 018,72 5 2 053 423,64 15 2 249 254,36 5 1 795 219,27 

zachodniopomorskie 4 1 439 543,36 1 239 703,80 2 580 796,55 4 1 891 501,53 

RAZEM 57 21 884 167,59 62 27 504 134,27 80 19 634 714,23 78 85 204 944,34 

Liczba projektów 

ogółem 
277 

Wartość projektów 

ogółem 
     154 227 960,43    

Źródło: opracowanie własne 

Przykłady rozwiązań wypracowanych w ramach projektów ponadnarodowych 

PO KL 

 „INNOWACJE RYNKU PRACY – testowanie i wdrażanie nowych metod promocji 

zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych” zrealizowany 

przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.  

Rozwiązanie odpowiada na problem niedostatecznej współpracy głównych aktorów rynku 

pracy w zakresie promocji zatrudnienia w zawodach ginących, niszowych i mało popularnych i 

ich wykorzystania w działaniach mających na celu przeciwdziałanie wysokiemu bezrobociu 

wśród osób młodych, niepełnosprawnych oraz 50+. Istotnym elementem innowacji jest 

również wykorzystanie rzemiosła w różnych aspektach dostosowanych do wspieranych grup 

docelowych. Rozwiązanie składa się z 3 modeli aktywizacji zawodowej: dla osób 50+ 

(Rzemiosło III wieku), dla absolwentów (Rzemiosło na miarę) oraz dla osób 

niepełnosprawnych (e-Rzemiosło). Narzędzia umożliwiają identyfikację nowych miejsc pracy 

w ramach zawodów uznawanych za mało atrakcyjne, zbyt skomplikowane i nieprzynoszące 

satysfakcji oraz pozwalają na wypracowanie ścieżki aktywizacji wyżej wymienionych osób. 

Jednocześnie łączą rodzaje zawodów z problemami i potrzebami grup bezrobotnych (zawody 

ginące w przypadku osób 50+, niszowe – dla absolwentów, mało popularne – dla 

niepełnosprawnych).  

Instrumenty skierowane do osób 50+ koncentrują się na wykorzystaniu ich zainteresowań i 

potencjału w zakresie zawodów rzemieślniczych, które wykazują tendencje ginące, a które w 

większości przypadków są związane z dziedzictwem kulturowym i walorami turystycznymi 

gminy. Rozwiązanie dla tej grupy składa się z 3 elementów: 1) modelu doradztwa na rzecz 

ginących zawodów dostosowanego do specyfiki osób w tym wieku (zestaw testów i 

kwestionariuszy oraz IPD), 2) modelu intermentoringu w rzemiośle (programy szkoleń dla 

mentorów oraz dla młodzieży z udziałem mentorów 50+), 3) modelu monitorowania i promocji 

zawodów ginących jako działań prowadzonych przez lokalną koalicję podmiotów (katalog 
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ginących zawodów, standard opisu tych zawodów, grupa robocza ds. zawodów ginących wraz 

ze strategią i planem działania).  

Projekt ten oferuje również rozwiązania kierowane do absolwentów - osoby te aktywizowane 

są w ramach zawodów niszowych, które  utożsamiane są często z zawodami przyszłości, 

gdzie potrzebne będą nowe umiejętności i kompetencje. Ich istnienie i dynamika rozwoju w 

gospodarkach regionalnych świadczy o zdolnościach konkurencyjnych. Łączą się one często 

z kluczowymi branżami. Podobnie jak w przypadku wsparcia osób 50+ na rozwiązanie 

składają się 3 główne elementy: 1) model doradztwa biznesowego, patentowego i 

przedsiębiorczości akademickiej (zestaw testów i kwestionariuszy oraz IPD), 2) model 

adaptacyjności rzemiosła niszowego (metoda wsparcia spin-out wypracowana w ramach 

projektu przedsiębiorczości akademickiej na potrzeby małej firmy rzemieślniczej i współpracy 

rzemiosła z nauką), 3) model monitorowania i promocji zawodów niszowych jako schemat 

lokalnej koalicji na rzecz wypracowania i przyjęcia wspólnej strategii działania z udziałem 

uczelni i rzemiosła (katalog, standard opisu tych zawodów, grupa robocza ds. zawodów 

ginących wraz ze strategią i planem działania). 

 „CouveusePL” zrealizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej.  

Nowe narzędzie odpowiada na problem niskiej skuteczności i efektywności wsparcia 

udzielanego osobom bezrobotnym zainteresowanym podjęciem działalności gospodarczej. 

Zostało ono opracowane w oparciu o sprawdzone w kilkuletniej praktyce rozwiązania 

stosowane przez francuskie inkubatory typu couveuse. Polegają one na zapewnieniu 

uczestnikom możliwości podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej „na próbę” przy 

wsparciu i pod nadzorem indywidualnego doradcy – trenera. Nowością w proponowanym 

narzędziu jest poszerzenie zakresu wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym w związku z 

otwieraniem własnego przedsiębiorstwa o „trening w prowadzeniu działalności” poprzedzający 

decyzję o jej zarejestrowaniu i faktyczne jej rozpoczęcie przez osobę bezrobotną. Produktem 

finalnym jest inkubator oparty na modelu CouveusePL, który zakłada wprowadzenie nowego 

standardu działań w zakresie wpierania inicjatyw gospodarczych osób bezrobotnych. 

Stworzenie możliwości sprawdzenia pomysłu na biznes w praktyce pod opieką i nadzorem 

inkubatora i przy intensywnym, zindywidualizowanym wsparciu szkoleniowo-doradczym 

minimalizuje ryzyko niepowodzenia, zwiększa skuteczność działań oraz efektywność 

ponoszonych nakładów. 

 „Re:start” zrealizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.  

Celem rozwiązania jest kompleksowe wsparcie tzw. restarterów, czyli osób, które zamierzają 

po raz kolejny rozpocząć własną działalność biznesową. Wypracowany model zawiera: 

centrum wsparcia dla restarterów, narzędzie on-line ułatwiające identyfikację ich potrzeb oraz 

komunikację z instytucjami wsparcia biznesu oraz bazę ekspertów. Centrum wsparcia skupia 

trenerów i mentorów, którzy udzielają profesjonalnej pomocy wszystkim zainteresowanym 

wznowieniem działalności gospodarczej. Podczas indywidualnych konsultacji oraz szkolenia 

warsztatowego, restarterzy oceniają poziom konkurencji na rynku, przygotowują strategię 

rozwoju, określają źródła finansowania nowej działalności oraz dopracowują ofertę biznesową. 

Platforma on-line służy do rejestracji i wstępnej diagnozy potrzeb osób zainteresowanych 

wykorzystaniem rozwiązania, a także umożliwia bezpośredni kontakt wszystkich stron procesu 

w ramach interaktywnego forum dyskusyjnego. Baza ekspertów gromadzi praktyków 

posiadających doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, którym 

dzielą się w ramach usług doradczych świadczonych poprzez centrum wsparcia. Rozwiązanie 

obejmuje kompleksowym wsparciem grupy osób, których problemy były dotychczas 

marginalizowane, a więc osób które z różnych powodów zmuszone były zamknąć swoją 

działalność gospodarczą. 
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 „INNOWACJE 15+ - testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji 

socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku 

życia” zrealizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.  

Rozwiązanie odpowiada na problem niewystarczającej efektywności narzędzi służących 

interwencji socjalnej: młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, dotkniętej 

uzależnieniem lub przemocą, z obszarów zmarginalizowanych. Profilaktyka w przypadku 

młodych osób jest szczególnie istotna, gdyż stwarza im szansę reintegracji społeczno-

zawodowej. W projekcie  podnosi się efektywność narzędzi wczesnej interwencji socjalnej 

poprzez integrowanie działań doradczych, edukacyjnych i lokalnej współpracy partnerów 

rynku pracy. Duży nacisk położono na całościowe podejście do integracji społecznej 

młodzieży, co przekłada się na większą efektywność podejmowanych działań. W ramach 

projektu wypracowano instrumenty diagnostyczne dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

placówek interwencji kryzysowej oraz narzędzia diagnostyczne skierowane do młodzieży z 

terenów wiejskich uwzględniające specyfikę tej grupy. Zostały opracowane narzędzia 

edukacyjno-wychowawcze (mentoring rzemieślniczy, model terapii grupowej, e-dukacja 

przedsiębiorczości na terenach wiejskich). Wypracowano model tzw. lokalnej koalicji z 

udziałem samorządów gminnych i lokalnych przedsiębiorców w ramach którego  opracowuje 

się strategie działania na rzecz  rynku pracy. 

 „Biznes-Innowacje-NGO czyli BINGO” zrealizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP.  

Projekt odpowiada na problem niedostatecznej liczby narzędzi wspierających zarządzanie 

działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorstwa społeczne. Model zarządzania 

organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą obejmuje przede wszystkim 

schemat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa społecznego, portfolio kompetencji 

personelu (opis kompetencji; profile kompetencyjne dla stanowisk w modelowej strukturze 

organizacyjnej przedsiębiorstwa społecznego; narzędzia do zarządzania kadrami) oraz 

system zarządzania finansami. W projekcie zaprojektowano symulator planowanych zysków z 

narzędziami do bieżącej oceny efektywności ekonomicznej prowadzonych działań oraz 

narzędzia do analizy efektywności finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych z 

uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw społecznych. W ramach narzędzia stworzono 

również rekomendacje w zakresie  kreowania wizerunku przedsiębiorstw społecznych, tzw. 

„złote zasady” wizerunku wraz z harmonogramem ich wdrażania.   

 „Praca=Samodzielność” zrealizowany przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób 

Niepełnosprawnych 

Rozwiązanie odpowiada na zdiagnozowane problemy w aktywizacji zawodowo-społecznej 

osób niepełnosprawnych słuchowo, psychicznie oraz intelektualnie. Ważnymi problemami 

dotyczącymi tej grupy docelowej są: niewystarczające lub źle dobrane metody i formy 

aktywizacji zawodowej, brak informacji o jej aktualnym potencjale oraz poziomie 

przygotowania do zatrudnienia, niski poziom zatrudnialności, niedostateczna wiedza o 

umiejętnościach w zakresie aktywnego poruszania się na rynku pracy, brak doświadczenia 

zawodowego. Barierę w aktywizacji tej grupy stanowi także rozbieżność między 

oczekiwaniami pracodawców w stosunku do osób niepełnosprawnych, a postrzeganiem przez 

nich tej grupy, co w konsekwencji prowadzi do zaniżania oczekiwań i proponowaniem 

niepełnosprawnym jedynie prostych zadań zawodowych. 

W projekcie wykorzystano wieloletnie doświadczenia partnerów zagranicznych, którzy 

prowadzą kompleksowy system wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym, chorobami i 

zaburzeniami psychicznymi. Wypracowane we współpracy z partnerami z Niemiec trzy 

modele dotyczą zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

psychiczną oraz słuchową. Rozwiązania te zawierają opis gotowych metod, narzędzi i 

procedur mających na celu zwiększenie zatrudnialności wskazanych grup docelowych 
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poprzez wyposażenie osób niepełnosprawnych w odpowiednie kompetencje społeczne i 

zawodowe. W ramach ww. modeli wypracowano skuteczne metody współpracy z 

pracodawcami, diagnozowania potrzeb i możliwości zawodowych klientów oraz metody i 

formy pracy z niepełnosprawnym klientem dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. 

Zastosowanie modeli przyczynia się do zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych, by były 

one postrzegane jako pełnoprawni uczestnicy rynku pracy, czynni zawodowo i zaradni 

życiowo. W konsekwencji rodziny osób niepełnosprawnych mogą pozwolić im na większą 

samodzielność. Skuteczność zastosowanych metod potwierdza wysoki wskaźnik zatrudnienia 

– w wyniku ich zastosowania ponad 63% uczestników projektu podjęło pracę na otwartym 

rynku pracy. 

 „EKOtechnik - kształcenie z energią” zrealizowany przez Akademię Przedsiębiorczości 

sp. z o.o. 

Rozwiązanie odpowiada na problem związany z niedostosowaniem oferty edukacyjnej 

technikum w Starachowicach do potrzeb rynku pracy. Programy nauczania są często 

zdezaktualizowane, przy jednoczesnym braku odpowiedniej bazy techniczno-dydaktycznej 

służącej kształtowaniu umiejętności praktycznych. Poza tym obserwuje się wśród uczniów 

niski poziom wiedzy na temat nowoczesnych technologii w obszarze „zielonej gospodarki” z 

jednej strony, z drugiej natomiast, niedostosowanie kwalifikacji kadry kierowniczej do zmian 

na rynku pracy. 

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie, zaadaptowane od partnera niemieckiego, to cztery 

zmodernizowane, rozszerzone o komponenty odnawialnych źródeł energii (OZE) i 

efektywności energetycznej „Programy nauczania na kierunkach technik elektryk, technik 

mechatronik, technik ochrony środowiska i technik budownictwa”, mające na celu 

wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej technikum w 

Starachowicach. 

Na przygotowane rozwiązanie składają się programy nauczania rozszerzone o komponenty 

odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Przygotowano także modułowy 

kierunek kształcenia pn. „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. W ramach 

rozwiązania powstaje Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii (m.in. kolektor słoneczny; 

fotoogniwa; turbinę wiatrową; pompy ciepła; turbinę wodną wraz zestawem magazynowania 

energii; zestaw pomiarowy dla budownictwa wraz z zestawem narzędzi; układ hybrydowy z 

ogniwem paliwowym, elektrolizerem i zestawem biopaliwa; wyposażenie stanowisk dla 

uczniów i nauczyciela w sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie). 

 „MŁODZI NA START!” zrealizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w 

Katowicach 

rozwiązanie odpowiada na problem związany z niewystarczającymi narzędziami służącymi do 

jednoznacznego określania predyspozycji osobowych i zawodowych osób bezrobotnych. 

Zidentyfikowany w grupie długotrwale bezrobotnej młodzieży brak motywacji i chęci podjęcia 

zatrudnienia wpływa na mniejszą efektywność dotychczas proponowanego wparcia, a w 

konsekwencji skutkuje utrzymującym się wysokim wskaźnikiem bezrobocia. 

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie to narzędzie w postaci E-doradcy (EGUIDE), które 

ma na celu szybkie i skuteczne określenie predyspozycji personalnych i zawodowych osób 

bezrobotnych. Zastosowany instrument pozwala (na wstępnym etapie rekrutacji) na 

prawidłowe zdiagnozowanie tych osób, a w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia 

szans na zatrudnienie objętych nim ludzi. 

EGUIDE opiera się na psychometrycznej ocenie przyszłej kariery zawodowej osoby 

bezrobotnej. Narzędzie wypracowane na bazie irlandzkich doświadczeń umożliwia określenie 

potrzeb, zainteresowań i predyspozycji do podjęcia pracy przez badanego. Pozwala na 
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interaktywne planowanie kariery zawodowej poprzez wykorzystanie narzędzi 

psychometrycznych (przedstawionych w postaci prostych i przyjaznych animacji, które są 

czytelne i zrozumiałe dla bezrobotnego (z uwzględnieniem tzw. trudnego klienta)). 

Efektem zastosowania w procesie doradztwa narzędzia jest indywidualny raport 

psychometryczny bezrobotnego będący istotnym elementem w planowaniu dalszej ścieżki 

aktywizacji zawodowej. W konsekwencji przyczyni się to zmniejszenia niechęci młodych ludzi 

do podjęcia aktywności na rynku pracy i pozwoli na zmianę ich przyzwyczajeń, w 

szczególności na pokonanie zjawiska zwanego „dziedziczeniem długotrwałego bezrobocia.” 

Zastosowanie narzędzia pozwoli na zmianę przyzwyczajeń młodych ludzi, zwiększenie 

poziomu ich mobilizacji oraz aktywności na rynku pracy poprzez zbudowanie pewności siebie. 

 „Innowacje na zakręcie – testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu ” 

zrealizowany przez Narodowe Forum Doradztwa i Kariery.  

Rozwiązanie odpowiada na problem niedostatecznej liczby narzędzi wspierających 

pracowników i pracodawców przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i 

adaptacyjne. Celem rozwiązania jest poprawa funkcjonowania przedsiębiorstw znajdujących 

się w kryzysie oraz podniesienie kompetencji i wzrost stabilności zatrudnienia pracowników 

zagrożonych utratą pracy. Ważnym elementem rozwiązania jest tutaj przesunięcie punktu 

ciężkości z outlacementu zewnętrznego (skupia się na wyprowadzeniu pracownika z firmy) na 

outplacement wewnętrzny (modernizacja zarządzania i zwiększenie adaptacyjności firmy w 

celu zmniejszenia ryzyka redukcji zatrudnienia). Rozwiązanie składa się z dwóch 

kompleksowych rozwiązań (modeli) w zakresie outplacementu na poziomie pracownika i 

pracodawcy, które obejmują odpowiednio: diagnozę i ocenę posiadanych zasobów; budowę 

strategii rozwoju w oparciu o dostępne zasoby oraz program szkoleń wspierających 

przeprowadzenie pożądanych zmian. 

PROJEKTY INNOWACYJNE PO KL 

Dane ilościowe 

W okresie wdrażania PO KL 2007-2013 zrealizowano 354 projekty innowacyjne na łączną kwotę 

poniesionych wydatków blisko 184 mln EUR. Największy udział miały przedsięwzięcia realizowane na 

poziomie regionalnym.  

KOMPONENT CENTRALNY 

W komponencie centralnym zrealizowano 123 projekty na kwotę wydatków ponad 77 mln EUR. 

Szczegółowe zestawienie zostało przedstawione w tabeli poniżej. Najwięcej projektów przyjęto do 

dofinansowania w Priorytecie III (ponad 30% wszystkich wdrażanych w tym komponencie), najmniej – 

w Priorytecie II (9% wszystkich zrealizowanych na tym poziomie). 

 

Priorytet  
Liczba projektów 

innowacyjnych 

Wartość projektów innowacyjnych w 

EUR 

I Zatrudnienie i integracja 

społeczna 
26 11 779 511,66 

II Rozwój zasobów ludzkich 

i potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw oraz 

poprawa stanu zdrowia 

osób pracujących 

11 8 556 582,22 
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III Wysoka jakość systemu 

oświaty 
39 35 612 592,56 

IV Szkolnictwo wyższe i 

nauka 
23 8 942 878,20 

V Dobre rządzenie 24 12 692 004,85 

RAZEM 123 77 583 569,47 

Źródło: opracowanie własne 

KOMPONENT REGIONALNY 

W komponencie regionalnym (Priorytety VI-IX) zrealizowano 231 projektów na łączną kwotę 

poniesionych wydatków ponad 106 mln EUR. Realizację projektów innowacyjnych w poszczególnych 

województwach w komponencie regionalnym przedstawiono w tabeli poniżej.  

W priorytetach regionalnych wdrożono zbliżoną liczbę projektów. Największy udział miały te przyjęte 

do dofinansowania w Priorytecie VII (stanowiły 27% wszystkich projektów innowacyjnych w 

komponencie regionalnym, łącznie 66). Najbardziej aktywne były w tym zakresie podmioty z 

województwa zachodniopomorskiego (8 projektów), przewyższając dwukrotnie średnią w tym 

priorytecie. Najmniejszym zainteresowaniem wśród innowatorów cieszył się Priorytet IX (jedynie 20% 

udział i 48 projektów).   

Analizując aktywność w poszczególnych województwach, najwięcej inicjatyw zrealizowały podmioty z 

województwa mazowieckiego (13% wszystkich projektów w tym komponencie i 30 projektów łącznie), 

a najmniej te działające w województwie opolskim (jedynie 1% wszystkich w komponencie 

regionalnym i 3 łącznie).  

Nazwa 

województwa 

Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX 

Liczba 

projektów 

Wartość 

projektów 

w EUR 

Liczba 

projektów 

Wartość 

projektów 

w EUR 

Liczba 

projektów 

Wartość 

projektów 

w EUR 

Liczba 

projektów 

Wartość 

projektów 

w EUR 

mazowieckie 3 
1 252 

580,37 
7 

5 329 

889,64 
12 

5 242 

011,74 
8 

2 936 

292,00 

lubelskie 9 
2 344 

595,41 
7 

2 619 

285,68 
4 

1 034 

866,79 
4 

1 882 

214,27 

łódzkie 3 770 356,69 4 
713 

600,25 
7 

2 623 

562,43 
1 190 921,77 

podkarpackie 2 460 001,90 2 
751 

402,15 
1 215 386,71 2 

1 495 

201,60 

śląskie 2 905 700,72 7 
3 395 

128,81 
3 

1 259 

833,52 
0 0,00 

dolnośląskie 7 
2 806 

820,37 
7 

2 534 

320,46 
2 745 353,92 3 929 800,86 

małopolskie 2 2 836 6 2 119 3 6 271 2 5 630 
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696,61 274,76 668,04 790,56 

wielkopolskie 4 
1 316 

289,52 
3 

1 638 

786,19 
7 

3 420 

865,56 
10 

3 496 

272,02 

podlaskie 2 
1 092 

917,46 
2 

784 

292,18 
2 

1 074 

662,60 
1 474 622,58 

świętokrzyskie 2 
1 125 

536,39 
1 

434 

849,67 
1 451 227,49 3 

1 641 

144,02 

warmińsko -

mazurskie 
1 430 884,75 2 

1 511 

822,39 
3 

1 635 

704,09 
1 960 735,87 

pomorskie 9 
3 085 

557,68 
4 

1 830 

744,28 
4 

1 756 

269,99 
4 

3 441 

700,42 

zachodniopomorskie 3 
2 169 

019,23 
8 

2 759 

539,17 
7 

2 916 

614,47 
4 

2 023 

053,23 

lubuskie 3 398 825,07 2 
415 

362,89 
0 0,00 1 96 336,05 

opolskie 1 196 479,13 0 0,00 0 0,00 2 470 263,79 

kujawsko-pomorskie 2 378 617,71 4 
646 

299,87 
6 

2 055 

273,94 
2 633 361,22 

RAZEM 55 
21 570 

879,01 
66 

27 484 

598,38 
62 

30 703 

301,28 
48 

26 302 

710,27 

Liczba projektów 

ogółem 
231 

Wartość projektów 

ogółem 
106 061 488,93 

Źródło: opracowanie własne 

Dane jakościowe w zakresie włączenia do polityki i praktyki 

Wpływ realizacji projektów innowacyjnych PO KL można analizować na dwóch poziomach: 

instytucjonalnym i tym, który w sposób bezpośredni odnosi się do wykorzystania innowacyjnych 

rozwiązań w praktyce. W sprawozdaniu skoncentrowano się na tym drugim zagadnieniu, niemniej z 

uwagi na kluczowe znaczenie potencjału instytucji dla wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych, 

konieczne jest również podkreślenie tego pierwszego aspektu. 

Wpływ instytucjonalny to konsekwencja przyjęcia horyzontalnego podejścia do wdrażania projektów 

innowacyjnych, tj. ich uwzględnienia we wszystkich priorytetach programu. W rezultacie we wdrażanie 

tych przedsięwzięć zaangażowanych zostało 41 instytucji, a każda z nich budowała własną sieć 

współpracujących podmiotów, powiększając tym samym grono osób i instytucji eksperckich w 

obszarze innowacji w różnych tematach przewidzianych dla interwencji EFS. Do grona tych 

podmiotów zalicza się również blisko 350 beneficjentów, którzy zrealizowali, nie rzadko w szerokim 

partnerstwie, innowacyjne projekty. To wszystko z kolei przełożyło się na stworzenie podstaw do 

budowy potencjału polskich organizacji w tym zakresie w szerszym wymiarze niż miało to miejsce w 

PIW EQUAL. Pierwsze rezultaty takiego podejścia są już widoczne w konkursie na inkubację 

innowacji społecznych ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 

większość inkubatorów to podmioty, które albo same realizowały projekt innowacyjny w ramach PO 

KL, albo poprzez swoich ekspertów uczestniczyły w ich wdrażaniu. Doświadczenie nabyte w PO KL 
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przełożyło się w sposób bezpośredni na adekwatność propozycji projektowych i było elementem 

wyróżniającym pozytywnie ocenione wnioski.  

Analizując skalę włączenia do praktyki i polityki konkretnych rozwiązań, należy mieć na uwadze 

następujące uwarunkowania: 

1. Proces ten ma charakter ciągły, w konsekwencji w sprawozdaniu przedstawiono wyłącznie te 

rezultaty, które udało się osiągnąć do końca listopada 2016 r. Praktyka PIW EQUAL wskazuje 

bowiem, że zainteresowanie wykorzystaniem rozwiązań może nastąpić nawet po kilku latach od 

ich wypracowania. W tym kontekście kluczowe jest zapewnienie pełnej dostępności do 

wszystkich wypracowanych narzędzi. Jest to zagwarantowane poprzez bazę projektów 

dostępną na stronach Krajowej Instytucji Wspomagającej (dalej: KIW, www.kiw-pokl.org.pl). 

2. Większość stworzonych rozwiązań wymagała działań w zakresie włączenia horyzontalnego, w 

którym kluczowe było dotarcie do potencjalnych użytkowników z informacją o możliwości 

wykorzystania nowych instrumentów w codziennej praktyce i zapewnienie pełnej do nich 

dostępności. Zostało to zagwarantowane poprzez ww. bazę KIW i różnorodne formy działań 

podejmowanych zarówno przez samych beneficjentów, jak i Instytucje Pośredniczące oraz KIW, 

a adresowanych do szerokiego grona różnych podmiotów. Organizowali oni m.in.: 

 spotkania z decydentami szczebla regionalnego i centralnego właściwych w danym obszarze, w 

celu przekazania informacji na temat użyteczności i skuteczności wypracowanych rozwiązań;  

 spotkania informacyjne i szkolenia / warsztaty dla kadr instytucji odpowiedzialnych za 

poszczególne problemy społeczne, w ramach których prezentowano również zastosowanie 

nowych narzędzi w praktyce; 

 debaty / panele eksperckie z udziałem potencjalnych odbiorców i użytkowników 

zainteresowanych nowymi instrumentami, które mogą mieć pozytywny wpływ na podniesienie 

skuteczności ich wsparcia / pracy; 

 wizyty studyjne pozwalające w terenie zweryfikować skuteczność stworzonych narzędzi; 

 konferencje podsumowujące i promujące nowe rozwiązania z udziałem odbiorców i 

użytkowników oraz mediów.  

3. W konsekwencji wdrażania projektów na różnych poziomach i w różnych województwach w 

ograniczonej puli tematów, powstały rozwiązania proponujące różne podejścia do rozwiązania 

tych samych problemów w zakresie m.in. wydłużania wieku aktywności zawodowej, aktywizacji 

osób z niepełnosprawnościami, wczesnej interwencji socjalnej, trwałości podmiotów ekonomii 

społecznej, koordynacji działań z zakresu rynku pracy i integracji społecznej, zarządzania 

wiedzą w przedsiębiorstwach, modernizacji kształcenia zawodowego, wspierania uczniów o 

specjalnych / indywidualnych potrzebach edukacyjnych, monitorowania jakości usług 

publicznych. Potencjalni użytkownicy dysponują więc szeroką gamą różnych rozwiązań, 

spośród których mogą wybrać te, które najpełniej odpowiadają ich potrzebom. Tak jak i w 

pierwszym przypadku, kluczowe jest tutaj zapewnienie jasnego przekazu w zakresie 

istniejących możliwości w podziale na konkretne zagadnienia. Zostało to zapewnione poprzez 

opracowanie tzw. bloków tematycznych dostępnych na stronach KIW. 

Wśród mechanizmów włączania do polityki i praktyki wyróżnić można trzy zasadnicze sposoby 

wykorzystania: 

a) Włączenie do standardowych działań finansowanych z EFS w ramach perspektywy 2007-2013 i 

2014-2020; 

b) Uwzględnienie w praktyce różnych podmiotów; 

c) Uwzględnienie w dokumentach wyznaczających strategiczne kierunki polityki. 

Szczegóły w tym zakresie przedstawiono poniżej. 
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1. Efekty projektów innowacyjnych wykorzystane w ramach standardowych 

działań PO KL oraz RPO i PO WER 

Wykorzystanie rozwiązań w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS zapewnia 

szerokie zastosowanie nowych instrumentów w różnych obszarach. Jednym z najbardziej 

powszechnych narzędzi w tym zakresie jest stosowanie kryteriów w ogłaszanych konkursach, które 

wymagają od wnioskodawców wykorzystania w praktyce innowacyjnych instrumentów. Innym - 

ogłaszanie dedykowanych danemu rozwiązaniu konkursów czy definiowanie zakresu typów operacji 

odwołujących się bezpośrednio do rezultatów projektów innowacyjnych. By wzmocnić ten proces, na 

etapie opracowywania programów operacyjnych dla nowej perspektywy finansowej do wszystkich 

podmiotów odpowiedzialnych za ten proces na poziomie regionalnym przekazano rekomendacje w 

zakresie wykorzystania konkretnych rozwiązań w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych EFS. 

Przykładem wykorzystania nowych rozwiązań poprzez kryteria są konkursy ogłaszane przez 

Wojewódzkie Urzędy Pracy dotyczące wsparcia osób młodych na rynku pracy. W województwie 

dolnośląskim udało się w ten sposób wybrać do dofinansowania projekty wykorzystujące nowe 

narzędzia m.in. w zakresie mentoringu, w tym tej usługi wykorzystywanej na rzecz wychowanków 

instytucji pieczy zastępczej, doradztwa (E-doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line, 

Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych pozwalająca doradcy kompleksowo zdiagnozować 

zarówno preferencje zawodowe osoby zgłaszającej się, jak i pomagająca postawić diagnozę 

preferencji w zakresie właściwości pracy) i specyficznego wsparcia osób z niepełnosprawnościami 

(Centrum Asystentury Społecznej – instrument wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i 

zawodowej tych osób czy model kontraktowania usług rynku pracy na ich rzecz, czy też wsparcie 

asystenta trenera w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego). W województwie podlaskim będą 

natomiast realizowane projekty wykorzystujące m.in.: 

 Nowy Model Rekrutacji zakładający komplementarną współpracę publicznych służb 

zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji 

osób bezrobotnych, w tym osób z niepełnosprawnościami na wolne miejsca pracy przy 

wykorzystaniu odpowiednich metod wsparcia, systemu współpracy oraz infrastruktury instytucji 

rynku pracy; 

 Modelowe rozwiązania zwiększające efektywność narzędzi służących wczesnej interwencji 

socjalnej młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, dotkniętej 

uzależnieniem lub przemocą, z obszarów zmarginalizowanych poprzez integrowanie działań 

doradczych, edukacyjnych i lokalnej współpracy partnerów rynku pracy. W ramach tych 

rozwiązań wypracowano m.in. nowe instrumenty edukacyjne i terapeutyczne z udziałem 

rzemiosła dostosowane do specyficznych potrzeb wskazanych grup docelowych; 

 Program EIPD zwiększający jakość kształtowania ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego 

młodzieży zagrożonej wykluczeniem w wieku do 25. roku życia. Zakres tego narzędzia 

umożliwia przekazywanie informacji między doradcami zawodowymi z różnych podmiotów, co 

znacznie wpływa na ciągłość świadczonych usług doradczych. EIPD obejmuje 

moduły/podprodukty związane z zadaniami doradców zawodowych, wykonywanymi obecnie w 

sposób rozproszony (lub fragmentaryczny) i dostępny jedynie w formie tradycyjnej (papierowej 

bądź indywidualnie tworzonych plików). Dzięki programowi, w obrębie jednego środowiska 

WWW możliwe jest zintegrowanie tych elementów; 

 Metodę diagnozowania osobistego i zawodowego potencjału osób z wyższym wykształceniem, 

które po upływie 12 miesięcy od opuszczenia uczelni nie podjęły zatrudnienia, (w aspekcie 

kompetencji i predyspozycji osobowościowych), a także Indywidualny Program Mentorski w 

dobranym zakładzie pracy, monitorowany przez mentora, którego zadaniem będzie realna 

opieka nad stażystą wykonującym obowiązki zgodnie z harmonogramem. W przyjętym modelu 

założono współpracę pośrednika pracy z mentorem, mającą na celu lepszą ocenę kwalifikacji 

stażysty i optymalne wyszukania stanowiska na "rynku" pracodawców, oraz wprowadzenie 
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usług coacha-trenera rozwoju osobistego, nieuwzględnianego dotychczas w procesie 

aktywizacji osób młodych. 

Oprócz działań ukierunkowanych na aktywizację zawodową młodych obowiązek uwzględnienia 

nowych instrumentów wypracowanych w ramach PIW EQUAL i PO KL, był podstawą zdefiniowania 

konkursu na innowacje społeczne w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne PO WER, w temacie 

dotyczącym przerwania procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych. W ramach 

tych dwóch programów zidentyfikowano bowiem szereg modeli kompleksowego rozwiązywania 

problemów występujących w miejscach o uśpionym kapitale, a także wiele innych instrumentów, 

koncepcji, rekomendacji, które mogą je uzupełniać, wspomagać. Z przeprowadzonej analizy wynikało 

jednak, że warunkiem ich stosowania w praktyce jest silne dostosowanie do lokalnych warunków. Bo 

choć miejsca o uśpionym kapitale łączy wiele wspólnych cech, to w każdym są inne uwarunkowania, 

specyficzne potrzeby, które wymagają rzetelnej diagnozy, na podstawie której powinien być 

wypracowany program wsparcia, bazujący przede wszystkim na ww. powstałych już modelach. W 

konsekwencji w konkursie założono ich zaadaptowanie, rozwinięcie, wzbogacenie o ewentualne nowe 

instrumenty tak, aby jak najlepiej odpowiadały konkretnym lokalnym warunkom na obszarach, na 

których znajdują się miejsca o uśpionym kapitale. Od stycznia 2017 r. rozpocznie się realizacja 5 

projektów, które będą budowały modele przeciwdziałania ubóstwu na różnych typach terytoriów w 

oparciu o powyższe założenia, wykorzystując m.in. narzędzia w zakresie usamodzielnienia 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych (stworzony w ramach PO 

KL instrument m.in. dostosowuje model szkolenia w zakresie asysty rodzinnej do szkolenia 

asystentów usamodzielnienia), kontraktowania usług społecznych oraz edukacji finansowej. W 

aspekcie tego konkursu istotne jest podkreślenie, że warunkiem uzyskania dofinansowania było 

włączenie do polityki stworzonych modeli, co oznacza stosowanie w praktyce innowacji PO KL tak na 

etapie testowania (w ramach projektu), jak i po zakończeniu. 

Również w projektach wyłonionych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych beneficjenci 

wykorzystują narzędzia wypracowane w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w PO KL. W 

ramach RPO województwa dolnośląskiego beneficjenci będą korzystali m.in. z narzędzi 

diagnostycznych: 1) modelu Wielostronnej Diagnozy Kompetencji osób niepełnosprawnych; 2) 

programu EIPD również w tym kontekście; 3) Wielowymiarowej Metody Assessment center - 

wszystkich służących ocenie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej; a także modelu 

Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej, które, zgodnie z założeniem, powinno działać w ramach 

struktury Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP i zapewniać usługi m.in. na rzecz kobiet 

zamieszkujących gminy wiejskie. Jeszcze inne rozwiązania odnoszące się do realizacji pozaszkolnych 

form wsparcia z wykorzystaniem kursów e-learningowych lub blended learningu wykorzystano w 

ramach RPO województwa śląskiego.  

Wspomniane wcześniej Mobilne Centrum Aktywizacji zostało na szerszą skalę wykorzystane poprzez 

ogłoszenie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dedykowanego konkursu w ramach 

Poddziałania 6.1.1 PO KL. W jego rezultacie wybrano do dofinansowania 7 projektów, z których 6 

zdecydowało o kontynuacji działań centrum po zakończeniu projektu. 

Istotnym narzędziem zapewniającym długookresowy wpływ na stosowanie danych rozwiązań jest ich 

wpisanie jako typy operacji / zasady realizacji do programów operacyjnych lub ich uszczegółowień. W 

taki sposób wykorzystano m.in.: 

a) Model monitorowania jakości usług oraz życia mieszkańców, zintegrowany z systemem 

zarządzania JST i wsparty informatycznym narzędziem wspomagania decyzji oraz zarządzania 

ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym - wnioski z realizacji tego projektu 

innowacyjnego posłużyły do zdefiniowania typu operacji dla Działania 2.18 PO WER Wysokiej 

jakości usługi administracyjne, zapewniając opracowanie koncepcji powszechnego systemu 

monitorowania wykonywania usług publicznych przez samorząd terytorialny w obszarach 

dotyczących m.in.: a) podatków i opłat lokalnych; b) zarządzania nieruchomościami; c) 
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drogownictwa i transportu; d) ochrony środowiska; e) inwestycji i budownictwa, f) geodezji i 

kartografii; 

b) Model systemu podmiotowego finansowania kształcenia zakładający dystrybucję środków 

publicznych w postaci bonów szkoleniowych przyznawanych przedsiębiorcom, którzy sami 

decydują o wyborze odpowiedniego szkolenia dla swoich pracowników - rozwiązania 

wypracowane w ramach tego projektu posłużyły w dużym stopniu do stworzenia założeń 

podejścia popytowego dla całego kraju, które jest wdrażane w ramach RPO oraz Bazy Usług 

Rozwojowych (BUR). System popytowy w nowej perspektywie działa na analogicznych 

zasadach jak w rozwiązaniu innowacyjnym - jedynie te podmioty, które spełniają odpowiednie 

kryteria jakościowe i organizacyjne mogą zostać zarejestrowane w BUR i świadczyć usługi w 

ramach Podmiotowych Systemów Finansowania realizowanych na poziomie regionalnym. 

Mechanizm jest bardzo podobny, chociaż różnice występują na poziomie kryteriów wpisu do 

poszczególnych baz. Ponadto, rozwiązanie to w wersji oryginalnej jest stosowane bezpośrednio 

w Małopolsce - system bonów szkoleniowych w oparciu o znak jakości Małopolskich 

Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych jest wykorzystywany obecnie w ramach RPO 

województwa małopolskiego. Był podstawą do wypracowania koncepcji realizacji systemu 

popytowego dla przedsiębiorców w tym regionie, a dodatkowo jest wdrażany w ramach 

pozakonkursowego projektu „Kierunek Kariera” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy 

w Krakowie (szkolenia dla osób indywidualnych); 

c) Social venture capital (instrument wsparcia kapitałowego podmiotów ekonomii społecznej 

poprzez analizę, ocenę i opracowanie pomysłu biznesowego z użyciem wsparcia kapitałowego 

SVC oraz wdrożenie przygotowanej inwestycji i monitorowania postępów, a także 

usamodzielnienia założonego podmiotu) - został wskazany w PO WER jako możliwy instrument 

do wykorzystania; 

d) Akcjonariat pracowniczy (wsparcie tworzenia spółek pracowniczych i ich funkcjonowania) - 

obecnie trwają prace nad wykorzystaniem tego instrumentu w ramach PO WER i RPO. 

2. Rozwiązania innowacyjne PO KL włączone do praktyki podmiotów 

W pierwszej kolejności projekty innowacyjne miały bezpośredni wpływ na praktykę podmiotów, które 

realizowały projekty (ponad 350 instytucji, nie wliczając partnerów) i, jak pokazują chociażby 

doświadczenia konkursów ogłaszanych w ramach PO WER, to te podmioty są adwokatami 

stworzonych rozwiązań w środowiskach potencjalnych użytkowników czy projektodawców 

zgłaszających się do konkursów z nowej perspektywy finansowej. W tych działaniach wspierają je 

instytucje, które uczestniczyły w etapie testowania nowych instrumentów - to one są pierwszymi 

organizacjami, które wykorzystują w praktyce stworzone narzędzia. Dodatkowym elementem, 

niewymaganym często zapisami wniosku o dofinansowanie, były efekty działań podejmowanych w 

zakresie szerszego wykorzystania nowych narzędzi po zakończeniu projektu. Wykorzystywały one 

różne metody - porozumienia, pisemne deklaracje, poświadczające stosowanie w praktyce podmiotu 

konkretnych narzędzi. Poniżej przedstawiono ich przykłady w podziale na priorytety.  

Priorytet I w zakresie wsparcia współpracy publicznych i niepublicznych podmiotów na rzecz 

aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 

 Model pracy wychowawczej ukierunkowanej na aktywizację zawodową wychowanków domów 

dziecka, w tym metodyka wdrożenia modelu bazująca na trójsektorowej współpracy instytucji 

integracji społecznej, otoczenia rynku pracy oraz przedsiębiorców -  podpisano porozumienie o 

współpracy z ogólnopolską organizacją Nasz Dom i podjęto w jej ramach współpracę w 

zakresie długofalowego wdrażania modelu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na 

terenie kraju (edukacja kadry systemu pieczy zastępczej); w ramach zespołu roboczego ds. 

usamodzielnień przy Rzeczniku Praw Dziecka wypracowano rekomendacje do dalszych prac 

nad wprowadzeniem zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 

obszarze usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej; na poziomie lokalnym 
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zainicjowano pracę nad wypracowaniem przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w 

Gdańsku gdańskiego systemu pieczy zastępczej, bazującego na modelu pracy wychowawczej 

w kameralnych Domach dla Dzieci w obszarze usamodzielniania wychowanków placówek 

opiekuńczo - wychowawczych.      

 Model Wsparcia (nowatorski sposób pracy z niezatrudnionymi kobietami w wieku 50+, 

klientkami gminnych zespołów interdyscyplinarnych, przewidujący udział Koordynatorów 

Wsparcia, którzy działają w oparciu o rozpoznanie zasobów lokalnych gminy i poprzez 

nawiązanie współpracy z tymi podmiotami ustalają ścieżkę wsparcia dla swoich podopiecznych) 

- od kwietnia 2015 r. model jest realizowany przez Centrum Integracji Społecznej ze środków 

własnych Gminy Wrocław. Do końca 2015 r. zaplanowano wsparcie 30 mieszkanek Wrocławia, 

które są nieaktywne zawodowo i doświadczają przemocy w rodzinie. 

Priorytet II w zakresie usprawnienia mechanizmów zarządzania w przedsiębiorstwach: 

 Metodologia Skutecznej Sukcesji w firmach rodzinnych (zestaw narzędzi może być 

wykorzystywany w zależności od stopnia złożoności procesu sukcesji, struktur organizacji, 

rozwoju organizacji czy poziomu „rodzinności” firm rodzinnych) – pobrany on-line przez 819 

użytkowników, zaś w wersji papierowej i na nośniku CD udostępniony został 1200 firmom 

rodzinnym - z produktów korzystała najczęściej więcej niż jedna osoba z firmy rodzinnej 

(stosowanie rozwiązania leży w gestii samych przedsiębiorców, stąd kluczowe w tym przypadku 

było dotarcie z informacją do tego grona). 

 Platforma pracy zespołowej (z zastosowaniem teorii gier i wykorzystaniem systemu 

punktowania zachowań promujących zespołowe przygotowywanie nowych produktów, 

ocenianych poprzez wskaźniki innowacyjności i wskaźniki rentowności wypracowane w ramach 

audytu; punkty przeliczane są na nagrody przydzielane pracownikom) - 23 użytkowników 

korzysta z narzędzia. 

 Portal internetowy – interaktywny przewodnik po zarządzaniu międzygeneracyjnym (zbiór 

narzędzi oraz videocastów, oparty na szczegółowej analizie 4 generacji pracowników pod 

kątem ich oczekiwań, barier, motywatorów, itd. oraz potrzeb firm w zakresie zarządzania 

zróżnicowanym wiekowo personelem) - 210 aktywnych firm użytkujących narzędzia (w tym ok. 

1500 użytkowników). 

Priorytet III: 

W ramach realizowanych projektów w Priorytecie III powstały innowacyjne programy nauczania oraz 

zróżnicowane materiały merytoryczno-dydaktyczne, które mogą być nieodpłatnie wykorzystywane 

przez nauczycieli podczas zajęć (np. poradnik metodyczny dla nauczycieli do nauczania fizyki metodą 

eksperymentu, Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe do kształcenia w 

zawodzie technik logistyk, kompletny zestaw narzędzi do prowadzenia firmy symulacyjnej, 

elektroniczne narzędzie do oceny predyspozycji zawodowych uczniów). Ponadto, beneficjenci 

zobowiązali się do świadczenia bezpłatnej asysty technicznej i usług serwisowych dla osób 

zainteresowanych korzystaniem z tych rozwiązań, w przypadku gdy są to np. gry interaktywne lub 

platformy edukacyjne. Programy są wykorzystywane zarówno przez nauczycieli do prowadzenia zajęć 

lekcyjnych czy pozalekcyjnych, jak i przez centra doskonalenia nauczycieli, przeprowadzające 

szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Z uwagi na to, że stosowanie tych rozwiązań leży w gestii samych 

nauczycieli, kluczowe jest w tym przypadku zapewnienie pełnej do nich dostępności - zostało to 

zagwarantowane poprzez wykorzystanie ogólnodostępnej platformy http://zasobyip2.ore.edu.pl/ oraz 

portalu Scholaris. 

Priorytet IV - w obszarze monitorowania losów absolwentów i kształcenia ustawicznego: 

 Model monitoringu losów absolwentów wśród uczelni o profilu przyrodniczo-rolniczo-

technicznym działający w oparciu o portal internetowy umożliwiający automatyzację zbierania 

http://zasobyip2.ore.edu.pl/
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danych i generowania z nich raportów ilościowych oraz pozyskiwanie danych jakościowych - 

wykorzystywany przez 3 uczelnie wyższe.  

 Platforma Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów (OLZA) z licznymi 

funkcjonalnościami (narzędzia aplikacyjne, moduł dotyczący skutecznych metod poszukiwania 

pracy oraz generatory dokumentów aplikacyjnych – CV i biogramu zawodowego) - 12 uczelni 

wdrożyło narzędzie.  

 Model ustawicznego kształcenia społecznościowego (social e-learning) bazujący na kształceniu 

społecznościowym, rozumianym jako sieciowy i zdecentralizowany system kształcenia 

ustawicznego w obrębie uczelni, zróżnicowany pod względem form (kształcenie formalne, 

nieformalne, pozaformalne), oparty na logice społecznościowych mediów i otwartych 

oprogramowań, w którym uczestnik jest też inicjatorem i twórcą - wdrożony przez 3 uczelnie.  

 Gra w studia podyplomowe (metodyka e-advancement ("współuczenia"), w której uczestnicy 

procesu kształcenia biorą w nim aktywny udział, ucząc się od siebie nawzajem oraz 

współpracując) - 18 uczelni zadeklarowało wykorzystanie.  

Priorytet V - w obszarze monitorowania jakości usług publicznych: 

 Instrumenty i narzędzia działania dotyczące wspierania usług w zakresie rozwoju 

gospodarczego pozwalające badać jakość oraz efektywność ekonomiczną i społeczną 

realizacji tych usług w formie kontraktowania - Miasto Konin pozyskało 7 miast deklarujących 

replikację modelu i przewidzianych w nim procedur i przystąpiło również do ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na promocję gospodarczą miasta, wykorzystując wypracowany w 

ramach projektu instrument. 

 Model przejęcia przez lokalne organizacje pozarządowe szkół podstawowych 

zagrożonych likwidacją - Fundacja Tarcza podpisała 40 porozumień o replikowaniu modelu z 

przedstawicielami JST. Ponadto, powołała Instytut ds. outsourcingu usług społecznych JST, 

którego celem jest badanie, propagowanie i wdrażanie rezultatów osiągniętych w projekcie 

(trwałość co najmniej 5 lat). 

 Model regrantingu (przygotowania, wdrażania i oceny zlecania przez samorządy gminne i 

powiatowe realizacji otwartych konkursów ofert przez organizacje pozarządowe) - 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce pozyskała 82 deklaracje wdrożenia rozwiązania od JST. 

 Model kontraktacji usług społecznych (uniwersalne narzędzie możliwe do zastosowania w 

różnorodnych zadaniach publicznych, w przypadku czterech typów zadań (bon na aktywność, 

zakup usługi, zlecenie prowadzenia instytucji oraz kooperacyjne rozwiązywanie problemów)) - 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zrealizowało 17 replikacji modelu.  

 Model wieloletniego kontraktowania usług społecznych przez JST (narzędzia analizy jakości 

usług publicznych, narzędzia analizy efektywności finansowej i społecznej oraz schemat 

planowania współpracy wieloletniej z organizacjami pozarządowymi) - Stowarzyszenie 

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej przedstawił 81 deklaracji wójta/burmistrza 

zainteresowanych wdrożaniem rozwiązania.  

 Model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin (poprzez realizację trzech 

oprzyrządowanych etapów: wyznaczenie celu, podjęcie działań wdrożeniowych, dokonanie 

pomiaru) - Stowarzyszenie Instytut Zachodni wdrożyło instrument w 36 gminach. 

Priorytet VI w zakresie m.in. aktywizacji osób młodych i z niepełnosprawnościami, a także 

kontraktowania usług i diagnozowania: 

 Platforma internetowa „Lubelska Pracownia” (portal dostosowany do wyzwań rynku pracy i 

potrzeb bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych; umożliwia on poznanie oczekiwań 

pracodawców i zgłaszanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje oraz umiejętności 

poprzez syntetyczne informacje generowane przez system i dopasowuje pracownika do oferty 
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pracodawcy) - 19 mikro przedsiębiorców, 6 małych przedsiębiorców, 5 średnich przedsiębiorców 

spośród użytkowników, którzy brali udział w fazie testującej (30 MŚP) zadeklarowało i 

wykorzystuje w swojej pracy ostateczną wersję rozwiązania; ponadto 60 Biur Karier i 30 MSP 

nieuczestniczących w testowaniu zadeklarowało jego wykorzystanie w swojej pracy. 

 Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych (pozwalający na zdiagnozowanie potrzeb 

strategicznych branż oraz ukierunkowanie na zdobywanie kompetencji niezbędnych w tych 

branżach) - wdrożony przez 3 powiatowe urzędy pracy. 

 Metoda aktywizacji zawodowej osób niesłyszących (głównie poprzez szkolenia pozwalające 

nadrobić zaległości w zakresie znajomości języka polskiego, kompetencji kluczowych, 

umiejętności dających szansę na wykonywanie pożądanych na rynku pracy zawodów) - 

instrument jest wykorzystywany przez pracodawców, firmy z branż IT, gastronomicznej, 

produkcyjnej, odzieżowej, które wdrożyły wypracowane rozwiązania dotyczące organizowania 

szkoleń i spotkań pracowniczych z udziałem osób głuchych. Natomiast materiały dla trenerów 

są stosowane przy organizowaniu szkoleń przez osoby odpowiedzialne w firmach za szkolenie 

głuchych pracowników w miejscu pracy. Firmy korzystają też ze słownika PJM przygotowanego 

w ramach projektu, dzięki czemu najbliżsi współpracownicy osób niesłyszących mogą używać 

tego narzędzia do ułatwienia codziennej komunikacji. Z rozwiązania korzystają także ośrodki 

szkolno-wychowawcze dla niesłyszących dzieci i młodzieży. 

 Model zlecania usługi doprowadzenia osób bezrobotnych do zatrudnienia operatorowi 

niepublicznemu - służy realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Powiatowe 

Urzędy Pracy z Małopolski usługi zlecania działań aktywizacyjnych finansowanej ze środków 

Funduszu Pracy. Usługa jest realizowana na podstawie znowelizowanej w 2014 r. ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ma za zadanie wsparcie osób bezrobotnych 

w podjęciu trwałego zatrudnienia. Zapisy ustawy nie precyzują wielu obszarów realizacji usługi i 

w tym obszarze wykorzystywany jest model. W szczególności wykorzystywane są wypracowane 

w ramach projektu kryteria wyboru agencji zatrudnienia, której zlecane jest zadanie, wzorcowa 

dokumentacja przetargowa, mechanizm rekrutacji osób bezrobotnych, sposób kontroli 

i monitorowania wskaźników. 

 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, działające w ramach Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Łodzi, korzysta w swej działalności doradczej adresowanej do różnych grup z 4 

rozwiązań: 1) programu pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi (ocena kompetencji 

miękkich, modularne szkolenie z zakresu kompetencji miękkich, punkt doradczy); 2) narzędzia 

diagnozy kompetencji istotnych w poszukiwaniu zatrudnienia przez absolwentów szkół 

wyższych (narzędzie informatyczne umożliwiające przeprowadzenie oceny istotnych 

kompetencji, określające występujące deficyty, a następnie dopasowujące 

szkolenia/warsztaty/staże, które mogą niwelować stwierdzone luki kompetencyjne; programy 

szkoleń dla doradców z zakresu coachingu oraz realizacji treningu kompetencji społecznych); 3) 

opisanej wcześniej metody diagnozowania osobistego i zawodowego potencjału osób z 

wyższym wykształceniem, które po upływie 12 miesięcy od opuszczenia uczelni nie podjęły 

zatrudnienia; 4) modelu aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci 

pozostających bez zatrudnienia (główne elementy: standard usługi aktywizacyjnej, rola 

dedykowanego doradcy, mapa sojuszników, współpraca z pracodawcami oraz publicznymi 

instytucjami rynku pracy). 

 Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych (możliwy do 

zastosowania w badaniach: zdolności wykonywania pracy, możliwości i ograniczeń związanych 

z funkcjonowaniem ciała w sytuacji pracy, z odczuwaniem bólu, orientacji zawodowej, 

podniesienia motywacji oraz samoakceptacji, dopasowania stanowisk pracy do specyficznych 

potrzeb pracowników; założono, że w ramach struktur Publicznych Służb Zatrudnienia 

powstanie nowe stanowisko pracy - terapeuty zawodowego, który świadczył będzie usługi w 

zakresie diagnostyki sprawności fizycznej i ergonomii pracy) – w Centrum Informacji i 
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Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku doraźnie 

wykonywane są badania kompetencji psychologicznych próbkami pracy. 

 Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (opisana wcześniej) – wykorzystywana w 

ramach usług doradczych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Katowicach. 

Priorytet VII w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz wczesnej interwencji socjalnej:  

 Trener aktywności (narzędzie przygotowane z myślą o tych niepełnosprawnych klientach 

ośrodków pomocy społecznej, którzy nie są gotowi do aktywizacji zawodowej, ze względu na 

występujące u nich duże deficyty w zakresie miękkich kompetencji interpersonalnych oraz 

problemy natury intrapersonalnej; zadaniem trenera jest budowanie „gotowości do zatrudnienia” 

poprzez wzmocnienie kompetencji miękkich i w dalszej kolejności przygotowanie do rozwijania 

kompetencji zawodowych przy współpracy z trenerem pracy) - wdrożony przez 15 instytucji 

(OPS, PCPR, WTZ, organizacje pozarządowe, szkoła specjalna). 

 Metoda aktywnej integracji osób chorujących psychicznie (poprzez umożliwienie podjęcia 

pracy woluntarystycznej w placówkach, których głównym obszarem działania nie jest zdrowie 

psychiczne) - 11 placówek z terenu województwa łódzkiego zastosowało metodę. 

 Zindywidualizowana i wielopłaszczyznowa metoda wychowawcza w domach dziecka (w oparciu 

o tutoring i mentoring) - 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze korzystają z rozwiązania, a 2 

uczelnie wyższe podczas zajęć ze studentami pedagogiki wykorzystują podręcznik opracowany 

w ramach projektu.   

 Model Nawigator Zdobywców Przyszłości (dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, 

składający się m.in. z następujących elementów: skanera kompetencji – modelu diagnozy 

kompetencji, potencjału i deficytów; akademii rozwoju kompetencji – kompleksowego programu, 

stanowiącego odpowiedź na zdiagnozowane w ramach skanera kompetencji mocne i słabe 

strony; programu life-tutoringu –elastycznie dopasowywanego do indywidualnych potrzeb; 

wielosektorowej mapy usług społecznych – zawierającej model współdziałania domów dziecka z 

innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowanków domów dziecka) - 15 

porozumień z domami dziecka. 

 Model Działań Systemowych (całościowe wsparcie dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym w wieku 15-20 lat poprzez metodę społeczności korekcyjnej, pracę indywidualną, 

pracę z rodziną, terapię zajęciową, wsparcie w zakresie poszukiwania pracy i współpracę z 

innymi służbami pomocowymi; z udziałem indywidualnego opiekuna, który przeprowadza i 

koordynuje cały proces) - 16 świetlic środowiskowych stosuje model. 

Priorytet VIII w zakresie wsparcia pracowników 50+ i współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki: 

 Konsultant HR (pakiet narzędzi informatyczno-psychologicznych, ukierunkowanych na wsparcie 

pracownic powyżej 50. roku życia, wspierających wdrożenie zarządzania wiekiem w firmie 

poprzez tworzenie par pracowniczych i pełnienie roli mentora przez osobę z dłuższym stażem 

zawodowym i większym doświadczeniem) - 130 firm wdrożyło rozwiązanie.  

 Model utrzymania aktywności zawodowej nauczycieli podkarpackich gimnazjów w wieku 50+ 

(zapewniający m.in. narzędzia w zakresie zarządzania wiekiem i podnoszenia kompetencji 

psychospołecznych i ICT) -  model został przejęty przez Podkarpackie Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Rzeszowie i wprowadzony do oferty szkoleniowej skierowanej do podkarpackich 

nauczycieli.  

 Model działania Instytucji Otoczenia Biznesu (narzędzia służące zacieśnieniu współpracy 

pomiędzy przedsiębiorcą a partnerami uczestniczącymi w tworzeniu i wdrażaniu innowacji w 

przedsiębiorstwie, z istotną funkcją animatora współpracy) - wdrożony przez 9 instytucji 

otoczenia biznesu.  
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 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wykorzystuje podczas porad grupowych, indywidualnych i 

seminariów poświęconych tematyce przedsiębiorczości 2 rozwiązania: 1) model outplacementu 

dla przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne (obejmujący: 

diagnozę dostępnych zasobów, projektowanie strategii rozwoju w oparciu o nie oraz program 

szkoleń wspierających przeprowadzenie zaplanowanych zmian); 2) model świadczenia usługi 

doradczej z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania kompetencjami pracowników dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Priorytet IX w zakresie programów kształcenia na różnym poziomie: 

 Program rozwijający psychoedukacyjne kompetencje interpersonalne (program szkolenia 

dla nauczycieli, którego celem jest nabycie umiejętności kształcenia psychoedukacyjnych 

kompetencji uczniów przez nauczycieli wychowawców klas IV–VI szkoły podstawowej z terenów 

wiejskich i miejsko-wiejskich, program zajęć wychowawczych dla uczniów, podręcznik 

metodyczny dla nauczycieli, scenariusze zajęć) - 42 nauczycieli pracujących w szkołach 

podstawowych na terenach miejsko-wiejskich i w małych miejscowościach z Wielkopolski 

przygotowuje się do wdrożenia produktu, 11 wdrożyło już program. 

 ICT (B)USINESS TO(2) (E)DUCATION (model kształcenia zawodowego na kierunkach ICT 

oparty na systemowej i instytucjonalnej współpracy przedsiębiorców i nauczycieli obejmujący 

internetową platformę wymiany wiedzy o potrzebach i możliwościach zainteresowanych stron w 

formie: upowszechniania wyników cyklicznych badań: nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców, 

organizacji cyklicznych szkoleń prowadzonych przez przedsiębiorców dla nauczycieli) – 

przewodnik metodyczny (ponad 1400 pobrań), moduły szkoleniowe w zakresie 4 języków 

programowania (ponad 400 pobrań). 

3. Efekty projektów innowacyjnych włączone do zapisów dokumentów 

strategicznych 

Nowe instrumenty wypracowane w ramach projektów innowacyjnych PO KL posłużyły również jako 

baza do rozwiązań problemów społecznych w poszczególnych obszarach i zostały uwzględnione w 

dokumentach strategicznych szczebla regionalnego i centralnego. 

W Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej i Krajowym Programie na rzecz Młodzieży 

uwzględniono model wsparcia liderek i liderów młodzieżowych pracujących w organizacjach 

pozarządowych. Zakłada on utworzenie funduszu grantowego, z którego mogą być finansowane 

projekty realizowane przez młodzież. Dodatkowo wprowadza tzw. Kartę Euro 26 Lider – specjalną 

edycję europejskiej Karty Euro 26, której zadaniem jest motywownie młodych ludzi do pracy w 

sektorze pozarządowym. Rozwiązanie wprowadzało 3 moduły: szkoleniowy, informacyjny i finansowy, 

które przyczyniają się do rozwiązania problemów instytucji ekonomii społecznej związanych m.in. z 

niewystarczającym wsparciem finansowym dla tych organizacji, ograniczonym dostępem do 

kształcenia i motywowania ich liderów, a także niedostatecznym przepływem informacji między tymi 

instytucjami. Zapisy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na podstawie efektów ww. 

projektu zakładają wprowadzanie systemu minigrantów w formie Regionalnych Funduszy 

Młodzieżowych, dostępnych dla młodzieży z formalnych i nieformalnych grup. W ramach Działania 

V.4. strategii zakłada się stworzenie regionalnych, powiatowych i gminnych Centrów Młodzieżowych 

na bazie istniejących i nowo powstałych punktów informacji młodzieżowej (np. sieć Eurodesk), 

Centrów Wolontariatu, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i kulturalnych itp., które 

umożliwiają dotarcie do młodzieży i dzieci w większości gmin. W tym zakresie będą wspierane m.in. 

takie zadania Centrów Młodzieżowych jak wdrożenie Regionalnego Funduszu Młodzieżowego na 

terenie gminy/powiatu, zwłaszcza w przypadku współfinansowania z budżetu danego samorządu. 

Natomiast w Krajowym Programie na Rzecz Młodzieży jako jedno z działań w Priorytecie IV.2 wpisano 

prowadzenie centrów młodzieżowych, na bazie organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i 

kulturalnych itp., zapewniających wsparcie lokalowe, doradcze, szkoleniowe młodzieży, 

młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.  
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Z kolei w zapisach projektu Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju akcjonariat pracowniczy 

(szczegóły powyżej) został wskazany jako projekt strategiczny. 

Na poziomie regionalnym do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego został 

wprowadzony popytowy model obsługi innowacyjnych potrzeb przedsiębiorstw. Zakłada on całokształt 

rozwiązań niezbędnych do wykreowania zawodu inno-brokera, tj. świadczenia usług kompleksowego 

zaspokajania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw. W dokumencie wskazano model jako część 

programu pilotażowego Regionalne Centra Wzrostu, którego celem jest pobudzanie popytu na 

innowacje poprzez podniesienie jakości i efektywności otoczenia biznesu wspierającego 

innowacyjność i konkurencyjność firm działających w ramach inteligentnych specjalizacji.  

2.1.3 Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji 

Informacja finansowa w zakresie wykorzystania alokacji w PO KL wg kategorii interwencji została 

przedstawiona w załączniku nr 3. 

Biorąc pod uwagę kody interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego najwyższa wartość alokacji 

PO KL 2007-2013 została zagospodarowana w obszarze Poprawa jakości kapitału ludzkiego 

(nr kodów 72 -74) – ponad 3,5 mld EUR, co stanowi 35,2% alokacji EFS w ramach PO KL 2007-2013. 

Wysoki poziom kontraktacji osiągnięto również w ramach tematu Poprawa dostępu do zatrudnienia 

i jego trwałości (nr kodów 65-70) - ponad 3,3 mld EUR, co stanowi 33,5% alokacji 2007-2013. 

W obszarze Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników firm, przedsiębiorstw 

i przedsiębiorców (nr kodów 62-64) osiągnięto wartość 1,9 mld EUR (19% alokacji), w obszarze 

Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji (nr kodu 71) zakontraktowano ponad 

1,2 mld EUR (12,4% alokacji), a w obszarze Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie 

krajowym, regionalnym, lokalnym (kod nr 81) – blisko 368,3 mln EUR (3,7% alokacji). Natomiast 

najmniej umów o dofinansowanie realizacji projektów zostało podpisanych w obszarze Stymulowanie 

reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej (nr kodu 80) - ponad 424,1 tys. EUR. 

Biorąc pod uwagę obszar realizacji zdecydowanie większa wartość środków została przyznana na 

realizację projektów, w których nie wskazywano obszaru realizacji (nr kodu 00) - blisko 10,6 mld EUR. 

Jeśli chodzi o drugi przewidziany w Programie obszar realizacji (obszary wiejskie) zakontraktowano 

178 mln EUR. 

2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe 

2.1.4.1 Uczestnicy projektów realizowanych w ramach Programu 

W ramach programu PO KL udział w projektach współfinansowanych ze środków EFS wzięło 

blisko 9,9 mln osób, z czego kobiety stanowiły 57,1%.  

Większość uczestników korzystała ze wsparcia w ramach komponentu regionalnego (66,2%, tj., 6,5 

mln osób), natomiast nieco ponad 1/3 osób brała udział w projektach z komponentu centralnego 

(33,8%, czyli 3,3 mln osób). Udział w projektach w ramach PO KL zakończyło prawie 9,5 mln osób, co 

stanowi 96% osób rozpoczynających udział, natomiast 390 tys. przerwało udział (4%). Większy 

odsetek osób, które zakończyły udział w projektach występował w przypadku komponentu 

regionalnego (96,5%), a w komponencie centralnym było to 95,1%. Liczba osób, które rozpoczęły oraz 

zakończyły udział w projektach PO KL w kolejnych latach obowiązywania Programu, przedstawiona 

została na poniższym wykresie (dane prezentowane są kumulatywnie).   

Rys.  38 Liczba osób, które rozpoczęły oraz zakończyły udział w projektach PO KL w kolejnych latach 

wdrażania PO KL (w mln osób) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP 

W trakcie wdrażania Programu najwięcej osób – ponad 2,8 mln osób – wzięło udział w projektach w 

Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (co stanowiło 28,4%). Ponad milion 

uczestników objęto wsparciem również w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (1,4 mln, 

14,5%), Priorytecie VIII Regionalne kadry gospodarki (1,3 mln, 13%), Priorytecie VII Promocja 

integracji społecznej oraz Priorytecie II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących (po 1,1 mln i 10,3%). Najmniej osób 

otrzymało wsparcie w Priorytecie I Zatrudnienie i integracja społeczna (328 tys. osób, 3,3%) i 

Priorytecie V Dobre rządzenie (433 tys. osób, 4,4%).  

Rys.  39 Liczba osób, które wzięły udział w projektach PO KL w poszczególnych priorytetach PO KL (w 

tys. osób) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP 

 

Rys.  40 Udział liczby osób, które wzięły udział w projektach PO KL w poszczególnych priorytetach PO KL 

(%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP 

Najwięcej osób rozpoczęło udział w projektach realizowanych na terenie województwa mazowieckiego 

(730 tys., 11,1%) i śląskiego (655 tys., 10%). Najmniej zaś osób uczestniczyło w projektach PO KL w 

województwie lubuskim (180,0 tys., 2,8%) i opolskim (247 tys., 3,8%). Natomiast biorąc pod uwagę 

stosunek liczby uczestników projektów EFS do liczby ludności, najwyższy udział odnotowano w 

województwie kujawsko-pomorskim (25,3%), opolskim (24,8%), świętokrzyskim (24,7%) i podlaskim 

(23,3%). Z kolei najmniejszy odsetek ludności wziął udział w projektach w województwie mazowieckim 

(13,6%), wielkopolskim (14,1%) i śląskim (14,3%). Należy zauważyć, że województwa o najniższym 

wskaźniku uczestnictwa należą do jednych z najbardziej zaludnionych w Polsce (mazowieckie, 

śląskie). Na poniższym wykresie przedstawiono relację liczby uczestników do liczby ludności, gdzie im 

wyższy udział procentowy, tym większy rozmiar znacznika na wykresie. Na żółto zaznaczono 

województwa o najniższym udziale uczestników projektów PO KL, a na zielono o najwyższym. 

Województwa o średnich wartościach oznaczone są na pomarańczowo. 

Rys.  41 Liczba uczestników projektów regionalnych (Priorytety VI-IX) w stosunku do populacji w 

województwach  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL oraz GUS (BDL) 

2.1.4.2 Uczestnicy projektów w podziale na płeć 

Analizując uczestników w podziale na płeć warto zwrócić uwagę, że w projektach w ramach PO KL 

wzięło udział ponad 5,6 mln kobiet, co stanowi 57% wszystkich uczestników. Biorąc pod uwagę 

strukturę ludności w wieku produkcyjnym w Polsce, gdzie kobiety stanowią 47% osób w wieku 

produkcyjnym, to udział kobiet w ogóle uczestników Programu jest wysoki.  

Rys.  42 Struktura uczestników projektów PO KL wg płci wg priorytetów (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

Nadreprezentacja kobiet w projektach PO KL stanowi odpowiedź na trudniejsze położenie kobiet na 

rynku pracy, a co za tym idzie większą potrzebę wsparcia tej grupy. Warto również zwrócić uwagę na 
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szczególnie wysoki udział kobiet w porównaniu do mężczyzn w komponencie regionalnym - w 

Priorytetach V i VII. Na tak wysoki udział kobiet w ogólnej liczbie uczestników projektów w pewnym 

stopniu wpływa struktura zatrudnienia w instytucjach pomocy społecznej, publicznych służbach 

zatrudnienia (Priorytet VII – 68% kobiet) oraz w administracji publicznej (Priorytet V – 69% kobiet). 

Najmniejszy udział kobiet odnotowano w Priorytetach I i VIII (51%). Dane dotyczące odsetka kobiet 

uczestniczących w projektach w poszczególnych Priorytetach przedstawia powyższy wykres. 

Analizując dane na poziomie regionalnym, udział kobiet w projektach realizowanych w Priorytetach VI-

IX, wyniósł od 54% w województwie podkarpackim do 58% w województwach mazowieckim i 

dolnośląskim. Taki sam odsetek kobiet uczestniczących w projektach, jak średnia dla komponentu 

regionalnego PO KL, tj. 57%, odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim, 

lubelskim, śląskim, wielkopolskim i łódzkim. Strukturę uczestników projektów wg płci i wg województw 

przedstawia poniższy wykres. 

Rys.  43 Struktura uczestników projektów PO KL wg płci wg województw (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL 

2.1.4.3 Uczestnicy projektów według statusu na rynku pracy 

Uczestnicy projektów według statusu na rynku pracy 

Poniższa analiza przedstawia uczestników, którzy rozpoczęli udział w projektach PO KL wg statusu na 

rynku pracy – tj.osób: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz pracujących. 

Uczestnikami projektów PO KL równie często były osoby zatrudnione oraz nieaktywne 

zawodowo. Odsetek osób zatrudnionych w momencie przystępowania do projektu wyniósł 40,4% 

(blisko 4 mln osób, w tym prawie 2,5 mln kobiet), podczas gdy udział osób nieaktywnych zawodowo to 

39,3% (blisko 3,9 mln osób, w tym niespełna 2 mln kobiet). Najmniej licznie reprezentowane były 

osoby bezrobotne, które stanowiły 20,3% uczestników PO KL (ok. 2 mln osób, w tym ponad 1,2 mln 

kobiet).  

Rys.  44 Struktura osób rozpoczynających udział w projektach PO KL wg statusu na rynku pracy 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji PO KL 

Osoby zatrudnione najczęściej były uczestnikami projektów adresowanych do przedsiębiorstw 

i ich pracowników w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki (31% wszystkich 

osób zatrudnionych, tj. 1,2 mln osób, w tym 614 tys. kobiet) oraz Priorytetu II Rozwój 

zasobówludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia 

osób pracujących (22% wszystkich osób zatrudnionych, tj. 872 tys. osób, w tym 462 tys. 

kobiet). Najniższy odsetek osób zatrudnionych odnotowano w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich (jedynie 1,1%, tj. 44,5 tys. osób, w tym 30,7 tys. kobiet), w którym realizowane były 

projekty skierowane przede wszystkim do osób pozostających bez pracy. 

Wśród osób zatrudnionych najliczniejszą grupę stanowiły osoby pracujące 

w przedsiębiorstwach (58%, tj. blisko 2 mln osób, w tym ponad 1 mln kobiet) i administracji 

publicznej (30%, tj. ponad 1 mln osób, w tym ponad 787 tys. kobiet). Spośród osób pracujących w 

przedsiębiorstwach co trzecia była zatrudniona w dużym przedsiębiorstwie, natomiast blisko co 

czwarta w mikro lub małym przedsiębiorstwie.Jednocześnie najniższy odsetek uczestników ze 

statusem „pracujący” stanowią osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych (NGO) – blisko 3% 

(99,2 tys. osób, w tym 71 tys. kobiet), rolnicy – 3,7% (126,6 tys. osób, w tym 75 tys. kobiet) oraz 

samozatrudnieni – 5,3% (181 tys. osób, w tym blisko 79,2 tys. kobiet). 

Rys.  45 Struktura osób zatrudnionych, które przystąpiły do projektów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań IP z realizacji PO KL 

Wśród nieaktywnych zawodowo zdecydowaną większość (85%) stanowiły osoby uczące lub 

kształcące się. Najwięcej osób biernych zawodowo otrzymało wsparcie w Priorytecie IXRozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach(blisko 2,2 mln osób, w tym prawie 1,1 mln kobiet), z 

czego prawie dwie trzecie (64%) to osoby uczące się. Najmniejszy udział osób nieaktywnych 

widoczny był w Priorytecie V Dobre rządzenie(15,6 tys. osób, w tym 10,3 tys. kobiet), co wiąże się ze 

skierowaniem wsparcia w tym priorytecie przede wszystkim do pracowników administracji publicznej, 

partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. 

Osoby bezrobotne to w większości uczestnicy projektów z Priorytetu VI Rynek pracy otwarty 

dla wszystkich – 65% uczestników należących do omawianej grupy docelowej otrzymało wsparcie w 

tym Priorytecie (ponad 1,3 mln osób, w tym blisko750,5 tys. kobiet).Najniższe odsetki osób 

bezrobotnych charakterystyczne są natomiast dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty (0,1% 

wśród bezrobotnych, tj. blisko 2 tys. osób, w tym 1,6 tys. kobiet) oraz Priorytetu V Dobre rządzenie 

(0,25% wśród bezrobotnych, tj. 5 tys. osób, w tym 3,4 tys. kobiet). 

Spośród osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w Programie, 35% to osoby długotrwale 

bezrobotne (705,7 tys. osób, w tym 463 tys. kobiet). Analogicznie do sytuacji osób bezrobotnych 

najwięcej osób długotrwale bezrobotnych otrzymało wsparcie w Priorytecie VI – 64% uczestników 
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należących do tej grupy (ponad 450 tys. osób, w tym ponad 277,8 tys. kobiet), natomiast najmniej 

wPriorytecie VIII (jedynie 300 osób, w tym blisko 200 kobiet). 

Rys.  46 Struktura osób rozpoczynających udział w projektach komponentu regionalnego PO KL 

wg statusu na rynku pracy wg województw 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań IP z realizacji PO KL 

W komponencie regionalnym PO KL (Priorytety VI-IX) najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

nieaktywne zawodowo – 41% wszystkich uczestników tego komponentu (blisko 2,7 mln osób, w 

tym blisko 1,4 mln kobiet). Najwyższy odsetek osób nieaktywnych zawodowo charakteryzuje 

województwa:opolskie (50%), kujawsko-pomorskie (48%) i pomorskie (47%), zaś najniższy: 

podkarpackie i świętokrzyskie (po 32%). Mniej liczną grupąw komponencie regionalnym były 

osoby zatrudnione – 31% ogółu uczestników Priorytetów VI-IX (ponad 2 mln osób, w tym 1,2 mln 

kobiet). Osoby zatrudnione najczęściej uczestniczyły w projektach realizowanych w województwach 

wielkopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim (po 36%), a najrzadziej – w kujawsko-pomorskim 

(21%). Podobnie jak w całym PO KL najmniej liczną grupę wspieraną w komponencie 

regionalnym stanowiły osoby bezrobotne – 29% uczestników projektów w Priorytetach VI-IX 

PO KL(blisko 1,9 mln osób, w tym ponad 1,1 mln kobiet). Najczęściej osoby bezrobotne to 

uczestnicy projektów realizowanych województwach: warmińsko-mazurskim (41%) i podkarpackim 

(37%), a najrzadziej– w opolskim (23%) i pomorskim (24%). 

2.1.4.4 Struktura beneficjentów według grup znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy 

Za grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy uznaje się osoby należące do 

mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z 

obszarów wiejskich. Udział uczestników przynależących do wyżej wymienionych grup w ogóle osób 

objętych wsparciem w ramach PO KL przedstawia poniższy wykres. 

Rys.  47 Udział osób należących do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w 

ogóle uczestników projektów PO KL (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP 

Do końca realizacji Programu wsparciem objęto ponad 16,9 tys. osób (9,3 tys. kobiet) należących do 

mniejszości narodowych i etnicznych. Większość tej grupy (65,9%) przystąpiła do projektów w 

ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (ponad 11 tys. osób), a następnie w Priorytecie 

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 20,8% (3,5 tys. osób). Reprezentanci 

mniejszości narodowych i etnicznych wśród uczestników projektów w pozostałych priorytetach 

stanowili nieznaczny odsetek. W ujęciu regionalnym najwięcej osób należących do mniejszości 

narodowych i etnicznych wzięło udział w projektach w województwie podlaskim – 34%, tj. 1,5 tys. osób 

(z czego prawie 90% stanowili uczestnicy Priorytetu IX). Pozostałe województwa cechowały się dużo 

niższym udziałem uczestników tej grupy. 

W zakresie wsparcia udzielonego migrantom w ramach PO KL, do końca realizacji Programu udział 

w projektach wzięło ponad 2,2 tys. osób z tej grupy (1,2 tys. kobiet), w tym najwięcej w Priorytecie VII 

Promocja integracji społecznej (53,2%). Spośród wszystkich regionów najwięcej migrantów 

uczestniczyło w projektach realizowanych w województwie mazowieckim (ponad 38%).  

W ramach PO KL wsparciem objęto również ponad 360 tys. osób niepełnosprawnych (w tym blisko 

200 tys. kobiet), co stanowi 3,65% uczestników. Większość osób niepełnosprawnych (90%) 

uczestniczyła w projektach realizowanych w komponencie regionalnym. W największym stopniu 

uczestnictwo osób niepełnosprawnych widoczne jest w obszarze integracji społecznej (Priorytet VII) – 

54,2%, co związane jest ze specyfiką oferowanego wsparcia oraz tematyką realizowanych projektów, 

które skierowane były przede wszystkich do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Stosunkowo wysoki udział osób niepełnosprawnych występuje również w obszarze 

zatrudnienia (Priorytet VI) – 21%, gdzie realizowane były projekty aktywizujące zawodowo osoby 

bezrobotne i nieaktywne na rynku pracy. Na poniższym wykresie przedstawiono informacje nt. 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w projektach w poszczególnych Priorytetach. 

Rys.  48 Odsetek niepełnosprawnych uczestników projektów wg Priorytetów (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP 

Odsetek niepełnosprawnych uczestników projektów był zróżnicowany w poszczególnych regionach. 

Pozytywnie wyróżniają się województwa wielkopolskie oraz mazowieckie, gdzie udział osób 

niepełnosprawnych wśród uczestników wyniósł 11% (ok. 360 tys. osób). Z kolei najniższy udział z tej 

grupy odnotowano w projektach w regionach podlaskim i opolskim – po 3% (ok. 10 tys. osób).  

W ramach projektów PO KL wzięło też udział ponad 3,2 mln osób z terenów wiejskich, co stanowi 

blisko 33% wszystkich uczestników. Blisko połowa osób z terenów wiejskich przystąpiła do 

projektów wdrażanych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Z 

kolei najmniejsza reprezentacja tej grupy uczestniczyła w projektach w Priorytetach I, II i V, gdzie nie 

przekroczyła ona 1%. Biorąc pod uwagę poszczególne regiony, to spośród wszystkich uczestników 

projektów z terenów wiejskich po 10% pochodziło z Małopolski i Mazowsza. Warto zwrócić uwagę na 

odsetek osób z terenów wiejskich uczestniczących w projektach w ogólnej liczbie ludności 

zamieszkującej obszary wiejskie
17

. Największy udział ludności wiejskiej wziął udział w projektach PO 

KL w województwie kujawsko-pomorskim (30%), a następnie opolskim, świętokrzyskim i podlaskim 

(25-26%). Natomiast najmniejszy odsetek osób z terenów wiejskich uczestniczył w projektach w 

województwach wielkopolskim (14%) i łódzkim (16%).  

Rys.  49 Odsetek osób z terenów wiejskich uczestniczących w projektach w stosunku do liczby osób 

zamieszkujących tereny wiejskie wg województw (%) 

                                                 
17

 Na podstawie danych ludności wg miejsca zamieszkania, stan na dzień 31.12.2015, GUS BDL 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań IP oraz GUS BDL 

2.1.4.5 Uczestnicy projektów wg wieku 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano działania skierowane w szczególności 

do następujących grup wiekowych: osób młodych w wieku 15-24 lata oraz osób w wieku 55-64 lata. 

Powyższe grupy zostały wskazane jako grupy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy. 

Rys.  50 Uczestnicy projektów PO KL w wieku 15-24 i 55-56 lata w podziale na płeć 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji priorytetów I-IX PO KL 

Projekty realizowane w ramach PO KL skierowane do osób młodych służyły m. in.: podnoszeniu 

poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacji zawodowej. Ze wsparcia 

Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało w czasie trwania perspektywy finansowej 

2007-2013 łącznie 3,5 mln osób młodych w wieku 15-24 lata (w tym 1,9 mln kobiet), co stanowi 

blisko 41% ogółu uczestników projektów. W projektach PO KL wzięło udział 546,1 tys. osób w wieku 

55-64 lata (w tym 301 tys. kobiet), tj. 5,5% wszystkich uczestników projektów. Spośród wszystkich 
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osób starszych objętych wsparciem ze środków EFS, 57,3% stanowiły osoby pracujące, tj. ponad 

313 tys. osób (odsetek ten był wyższy wśród kobiet – 59,4% niż wśród mężczyzn – 54,8%). 

Rys.  51 Udział uczestników 15-24 lata i 55-64 lata wśród wszystkich uczestników poszczególnych 

Priorytetów PO KL  

 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji priorytetów I-IX PO KL  

Biorąc pod uwagę stosunek liczby osób młodych do wszystkich uczestników biorących udział w 

projektach w danym Priorytecie, największy  odsetek osób młodych zanotowano w Priorytecie IV 

Szkolnictwo wyższe i nauka (70,3%) oraz Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach (53,1%), a najniższy w Priorytecie V Dobre rządzenie (4,4%). Natomiast osób starszych 

(55-64 lata) najwięcej było wśród uczestników Priorytetu V Dobre rządzenie (12%) i Priorytetu VII 

Promocja integracji społecznej (9,7%), a najmniej w projektach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i 

nauka (1,8%) oraz Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (2,5%). 

W komponencie regionalnym największy udział osób młodych w ogóle uczestników projektów 

w danym województwie odnotowano w: kujawsko-pomorskim (44,4%), pomorskim (43,5%) 

oraz dolnośląskim (42,4%), natomiast najniższy w województwach: mazowieckim (32,1%), 

zachodniopomorskim (33,1%) oraz podlaskim (33,3%). 

Rys.  52 Udział osób w wieku 15-24 lata w ogólnej liczbie uczestników projektów komponentu 

regionalnego PO KL wg województw 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań IP z realizacji priorytetów VI-IX PO KL  

Największy udział osób w wieku od 55 do 64 lat w ogóle uczestników projektów w danym 

województwie odnotowano natomiast w: dolnośląskim (7,2%), lubuskim (6,9%) i wielkopolskim (6,7%). 

Najniższą wartość odnotowano w województwie podkarpackim (3,4%) i kujawsko-pomorskim (4,2%). 

Rys.  53 Udział osób w wieku 55-64 lata w ogólnej liczbie uczestników projektów komponentu 

regionalnego PO KL wg województw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji priorytetów VI-IX PO KL  

2.1.4.6 Uczestnicy projektów wg wykształcenia 

Najliczniejszą grupę uczestników projektów – blisko 3,3 mln (33,3% wszystkich uczestników) – 

stanowiły osoby z najniższym poziomem wykształcenia, tj. podstawowym, gimnazjalnym i 

niższym, co w znacznym stopniu związane jest ze specyfiką wsparcia w Priorytecie IX PO KL, w 
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którym ta grupa uczestników przeważała. Liczne grupy stanowiły również osoby z wykształceniem 

wyższym (30%, tj. ponad 3 mln osób, w tym ponad 68% kobiet) i ponadgimnazjalnym (26,2%, tj. blisko 

2,6 mln osób). Najmniej osób posiadało wykształcenie pomaturalne – ponad 986,8 tys. osób, co 

stanowi 
1
/10 wszystkich uczestników projektów. Należy zauważyć, że im wyższy poziom wykształcenia, 

tym większy udział kobiet wśród uczestników (49% wśród osób z najniższym wykształceniem, 53% z 

ponadgimnazjalnym, 62% z pomaturalnym i 68% z wyższym). 

Rys.  54 Struktura uczestników projektów PO KL wg wykształcenia (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji priorytetów I-IX PO KL 

Najwięcej uczestników z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym uzyskało 

dotychczas wsparcie w projektach wdrażanych w obszarze edukacji (tj. Priorytet III – 51,4% 

i Priorytet IX – 75,9%), gdzie najliczniejszą kategorię uczestników stanowią osoby uczące się lub 

kształcące. Warto również zwrócić uwagę na wysoki odsetek osób Z tej kategorii w projektach 

realizowanych w Priorytecie I PO KL (ok. 38,5% osób), na co wpływ ma niewątpliwie adresowanie 

wsparcia do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym z niskim 

poziomem wykształcenia (głównie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób 

pozbawionych wolności, społeczności romskiej). 

Najwyższy udział uczestników Programu z wykształceniem wyższym odnotowano w projektach 

realizowanych w Priorytecie V (73,8% uczestników) dotyczącym dobrego rządzenia, Priorytecie II 

(53,3%) oraz Priorytecie VIII (46,8%%), w których realizowane były projekty z zakresu adaptacyjności i 

w Priorytecie III (45,2%), obejmującym projekty edukacyjne mające na celu podwyższenie jakości 

funkcjonowania systemu oświaty. 

Rys.  55 Struktura uczestników projektów w Priorytetach PO KL wg wykształcenia (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji priorytetów I-IX PO KL  

Najwyższy udział najniżej wykształconych w ogóle uczestników projektów w danym regionie 

zanotowano w województwach: kujawsko-pomorskim i opolskim, w których ta grupa stanowiła połowę 

uczestników projektów PO KL komponentu regionalnego. W pozostałych województwach osoby z 

najniższym wykształceniem nie przekraczają 50% uczestników. Natomiast najwięcej osób z 

wykształceniem wyższym brało udział w projektach w województwie mazowieckim i świętokrzyskim 

(odpowiednio 26,6% i 26,1%). 

Rys.  56 Struktura uczestników projektów komponentu regionalnego PO KL wg wykształcenia 

wg województw (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji priorytetów VI-IX PO KL 
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2.1.5 Pomoc zwrócona lub ponownie wykorzystana 

W całym okresie programowania nie wystąpiły zdarzenia dotyczące wykorzystania zwróconej pomocy 

lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej (art. 57 i 98(2) rozporządzenia nr 1083/2006). 

2.1.6 Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej 

Podczas całego okresu realizacji PO KL Instytucja Zarządzajaca systematycznie wypełniała zalecenia 

oraz rekomendacje Komisji Europejskiej, o czym informowała w poszczególnych sprawodaniach 

rocznych z wdrażania PO KL. Potrzeby informacyjne Komisji – formułowane zwłaszcza jako uwagi do 

sprawozdań rocznych oraz jako kwestie do wyjaśnienia po spotkaniach rocznych – zaspokajane były 

w postaci pisemnych odniesień oraz wyjaśnień IZ.  

Większość informacji nt. działań podejmowanych w poszczególnych obszarach PO KL wynikających z 

zaleceń Komisji zostało opisanych we właściwych tematycznie częściach sprawozdania, w 

szczególności w pkt. 3 Postęp wdrażania Programu wg Priorytetów. 

2.1.7 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej PO KL i innych instytucji 

Realizacja rekomendacji przyjętych przez Komitet Monitorujący PO KL 

Przez cały okres wdrażania Programu IZ PO KL prowadziła – w ramach specjalnie utworzonej w tym 

celu bazy – monitoring rekomendacji wypracowanych w ramach zlecanych przez Instytucję 

Zarządzającą badań (przegląd wszystkich rekomendacji z badań w całym PO KL prowadziła Krajowa 

Jednostka Ewaluacji – zgodnie z przyjętym systemem monitorowania rekomendacji). Według 

przeglądu podsumowującego stan wdrażania rekomendacji IZ PO KL w 2016 roku znaczna większość 

(77,5%) spośród 601 sformułowanych rekomendacji została wdrożona w całości przez przypisanych 

im adresatów. Wypracowane rekomendacje, które powinny być wdrażane w sposób ciągły lub 

dotyczyły kolejnej perspektywy finansowej, zostały przekazane, w  celu dalszego ich monitorowania 

do bazy rekomendacji prowadzonej przez Krajową Jednostkę Ewaluacji. 

Rys.  57 Status rekomendacji wypracowanych w ramach badań IZ PO KL 

 

Źródło: opracowanie własne na podstwie bazy wdrażania rekomendacji (wg stanu na 02/2016) 

Podkreślić należy również, iż badania eweluacyjne przyczyniły się w dużej mierze do poprawy 

wdrażania oraz jakości interwencji realizowanej w ramach Programu. Przykładem wykorzystania 

wyników badań ewaluacyjnych w okresie programowania 2007 – 2014 jest między innymi zmiana 

podejścia do wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na podstawie wyników badań zdecydowano, iż wsparcie EFS w nowym okresie programowania 
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powinno koncentrować się przede wszystkim na budowaniu konkurencyjności polskich 

przedsiębiorstw oraz inwestowaniu w rozwój kwalifikacji ich pracowników poprzez zmianę podejścia z 

podażowego na popytowy w odniesieniu do podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności. Innym 

przykładem bezpośredniego wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych mogą być również 

działania zaplanowane do realizacji w PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego. W latach 2014-

2020 będą one skoncentrowane nie tylko, jak miało to miejsce dotychczas na poprawie dydaktycznej 

działalności uczelni w kierunku lepszego dopasowania kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy i 

gospodarki, ale przede wszystkim na realizowaniu wsparcia polegającego na budowaniu kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród studentów (np.: w zakresie kreatywności, 

innowacyjności, czy przedsiębiorczości). 

W tym świetle szczególnie wyróżnia się ewaluacja wskaźników rezultatu długoterminowego (PAG 

Uniconsult), która realizowana była cyklicznie w całym okresie wdrażania Programu. Wyniki tego 

badania umożliwiły bieżący monitoring jakości oraz skuteczności wsparcia realizowanego w ramach 

PO KL - również w odroczonej perspektywie czasu. Wyniki  wykorzystywane były do bieżącej 

modyfikacji wsparcia realizowanego z PO KL w celu zwiększenia jego jakości i skuteczności. Ponadto 

sformułowane w jego ramach rekomendacje zostały wykorzystane w celu określenia szczegółów 

wsparcia, które realizowane będą na szczeblu centralnym, jak również w poszczególnych RPO 

perspektywy finansowej 2014-2020.  Dzięki wynikom badania możliwe stało się również określenie 

m.in. progów efektywności zatrudnieniowej dla działań nakierowanych na wzrost zatrudnienia, czy też 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla interwencji nakierowanej na wzrost spójności społecznej.  

2.1.8 Instrumenty inżynierii finansowej 

W ramach PO KL realizowano łącznie 20 projektów z wykorzystaniem instrumentów inżynierii 

finansowej, z czego jeden projekt w ramach Działania 1.4 PO KL Wsparcie inżynierii finansowej na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej, a pozostałe w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz 

promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  

W ramach Działania 1.4 PO KL projekt realizowano w oparciu o model z udziałem funduszu 

powierniczego, którego rolę pełnił Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK jako beneficjent projektu 

pozakonkursowego w Działaniu 1.4 i jednocześnie podmiot zarządzający funduszem powierniczym 

został wskazany w zatwierdzonym Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Natomiast projekty w 

Działaniu 6.2 PO KL były wdrażane przez beneficjentów wykonujących jednocześnie rolę pośredników 

finansowych. Pośrednicy zostali wyłonieni w drodze otwartego konkursu.  

W ramach ww. projektów oferowano preferencyjne pożyczki (pomoc de minimis) dla: 

 podmiotów ekonomii społecznej stanowiących grupę docelową w ramach Działania 1.4, 

 osób fizycznych stanowiących grupę docelową w ramach Działania 6. 2 i chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą.  

Przyznanie pożyczki, zarówno w ramach Działania 1.4, jak też Działania 6.2, odbywało się na 

podstawie wniosku o pożyczkę. Zatem każdy, kto spełniał kryteria kwalifikowalności, mógł otrzymać 

pożyczkę (otwarty nabór). Pośrednicy finansowi, przed podjęciem decyzji o udzielniu pożyczki byli 

zobowiązani do weryfikacji rentowności zaplanowanego przez pożyczkobiorcę biznesplanu. 

Obok wsparcia z instrumentów inżynierii finansowej w projektach założono także wsparcie doradczo-

szkoleniowe. Nie przewidziano natomiast wsparcia dodatkowego w postaci dotacji na spłatę odsetek. 

Do końca okresu kwalifikowalności PO KL wypłacono na rzecz funduszu powierniczego/pośredników 

finansowych, w części dot. wyłącznie instrumentu inżynierii finansowej: 

 kwotę 7,7 mln EUR (w tym 6,5 mln EUR EFS) w Działaniu 1.4, 

 kwotę 30,2 mln EUR (w tym 25,7 mln EUR EFS) w Działaniu 6.2. 
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Całość współfinansowania krajowego została zapewniona ze środków publicznych. Beneficjenci nie 

byli zobowiązani do wniesienia wkładu własnego.  

W ramach otrzymanych środków wkładu z Programu pośrednicy finansowi udzielili: 

 398 pożyczek na kwotę 7,4 mln EUR w ramach Działania 1.4 (z czego 287 podmiotów 

skorzystało ze wsparcia w ramach instrumentu), 

 ponad 3,2 tys. pożyczek na kwotę 30,9 mln EUR w ramach Działania 6.2 (z czego 3 085 

podmiotów skorzystało ze wsparcia w ramach instrumentu).  

Powyższe oznacza, że zrealizowano 114,8% celu w ramach Działania 1.4 (wskaźnik wg SZOP PO KL 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze wsparcia finansowego w ramach 

Priorytetu: 250) oraz 121,2% celu w ramach Działania 6.2 PO KL (wskaźnik wg SZOP Liczba osób, 

które skorzystały z instrumentów zwrotnych: 2 545). Ww. dane w zakresie wskaźników „Liczba 

podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze wsparcia finansowego w ramach Priorytetu” 

(Działanie 1.4) oraz „liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych” (Działanie 6.2) podano 

w odniesieniu do pierwszego obrotu środkami wkładu z Programu. Natomiast w okresie realizacji 

projektów udało się osiągnąć więcej niż jeden obrót środkami i dzięki temu udzielono pożyczki: 321 

podmiotom, 128% celu (Działanie 1.4) i 3 233 podmiotom, 127% (Działanie 6.2). Ogólnie zatem 

należy bardzo dobrze ocenić funkcjonowanie instrumentów inżynierii finansowej oraz ich wkład w 

realizację celów Programu. Dane w odniesieniu do więcej niż jednego obrotu środkami podano w 

załączniku nr 8 do sprawozdania z Programu. 

W ramach projektów inżynierii finansowej do końca okresu kwalifikowalności wygenerowane zostały 

przychody z kapitału wypłaconego do beneficjentów na utworzenie funduszu pożyczkowego/funduszu 

powierniczego na poziomie 1,3 mln EUR w części odpowiadającej wkładowi z EFS.  

Łączna kwota środów Programu wycofanych z instrumentów inżynierii finansowej wyniosła 590,5 tys. 

EUR (wkład EFS), przy czym powodem wycofania środków było niedokonanie pełnego obrotu 

środków wypłaconych na utworzenie instrumentów inżynierii finansowej.  

Wśród wszystkich projektów inżynierii finansowej stwierdzono tylko jedną nieprawidłowość na kwotę 

6 090 zł (dotyczy projektu POKL.06.02.00-18-108/12-00). W zestawieniu z łączną wartością środków 

prawidłowo wykorzystanych w projektach należy uznać tę kwotę za nieistotną i niemającą wpływu na 

ogólną, pozytywną ocenę instrumentów inżynierii finasnowej w ramach PO KL. 

Na etapie zamykania projektów instrumentów inżynierii finansowej odnotowano wartość środków 

rezydualnych w kwocie 5,5 mln EUR w odniesieniu do wkładu z EFS, oraz wartość środków 

pozostałych (odpowiadających środkom zaangażowanym w inwestycje) w kwocie 33,4 mln EUR w 

odniesieniu do wkładu z EFS.  

We wszystkich projektach założono ponowne wykorzystanie środków zwracanych z inwestycji. 

Ponowne wykorzystanie środków odbywa się w ramach umów zawartych z beneficjentami i odbywa 

się na warunkach analogicznych (grupa docelowa, rodzaj instrumentu: pożyczka) jak w ramach 

pierwszego obrotu środkami. Zawarte z beneficjentami umowy o finansowanie przewidują, że 

ponowne wykorzystanie będzie odbywało się do końca 2021 r. (w zależności od projektu i końcowej 

daty kwalifikowalności wydatków w projekcie okres ten może być krótszy), przy czym dopuszcza się 

jednocześnie możliwość wydłużenia tego okresu, jeśli ocena efektywności danego instrumentu 

inżynierii finansowej (wg określonych kryteriów) okaże się pozytywna. 

W związku z powyższym, nie doszło do likwidacji żadnego z funduszy pożyczkowych utworzonych w 

ramach PO KL. 

2.1.9 Realizacja założeń Strategii EUROPA 2020 

W marcu 2010 roku Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie opublikowania dokumentu 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
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społecznemu. Strategia Europa 2020 jest długookresowym programem rozwoju społeczno-

gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił realizowaną od 2000 r., zmodyfikowaną pięć lat 

później, Strategię Lizbońską.  Dokument ten zawiera więc długookresową wizję rozwoju społeczno-

gospodarczego dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, odnosząc się zarówno do potrzeby 

przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego znacznie spowolnionego przez globalny kryzys 

gospodarczo-finansowy w latach 2008-2009, jak i określając długofalowe filary, na których do 2020 r. 

opierać ma się polityka społeczno-gospodarcza Unii Europejskiej. Punktem wyjścia strategii Europa 

2020 była ówczesna sytuacja gospodarcza, której kryzys uwidocznił strukturalne słabości europejskiej 

gospodarki, jedynie częściowe osiągnięcie celów wytyczonych w Strategii Lizbońskiej do 2010 r. oraz 

różne punkty startowe w rozwoju społeczno-gospodarczym państw członkowskich UE. 

W kontekście wspólnych celów rozwojowych w strategii Europa 2020 podkreślona została potrzeba 

wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform 

umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw 

czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. W celu osiągnięcia powyższych 

założeń zaproponowano trzy podstawowe, wzajemnie wzmacniające się priorytety: 

- wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,  

- wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,  

- wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie 

gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną.  

Strategia Europa 2020 zawiera wskaźniki umożliwiające monitorowanie postępów w realizacji  

ww. priorytetów za pomocą pięciu nadrzędnych celów, określonych na poziomie całej UE, w tym: 

- osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%;  

- poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, w tym przeznaczanie 

3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój;  

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 1990 r.; 

zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do 

zwiększenia efektywności energetycznej o 20%;  

- podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób 

przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej 40% 

odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie wyższe;  

- wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając na celu 

wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów obywateli.  

Podstawowymi instrumentami realizacji celów strategii Europa 2020 są opracowywane przez państwa 

członkowskie UE Krajowe Programy Reform, aktualizowane każdego roku zgodnie z rytmem 

Semestru Europejskiego oraz  przygotowane przez KE inicjatywy przewodnie (ang. flagship 

initiatives), realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych  

i lokalnych.  

Jako jeden z instrumentów realizacji celów strategii Europa 2020 dokument ten wskazuje fundusze 

strukturalne. W szczególności wskazanie to dotyczy Europejskiego Funduszu Społecznego, którego 

zakres wsparcia określony na lata 2007 – 2013 w rozporządzeniu 1083/2006/WE w znacznym stopniu 

pozostaje zbieżny z trzema spośród pięciu celów – wskaźników strategii Europa 2020: w obszarach 

zatrudnienia, edukacji i zmniejszania skali ubóstwa. Jednocześnie Europejski Fundusz Społeczny 

został wskazany jako źródło finansowania działań służących realizacji trzech spośród czterech 

wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich UE wydanych jako Decyzja Rady  
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w czerwcu 2010 r.  Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich stanowią drugą część 

zintegrowanych wytycznych dotyczących strategii Europa 2020 (obok pierwszej części obejmującej 

wytyczne dla polityki gospodarczej) i obejmują: 

- Wytyczną 7: Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej i ograniczanie bezrobocia 

strukturalnego 

- Wytyczną 8: Rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom 

rynku pracy, promowanie jakości zatrudnienia i uczenia się przez całe życie 

- Wytyczną 9: Poprawa wydajności systemów kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach 

oraz zwiększenie liczby osób podejmujących studia wyższe 

- Wytyczną 10: Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa. 

Fundusze strukturalne, a zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny, zostały wskazane jako 

potencjalne źródło finansowania przez państwa członkowskie UE realizacji Wytycznych 7, 8 i 10. 

Zgodność PO KL z założeniami Strategii Europa 2020 dotyczy zwłaszcza celów – wskaźników 

strategii Europa 2020 w obszarach zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu 

oraz edukacji. W wielu innych obszarach np. innowacyjności gospodarki czy transferu wiedzy 

pomiędzy sferą gospodarki i nauki oddziaływanie Europejskiego Funduszu Społecznego ma charakter 

częściowy tj. towarzyszy mu współdziałanie innych instrumentów polityk wspólnotowych i krajowych. 

W jeszcze innych kwestiach np. zrównoważonego rozwoju czy rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego, oddziaływanie PO Kapitał Ludzki przybiera charakter polityk horyzontalnych, tzn. choć 

EFS nie może bezpośrednio podejmować interwencji w tych obszarach, realizacja PO Kapitał Ludzki 

przyczynia się pośrednio do postępu w realizacji ww. działań.   

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji strategii Europa 2020 w ramach poszczególnych 

Priorytetów PO KL zawarto w rozdziale Postęp wdrażania Programu wg Priorytetów. 

2.1.9.1 PO KL w kontekście realizacji celów Strategii Europa 2020 

Warto przyjrzeć się jak wyglądała sytuacja w Polsce pod względem celów Strategii Europa 2020 i 

wkładu PO KL w realizację wskaźników dotyczących inteligentnego rozwoju (smart growth) oraz 

rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu (inclusive growth).  

W Polsce, w latach 2007-2015 jednym z najważniejszych wyzwań było zwiększenie wskaźnika 

zatrudnienia. Od 2007 r. wskaźnik ten sukcesywnie wzrastał, od poziomu 62,7% w 2007 r. do poziomu 

68,5% w 2015 r. Widoczny wzrost wskaźnika zatrudnienia można było zaobserwować od 2013 r.  

W roku 2013 r. wśród populacji w wieku 20-64 lata wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 64,9%, 

by w 2015 osiągnąć poziom 68,5%. Warto zatem zwrócić uwagę na znaczną poprawę sytuacji w kraju 

w ciągu ostatnich lat w zakresie zatrudnienia. Pomimo sukcesywnego wzrostu tempa pozytywnych 

zmian na polskim rynku pracy, cel krajowy dotyczący 71% poziomu zatrudnienia wymaga 

kontynuowania dalszych działań w tym obszarze. 

W związku z tymi wyzwaniami, jak również mając na uwadze zachodzące procesy demograficzne, 

skutkujące kurczeniem się populacji osób aktywnych zawodowo po 2020 r., konieczne było 

aktywizowanie grup, które do tej pory w niewystarczającym stopniu były obecne na rynku pracy, w 

szczególności ludzi młodych (jako grupy, która najsilniej odczuła skutki spowolnienia gospodarczego 

dla rynku pracy) oraz osób po 50. roku życia i kobiet, co znalazło swoje odzwierciedlenie w 

priorytetach stawianych przed Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w latach 2007-2015. 

Rys.  58 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w latach 2007-2015 w UE i w Polsce (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 

W całym okresie programowania utrzymywała się nadal znaczna dysproporcja w poziomie 

zatrudnienia kobiet i mężczyzn.  W  2007  r.  w  Polsce  wskaźnik  zatrudnienia  kobiet  w  wieku  

20–64 lata  wynosił 55,5%,  natomiast  mężczyzn 70,2%, podczas gdy przeciętnie w Unii Europejskiej 

było to odpowiednio  62,1%  i  77,7%.  Wyraźny wzrost tego wskaźnika w podziale na płeć widać od 

2014 r., gdzie wówczas wskaźnik dla kobiet wynosił 59,4%, a dla mężczyzn 73,6%. Według danych za 

2015 r. wskaźnik dla kobiet wyniósł 60,9%, a dla mężczyzn 74,7%. 

W celu podwyższenia poziomu zatrudnienia kobiet, który jest niższy niż poziom zatrudnienia 

mężczyzn, w całym okresie programowania w PO KL rozszerzana była paleta instrumentów 

ułatwiających godzenie pracy zawodowej z rodzicielstwem. W tym celu w wyniku przeglądu 

śródokresowego Programu Operacyjnego zostało wprowadzone m.in. Działanie 1.5 Wspieranie 

rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego mające na celu ułatwienie powrotu do 

pracy osobom, które pozostają bez zatrudnienia lub nie mogą wrócić do pracy z powodu opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

Polska wśród krajów UE-28 należy nadal do państw w znacznym stopniu dotkniętych 

zagrożeniem ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poprawa sytuacji ekonomicznej kraju w 

ostatnich latach przejawiająca się m.in. wzrostem PKB, zmniejszeniem stopy bezrobocia, znalazła 

odzwierciedlenie w dalszym spadku ogólnego wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. W Polsce stale od 2008 r. zmniejsza się liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, tak że już w 2013 r. osiągnięty został cel strategii Europa 2020, tj. 

obniżono liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o 1,5 mln w porównaniu 

z 2008 rokiem. 

Z dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz na podstawie Europejskiego badania 

dochodów i warunków życia EU-SILC wynika, że odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w 2015 r. wyniósł 23,4%, zmniejszając się o 2,4 pkt. proc. w stosunku 

do 2013 r. Oznacza to w wartościach bezwzględnych zmniejszenie tej populacji o ok. 980 tys. osób. 

Tym samym liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zmniejszyła się od 

2008 r. o ok. 4 mln, gdzie wówczas ten wskaźnik wynosił 30,5% i jest to znaczący spadek odsetka 
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osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2007-2015. Polska w 2015 r. 

osiągnęła wartość wskaźnika nieznacznie niższą niż średnia dla całej UE (23,7% w 2015 r.).  

Rys.  59 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce w latach 2007-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 

Jeśli chodzi o osoby żyjące w gospodarstwach domowych o małej intensywności pracy
18

, to w 

Polsce ich odsetek w 2015 r. wyniósł 6,9% w stosunku do 10,5% w UE-28. Znaczący spadek tego 

wskaźnika nastąpił pomiędzy latami 2007-2008, gdzie spadł z poziomu 10,1% do poziomu 6,9% w 

2009 r., by przez kolejne lata utrzymywać się już na zbliżonym poziomie. Natomiast odsetek 

zagrożonych ubóstwem po transferach socjalnych w 2015 r. wyniósł 17,6% (wzrost o 0,6 pkt. 

proc.) i był nieznacznie wyższy od średniej dla wszystkich krajów członkowskich (o 0,4 pkt. proc.).  

W całym okresie realizacji Programu wskaźnik ten kształtował się na podobnym poziomie ok. 17%. 

Jednocześnie należy zauważyć, że wartość podwskaźnika dotyczącego osób w szczególnie trudnej 

sytuacji (wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej) wyniosła 8,1% w 2015 r. i znacząco 

spadła w porównaniu z rokiem 2014 r. gdy wynosiła 10,4%. Tym samym Polska wyrównała poziom 

wskaźnika do poziomu dla całej Unii Europejskiej, który również w 2015 r, wyniósł 8,1%. Należy 

również podkreślić, że w roku 2007 wartość tego wskaźnika dla Polski została określona na poziomie 

22,3%, zatem oznacza to zdecydowaną poprawę sytuacji materialnej osób znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji. 

Warto również przyjrzeć się  strukturze wykształcenia osób młodych oraz ich uczestnictwa w edukacji 

w Polsce. Polska wg danych Komisji Europejskiej, już na początku wdrażania strategii „Europa 2020” 

jako jedno z niewielu państw UE osiągnęła zalecane wartości w zakresie 4 z 5 najważniejszych 

wskaźników rozwoju edukacji w Europie
19

. Mając na uwadze znaczenie obszaru edukacji dla rozwoju 

życia społeczno-gospodarczego, Polska wyznaczyła sobie cele ambitniejsze niż w UE, tj. 

zmniejszenie do 4,5% odsetka młodzieży niekontynuującej nauki oraz zwiększenie do 45% odsetka 

osób z wyższym wykształceniem. 

                                                 
18

 Udział osób w wieku 0-59 lat mieszkających w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy, tzn. takich w 
których osoby dorosłe (w wieku 18-59 lat) pracują mniej niż 20% ich całkowitego potencjału pracy, w ludności ogółem w tej 
grupie wieku. 
19

 Odsetek młodzieży z niskimi osiągnięciami w czytaniu (według badania PISA), odsetek młodzieży niekontynuującej nauki, 
odsetek osób w wieku 20-24 lat z wykształceniem co najmniej na poziomie średnim lub zasadniczym, liczba absolwentów 
kierunków matematycznych, nauk przyrodniczych i technicznych; liczba osób w wieku 25-64 lat uczestniczących w kształceniu 
lub szkoleniu. 



 90 

W 2015 r., wskaźnik młodzieży niekontynuującej nauki wyniósł 5,3%. Analizując ten wskaźnik na 

przestrzeni lat widać, że od 2012 r. trwa systematyczny spadek tego wskaźnika. W odniesieniu do 

drugiego celu edukacyjnego to według danych za 2015 r. ponad 43% osób w wieku 30-34 lata 

posiadało wykształcenie wyższe. Polska od 2007 r. pozostaje cały czas na ścieżce wzrostu tego 

wskaźnika, który wzrósł od 2007 r. z poziomu 27% do poziomu 43,4%. 

2.1.9.2 Postęp finansowy PO KL w odniesieniu do obszarów strategii Europa 2020 

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniały się do realizacji 

strategii Europa 2020 w obszarach: 

 zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników firm, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 

(kod nr: 62, 63, 64); 

 poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości (kody nr: 65, 66, 67, 68, 69, 70); 

 poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji (kod nr: 71); 

 poprawa jakości kapitału ludzkiego (kody nr: 72, 73, 74); 

 stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej (kod nr: 80) oraz 

 wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym lokalnym 

(kod nr 81). 

W ramach wszystkich ww. obszarów interwencji wdrażanych w Programie do końca 2015 r. 

zakontraktowano nieco  ponad 12,2 mld EUR. Należy podkreślić, iż najwięcej środków dotyczyło 

obszarów takich jak: poprawa jakości kapitału ludzkiego – ponad 4,1 mld EUR, poprawa dostępu do 

zatrudnienia i jego trwałości – ponad 3,9 mld EUR oraz zwiększanie zdolności adaptacyjnych 

pracowników, firm, przedsiębiorstw i przedsiębiorców –ponad 2,2 mld EUR. 

Jednocześnie biorąc pod uwagę cele Strategii Europa 2020 w kategorii Rozwój inteligentny  - rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy i innowacji (smart growth) w ramach PO KL zakontraktowano nieco 

ponad 4,1 mld EUR. Natomiast w ramach kategorii Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - 

wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i 

terytorialną (inclusive growth) zrealizowano  projekty na kwotę około 7,6 mld EUR. Należy zaznaczyć, 

iż projekty przyczyniające się do realizacji trzeciego celu Strategii Europa 2020, tj. Rozwój 

zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej 

środowisku i bardziej konkurencyjnej (suistainable growth) – nie były realizowane  

w ramach PO KL. 

Rys.  60 Udział wartości podpisanych umów w ramach PO KL wg obszarów realizacji strategii Europa 

2020 (%) 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na 31/12/2016) 

2.1.10 Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 

W ramach PO KL istniała możliwość realizacji projektów współpracy ponadnarodowej m.in. z 

partnerami z regionu Morza Bałtyckiego (na projekty tego typu oraz na projekty innowacyjne 

przeznaczone zostało do 5% całej alokacji finansowej na Program). 

Ponadto projekty przyczyniające się do osiągania celów SUE RMB mogły być premiowane poprzez 

przyznawanie im w ramach oceny merytorycznej dodatkowych punktów za spełnianie odpowiednio 

sformułowanych kryteriów strategicznych. Jednocześnie przyczynianie się projektu do realizacji 

założeń i celów zawartych w SUE RMB mogło być warunkiem koniecznym określonym w kryterium 

dostępu. IZ PO KL zachęcała instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL do ustanawiania 

kryteriów szczegółowych odnoszących się do SUE RMB. Kryteria wyboru projektów w tym zakresie 

były zatwierdzane przez Komitet Monitorujący PO KL. 

W zaleceniach dotyczących Planów działania IZ PO KL podkreślała, że w związku z zaawansowaniem 

procesu wdrażania SUE RMB zaleca się uwzględnienie ww. Strategii w pracach nad Planami 

działania (np. poprzez premiowanie projektów przyczyniających się do realizacji celów Strategii). 

Pomoc techniczna 

Pomoc techniczna PO KL była wykorzystywana na potrzeby udziału przedstawicieli IZ PO KL w 

pracach Sieci Współpracy Państw Bałtyckich (Baltic Sea Network – ESF). 

System wdrażania 

Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej PO KL brał udział w posiedzeniach Zespołu ds. koordynacji 

wdrażania SUE RMB w Polsce umiejscowionego w Narodowym Punkcie Kontaktowym. Rolę ośrodka 

koordynującego wdrażanie SUE RMB w Polsce jako Narodowy Punkt Kontaktowy pełni Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych. Zespół stanowi ciało koordynujące zarządzanie SUE RMB w Polsce, a także 

pełni funkcję głównej platformy dyskusji nt. możliwości usprawnienia funkcjonowania Strategii. W 

latach 2011-2016 r. przedstawiciel IZ wziął udział w 10 posiedzeniach ww. Zespołu. 
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Przedstawiciele IZ PO KL brali ponadto udział w cyklicznych spotkaniach nieformalnej Sieci 

Współpracy Państw Bałtyckich (Baltic Sea Network – ESF). Spotkania dotyczyły wdrażanych lub 

planowanych przedsięwzięć ponadnarodowych współfinansowanych ze środków EFS w krajach 

Regionu Morza Bałtyckiego. Współpracę zainicjowała strona niemiecka (nieformalnym liderem sieci 

było w latach 2008-2010 Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych odpowiedzialne za 

wdrażanie EFS na poziomie centralnym). Spotkania obywały się kolejno w państwach 

zaangażowanych we współpracę. 

Na początku 2011 r. Szwedzka Rada EFS (Swedish ESF Council) – zarządzająca EFS w Szwecji 

wyszła z inicjatywą większego sformalizowania współpracy i podpisania listu intencyjnego (w 

załączeniu) przez wszystkich interesariuszy. Impulsem do zintensyfikowania współpracy była Strategia 

UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Na podstawie listu intencyjnego realizowany był projekt Baltic Sea 

Network ESF (finansowany częściowo przez Szwedzką Agencję Rozwoju Współpracy 

Międzynarodowej – Swedish International Development Cooperation Agency – SIDA). Nowa formuła 

współpracy zogniskowała działania członków Sieci na kwestiach związanych z SUE RMB. W pracach 

sieci biorą obecnie udział przedstawiciele: Danii, Szwecji, Finlandii, Wysp Alandzkich, Niemiec (kraju 

związkowego Hamburg), Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski. Sieć współpracuje także ściśle z 

Koordynatorem Obszaru Priorytetowego SUE RMB Edukacja. W latach 2011-2016 przedstawiciele IZ 

PO KL uczestniczyli w sumie w osiemnastu spotkaniach sieci.  

Najbardziej znaczącym efektem współpracy było wypracowanie założeń wspólnego 

makroregionalnego projektu School2Work (dawna nazwa: Uczenie się przez całe życie i praca w 

szkole – LLWS Baltic). Celem projektu jest wzmocnienie współpracy ponadnarodowej między 

podmiotami w regionie Morza Bałtyckiego w obszarze edukacji, aby zapobiegać wczesnemu 

kończeniu nauki oraz zapewnić wsparcie szczególnie wrażliwym grupom uczniów/młodzieży. Projekt 

przyczyni się zatem do osiągnięcia celów określonych w SUE RMB i w Strategii Europa 2020 oraz do 

zwiększenia wymiaru społecznego SUE RMB. 

Projekt wpisany został do Planu Działania SUE RMB jako potencjalny projekt flagowy (przewodni) 

Strategii. Koordynatorem projektu flagowego (przewodniego) jest Szwedzkie Stowarzyszenie Władz 

Lokalnych i Regionalnych (SALAR). 

System realizacji 

Duża część wsparcia udzielonego w ramach PO KL pośrednio wpisuje się w założenia Planu działania 

SUE RMB. Najważniejsze korelacje przedstawione zostały w tabeli poniżej: 

Obszary priorytetowe SUE RMB Priorytet PO KL 

Innowacje – Wykorzystanie pełnego potencjału 

regionu w dziedzinie badań naukowych i innowacji 

(obszar koordynowany przez Szwecję i Polskę – 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 

Priorytet IV PO KL Nauka i szkolnictwo 

wyższe 

MSP – Promowanie przedsiębiorczości i 

zwiększanie wzrostu MŚP (obszar koordynowany 

przez Danię) 

Priorytet II PO KL Rozwój zasobów ludzkich  

i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 

oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 

Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry 

gospodarki 

Edukacja – Rozwój innowacyjnej edukacji i 

młodzieży (obszar koordynowany przez niemiecki 

kraj związkowy Hamburg oraz Stowarzyszenie 

Norden ze Szwecji) 

Priorytet III PO KL Wysoka jakość systemu 

oświaty 

Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach 
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Zdrowie – Poprawa i promowanie zdrowia 

ludzkiego, z uwzględnieniem aspektów 

społecznych tej kwestii (obszar koordynowany 

przez Partnerstwo na rzecz zdrowia publicznego i 

dobrostanu społecznego w ramach wymiaru 

północnego ze Szwecji) 

Priorytet II PO KL Rozwój zasobów ludzkich  

i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 

oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 

Wnioski 

Duża część wsparcia udzielonego w ramach PO KL pośrednio wpisuje się w założenia Planu działania 

SUE RMB. 

Najbardziej do realizacji założeń SUE RMB przyczyniło się jednak wdrażanie w ramach PO KL 

projektów współpracy ponadnarodowej z partnerami z państw regionu Morza Bałtyckiego (przede 

wszystkim z Niemcami, Finlandią, Danią, Szwecją oraz Estonią)  

Ważna była również współpraca IZ PO KL z innymi państwami regionu w ramach Sieci Współpracy 

Państw Bałtyckich, a także wymiana informacji i współpraca wewnątrzkrajowa z członkami Zespołu ds. 

koordynacji wdrażania SUE RMB w Polsce. 

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi  

2.2.1 Czynności kontrolne zapewniające zgodność realizacji PO KL 

z przepisami wspólnotowymi 

Zgodnie z systemem kontroli w ramach PO KL 2007-2013 w ramach działań kontrolnych 

przeprowadzanych zarówno przez Instytucję Zarządzającą, jak i Instytucje Pośredniczące  

oraz Instytucje Pośredniczące II stopnia weryfikowano prawidłowość realizowanych działań pod kątem 

zgodności z przestrzeganiem polityk wspólnotowych, tj. w szczególności sprawdzenie prawidłowości 

stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, udzielania pomocy publicznej oraz równości szans.  

Zakres zadań dotyczących kontroli realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

wynikał 

z przepisów Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, a w szczególności z zapisów: 

 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 

1658, z późn. zm.). 

W ramach systemu wdrażania PO KL realizowano następujące typy kontroli: 

 kontrola systemowa, 

 kontrola projektów rozumiana jako weryfikacja wydatków, 

 kontrola prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej, 
rozumiana jako kontrola wydatków. 

Kontrole systemowe 
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Przeprowadzane w ramach PO KL kontrole systemowe miały na celu sprawdzenie prawidłowości, 
skuteczności i zgodności z prawem procedur oraz funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli PO 
KL w danej instytucji.  

Kontrole systemowe przeprowadzały: 

1. Instytucja Zarządzająca (IZ) w stosunku do: 

 Instytucji Pośredniczących (IP), 

 Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP2) w ramach Priorytetu V PO KL,  

 w szczególnie uzasadnionych przypadkach IP2 w ramach Działań tych Priorytetów, których 
wdrażanie zostało oddelegowane przez IP do IP2.  

2. Instytucje Pośredniczące w odniesieniu do IP2. 

IP były zobowiązane do przeprowadzenia w każdym roku, w latach 2008-2015, przynajmniej jednej 
kontroli systemowej w każdej instytucji, do której oddelegowały część swoich zadań. 
 

Kontrola systemowa obejmowała kontrolę dokumentacji oraz kontrolę na miejscu.  

Kontrola dokumentacji 

Kontrola dokumentacji w ramach kontroli systemowej odbywała się na dwóch poziomach – kontroli 
dokumentacji IP przez IZ i dokumentacji IP2 przez IP. Weryfikacji dokumentacji IP2 w ramach 
Priorytetu V PO KL dokonywała IZ. 

W okresie wdrażania Programu IZ oraz IP przeprowadzały na bieżąco weryfikację dokumentów 
dotyczących realizacji Programu, obejmującą przede wszystkim: 

 poświadczenia wydatków; 

 sprawozdania okresowe z realizacji Priorytetów PO KL oraz sprawozdania okresowe  
z realizacji wdrażanych Działań, a także informacje kwartalne z realizacji PO KL; 

 raporty i zestawienia o nieprawidłowościach; 

 instrukcje wykonawcze w przypadku ich aktualizacji przez poszczególne instytucje. 

  

Kontrole na miejscu 

Zakres przedmiotowy kontroli systemowych na miejscu przeprowadzanych przez IZ PO KL/IP 
obejmował, m.in.: 

 prawidłowość sprawowania przez IP nadzoru nad IP 2 w zakresie powierzonych zadań (w 

przypadku kontroli przeprowadzanych przez IZ);  prawidłowość przestrzegania procedur 

naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu;  

 prawidłowość zawierania i podpisywania umów/aneksów do umów o dofinansowanie projektu; 

 poprawność zakresu podpisywanych przez IP umów o dofinansowanie projektu  

z beneficjentami; 

 realizację obowiązków w zakresie rozliczeń finansowych, kwalifikowania wydatków oraz 

jakości i terminowości składanych dokumentów finansowych; 

 weryfikację wydatków i potwierdzanie płatności oraz przepływów i rozliczeń finansowych 

(system księgowy); 

 prawidłowość oraz terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania 

Priorytetu/Działania; 

 realizację obowiązków w zakresie kontroli na miejscu realizacji projektu;  

 wypełnianie obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia 

rejestru obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach;  
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 wypełnianie zadań z zakresu promocji i informacji; 

 przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów;  

 realizację obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI SIMIK 07 – 13; 

 realizację obowiązków w zakresie zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych w 

systemie PEFS 2007; 

 stosowanie zapisów dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa 

zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków 

funduszy UE w przypadku wykrycia u beneficjentów naruszeń ustawy – Prawo zamówień 

publicznych; 

 nadzorowanie przez IP wykonywania przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy  

o dofinansowanie projektu; 

 przestrzeganie zgodności realizowanych Działań/projektów z politykami Wspólnot 

Europejskich; 

 zapewnienie ścieżki audytu dla realizowanych procesów. 

Kontrola realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej 

Kontrola w zakresie Pomocy Technicznej w ramach X Priorytetu PO KL (realizacja RPD PT) 

obejmowała m.in. weryfikację: 

 zgodności zapisów umowy o dofinansowanie RPD PT PO KL ze stanem rzeczywistym; 

 zgodności założeń zawartych w RPD PT PO KL i w przekazanych sprawozdaniach  

z wnioskami o płatność (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki)  

oraz z faktycznym postępem rzeczowym; 

 kwalifikowalności wydatków; 

 prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania 

Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy 

technicznej; 

 realizacji zadań z zakresu promocji i informacji; 

 przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów; 

 stosowania zapisów dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa 

zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków 

funduszy UE w przypadku wykrycia u beneficjentów systemowych naruszeń prawo zamówień 

publicznych. 

Kontrole projektów 

Zgodnie z Zasadami kontroli w ramach PO KL w perspektywie finansowej 2007 - 2013: 

 IZ PO KL dokonywała weryfikacji prawidłowości realizacji następujących projektów: 

 projektów systemowych realizowanych przez IP w ramach Działań wdrażanych przez komórki 

pełniące funkcję IP oraz projektów systemowych realizowanych przez IP II stopnia w ramach 

Priorytetu V PO KL; 

 projektów realizowanych przez beneficjentów systemowych w ramach Działania 5.3 PO KL; 

 projektów innych beneficjentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

IP dokonywały weryfikacji prawidłowości realizacji: 

 projektów konkursowych, jeżeli wdrażane Działania nie zostały oddelegowane do IP2,  
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 projektów systemowych IP w ramach Działań wdrażanych przez IP  
(w sytuacji gdy projekty systemowe były realizowane przez komórkę organizacyjną  
w urzędzie, która nie realizowała zadań IP),  

 projektów systemowych realizowanych przez beneficjentów systemowych, jeżeli wdrażane 
Działania nie zostały oddelegowane do IP2, 

 projektów systemowych realizowanych przez IP2, 

 w uzasadnionych przypadkach projektów konkursowych w ramach Działań  
wdrażanych przez IP2.  

IP2 dokonywały weryfikacji prawidłowości realizacji: 

 projektów konkursowych w ramach wdrażanych Działań, 

 projektów systemowych realizowanych przez IP w ramach tych Działań, które były wdrażane 
przez IP2,  

 projektów systemowych realizowanych przez beneficjentów systemowych w ramach 
wdrażanych Działań. 

Zakres przedmiotowy kontroli projektów na miejscu przeprowadzanych przez ww. Instytucje 

obejmował, m. in.: 

 prawidłowość rozliczeń finansowych; 

 kwalifikowalność ponoszonych wydatków; 

 postęp rzeczowy realizowanego projektu; 

 poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu;                                                                                  

 sposób rekrutacji uczestników projektu; 

 sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu   

(w ramach PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych;  

 zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu 

rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną 

w siedzibie beneficjenta;  

 poprawność udzielania zamówień publicznych; 

 poprawność stosowania zasady konkurencyjności; 

 sposób realizacji działań promocyjnych; 

 sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;  

 wdrożenie zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku uprzednich kontroli IZ PO KL. 

Ponadto jednostki kontrolujące zobowiązane były do przeprowadzenia przynajmniej jednej wizyty 
monitoringowej w ramach każdego projektu wybranego do skontrolowania w danym roku. Obowiązek 
ten nie dotyczył projektów, w których przeprowadzenie wizyty monitoringowej nie było możliwe ze 
względu na stopień zaawansowania projektu i/lub rodzaj realizowanych działań/form wsparcia. 

Kontrole na zakończenie realizacji projektu 

Zgodnie z Zasadami kontroli w ramach PO KL kontrole na zakończenie realizacji projektu 
przeprowadzano po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Kontrola dokumentacji 
na zakończenie realizacji projektu była przeprowadzana obligatoryjnie i polegała na weryfikacji 
końcowego wniosku o płatność oraz na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji 
związanej z realizacją projektu, dostępnej w siedzibie kontrolującego. 

Kontrole na zakończenie realizacji projektu mogły również obejmować kontrolę na miejscu. Celem 
takich kontroli było potwierdzenie, iż zakres rzeczowy projektu określony we wniosku  
o dofinansowanie został wykonany, a cele projektu osiągnięte. 
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Kontrole trwałości 

Zgodnie z obowiązującym systemem kontroli w ramach PO KL IP oraz IP2 zobligowane zostały do 

przeprowadzenia kontroli trwałości operacji oraz trwałości rezultatu. Projekty wybierano do kontroli 

zgodnie z metodologią określoną w Zasadach kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, która wskazywała, że kontrolą należy objąć minimum 5% projektów, podlegających kontroli 

operacji/rezultatu po zakończeniu realizacji projektu. 

IZ PO KL na bieżąco monitorowała wywiązanie się IP/IP2 z niniejszego obowiązku poprzez 

gromadzenie danych na temat stopnia wykonania tych kontroli przez dane instytucje. 

Działania kontrolne podjęte przez inne instytucje oraz przeprowadzone audyty  

Prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli PO KL oraz zgodność realizacji 

Programu z przepisami wspólnotowymi była także weryfikowana w ramach audytów prowadzonych 

przez Komisję Europejską oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy.  

Audyty KE były prowadzone na podstawie art. 72 rozporządzenia nr 1083/2006. KE badała zgodność 

funkcjonowania systemu z kluczowymi wymogami kontrolnymi określonymi w Wytycznych dla Komisji  

i państw członkowskich dotyczących wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli  

w państwach członkowskich, obejmującymi m.in.: 

 zapewnienie właściwego podziału funkcji;  

 adekwatność procedur dotyczących wyboru projektów; 

 adekwatność wytycznych i informacji dla beneficjentów;  

 istnienie odpowiednich kontroli zarządczych;  

 istnienie odpowiedniej ścieżki audytu;  

 zapewnienie wiarygodnych skomputeryzowanych systemów księgowości i rachunkowości, 

monitorowania i sprawozdawczości;  

 podejmowanie odpowiednich działań zapobiegających i korygujących w przypadku wykrycia 

błędów systemowych. 

W okresie wdrażania Programu KE przeprowadziła 15 audytów. Czynnościami kontrolnymi były objęte 

podmioty funkcjonujące na wszystkich poziomach wdrażania Programu - Instytucja Certyfikująca, 

Instytucja Audytowa, Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące i Instytucje Pośredniczące  

II Stopnia, a także beneficjenci realizujący projekty w ramach PO KL. Kontrole projektów polegały  

w szczególności na weryfikacji ich efektywności kosztowej, spójności i przejrzystości, realizacji 

założonych celów i osiągnięcia rezultatów, wykorzystania potencjału beneficjenta, angażowania 

personelu projektu i efektywności wykonywanych zadań, udzielania zamówień publicznych. 

Audyty ETO były prowadzone na podstawie art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

i obejmowały kontrolę wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Weryfikowana była legalność  

i prawidłowość próby płatności dokonanych w ramach PO KL oraz skuteczność działania systemu 

zarządzania i kontroli Programu. W okresie wdrażania Programu ETO przeprowadził 15 audytów. 

Czynnościami kontrolnymi były objęte projekty realizowane przez beneficjentów Programu oraz 

system wdrażania PO KL na poziomie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących i Instytucji 

Pośredniczących II Stopnia, a także Instytucji Audytowej. 

Wszystkie rekomendacje z ww. audytów były wdrażane na bieżąco poprzez usprawnianie procedur 

systemu zarządzania i kontroli Programu oraz korygowanie nieprawidłowo poniesionych wydatków. 
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Powyższe mechanizmy systemu kontroli zarządczych w ramach PO KL, jak i bieżące działania 

naprawcze w sytuacji stwierdzenia wystąpienia błędów/nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu 

zarządzania i kontroli PO KL zapewniły zgodność wdrażania Programu z przepisami wspólnotowymi. 

W trakcie wdrażania Programu nie stwierdzono istotnych naruszeń/problemów w przestrzeganiu 

przepisów wspólnotowych, które stanowiłyby zagrożenie dla prawidłowej jego realizacji. 

Mechanizmy służące zagwarantowaniu zgodności realizowanych operacji z prawem 

wspólnotowym w obszarze zamówień publicznych 

Realizując projekty w ramach PO KL beneficjenci byli zobowiązani do zachowania wynikających  

z prawa wspólnotowego zasad przejrzystości i konkurencyjności oraz zasady efektywnego 

zarządzania finansami. W tym celu dokonując zakupów towarów i usług w ramach projektów 

beneficjenci będący instytucjami publicznymi stosowali przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, a beneficjenci niezobowiązani do stosowania prawa zamówień 

publicznych – zasadę konkurencyjności, tj. określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków ramach PO KL procedurę zapewniającą wybór wykonawcy zamówienia w sposób 

przejrzysty i konkurencyjny.  

Dodatkowo w ramach systemu realizacji PO KL obowiązywały Zasady dotyczące prowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, opracowane 

głównie w oparciu o rekomendacje z audytów Komisji Europejskiej i skierowane do  podmiotów 

stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych. 

System realizacji PO KL określał również zasady dokonywania przez beneficjentów zakupów towarów 

i usług o wartości powyżej 20 tys. zł netto, nieprzekraczającej jednocześnie progu, od którego 

zastosowanie miała ustawa Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności. Beneficjent 

zobowiązany był udokumentować rozeznanie rynku, tj. porównanie cen u co najmniej trzech 

potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, w celu zapewnienia zgodności zakupów  

z zasadą efektywnego zarządzania finansami. 

Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II stopnia oraz beneficjenci na bieżąco 

otrzymywali informacje o zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych i Wytycznych, 

interpretacje w zakresie stosowania poszczególnych przepisów i postanowień tych dokumentów, 

praktyczne wskazówki i rekomendacje dotyczące udzielania zamówień w projektach oraz informacje  

o najczęściej popełnianych błędach wynikające np. z ustaleń audytów Komisji Europejskiej lub kontroli 

instytucji krajowych.  

Stosowanie zasad przejrzystości i konkurencyjności podlegało weryfikacji zgodnie z systemem kontroli 

w ramach PO KL 2007-2013. W ramach działań kontrolnych przeprowadzanych zarówno przez 

Instytucję Zarządzającą, jak i Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Pośredniczące II stopnia 

weryfikowana była prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytycznych  

w realizowanych projektach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad i przepisów dotyczących 

prawa zamówień publicznych nakładane były odpowiednie korekty finansowe w oparciu o dokument 

pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane  

z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” - w odniesieniu do beneficjentów 

zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych, lub taryfikator korekt za naruszenie 

zasady konkurencyjności - w przypadku pozostałych beneficjentów.  

2.2.2 Zasada równości szans 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn 

W latach 2007-2013 w zakresie realizacji zasady równości szans, szczególny nacisk został położony 

przede wszystkim na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć. Zasada równości szans 

kobiet i mężczyzn była w szczególny sposób wdrażana na wszystkich etapach realizacji Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który był współfinansowany ze środków EFS.  
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W 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała Agendę działań na rzecz równości szans płci 

w ramach PO KL, której celem było wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez 

tworzenie równościowego systemu instytucjonalnego i podniesienie świadomości projektodawców na 

temat realizacji zasady równości szans w PO KL. Na mocy zapisów agendy, w latach 2009-2013 

odbyły się liczne szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację PO KL a kwestia 

równości szans kobiet i mężczyzn znalazła znacznie szersze odzwierciedlenie w zapisach wzoru 

wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność i innego rodzaju dokumentach programowych. 

Powstała również Grupa robocza ds. równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL, która miała za 

zadanie inicjowanie wszelkich działań promujących równość szans kobiet i mężczyzn w ramach PO 

KL i wymianę doświadczeń i informacji z zakresu praktycznych aspektów wdrażania tej zasady. 

Członkowie grupy, którzy byli przedstawicielami wszystkich instytucji wdrażających PO KL, zostali 

kilkakrotnie przeszkoleni i pełnili w swoich urzędach rolę Koordynatora ds. równości szans kobiet i 

mężczyzn.   

Innymi działaniami podjętymi w ramach PO KL było dwukrotne przyznanie w konkursie dobrych 

praktyk wyróżnienia w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. Stworzenie specjalnej kategorii 

konkursowej pozwoliło uhonorować tych projektodawców, którzy w sposób odpowiedzialny i 

kompleksowy podeszli do kwestii równości szans i promują ją w swoich projektach.  

Od 2009 r. IZ PO KL poprzez specjalną skrzynkę mailową rownoscplci@mir.gov.pl udziela również 

wszelkich wyjaśnień w zakresie wdrażania niniejszej zasady horyzontalnej. Wyjaśnienia są udzielane 

dla wszystkich pytających – zarówno pracowników IP/IP2 jak i beneficjentów czy uczestników 

projektów.  

Został przygotowany jeden uniwersalny program szkoleń ROEFS-ów dla potencjalnych 

projektodawców z zakresu poprawnego skonstruowania wniosku o dofinansowanie pod kątem 

uwzględniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. KOEFS na zlecenie IZ PO KL przeszkolił 52 

trenerów z ROEFS z zakresu niniejszego „uniwersalnego” programu. 

W 2011 roku korzystając z dobrych praktyk wypracowanych w ramach IW EQUAL, a przede 

wszystkim opierając się na stworzonym wskaźniku Gender Index, służącym ocenie równouprawnienia 

kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, na zlecenie IZ PO KL przeprowadzono w IP oraz IP2 PO KL 

ewaluację, pod kątem m.in. rekrutacji pracowników, dostępu do awansów, ochrony przed 

zwolnieniem, dostępu do szkoleń, wynagrodzeń.  

Ponadto nastąpiły zmiany w systemie wdrażania PO KL – na każdym etapie realizacji programu 

wprowadzono narzędzia pozwalające na uwzględnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn - 

standard minimum, który jest stosowany przy ocenie projektów pod kątem ich zgodności z zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn, wymogu sprawozdawania w ramach wniosków o płatność z 

realizacji zasady, rozszerzonego opisu dotyczącego realizacji równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach sprawozdań rocznych i końcowego na poziomie priorytetów i działań PO KL, a także 

dodatkowych pytań weryfikujących w trakcie prowadzonych kontroli projektów. 

Dzięki wprowadzeniu m.in. standardu minimum znacznie poprawiła się jakość projektów pod kątem 

przestrzegania zasady, jak również wzrosła świadomość na temat zasady wśród projektodawców jak i 

pracowników dokonujących oceny projektów. Potwierdzają to wyniki badania ex post EFS 2007-2013 

zrealizowanego przez Komisję Europejską. Polska znalazła się wśród sześciu krajów UE z 

najwyższym poziomem zastosowanie polityki równości szans kobiet i mężczyzn w ramach programu 

operacyjnego.  

Niniejsze doświadczenia we wdrażaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn posłużyły również 

do zaprojektowania wsparcia w tym zakresie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 

2014-2020 m.in. opracowane zostały Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. Dokument ten ma na celu przede 

wszystkim spójność podejścia do wdrażania niniejszej zasady w ramach EFS, EFRR i FS. Dodatkowo 

mailto:rownoscplci@mir.gov.pl
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dla przyszłego okresu programowania przygtowano Agendę działań na rzecz równości szans i 

niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 – dokument ten zawiera opis działań jakie 

zostaną podjęte w celu stworzenia zdolności administracyjnych umożliwiających wdrożenie zasad 

równości szans w odniesieniu do EFSI. 

Zasada równości szans w odniesieniu do osób niepełnosprawnych  

W perspektywie finansowej 2007-2013 równość szans w odniesieniu do osób niepełnosprawnych była 

wdrażana, zgodnie z zapisami Artykułu 16 Rozporządzenia ogólnego 1083/2006, na wszystkich 

etapach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).  

Podczas programowania interwencji PO KL, zaplanowano działania zwiększające stopień 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym:  

 zwiększanie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako grupy znajdującej się w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy (Priorytety I, VI i VII); 

 ułatwianie dostępu do edukacji i podnoszenia lub zdobywania nowych kwalifikacji 

zawodowych przez osoby niepełnosprawne (Priorytety I, III, VI, VII, VIII, IX); 

 rozwój usług wspierających, ułatwiających włączenie do rynku pracy (np. transportowych, 

opiekuńczych czy zapewnienie udziału asystentów i trenerów pracy) (zasada horyzontalna, w 

szczególności Priorytety I, VI VII); 

 poszerzanie dostępu do doradztwa, poradnictwa zawodowego, informacji i konsultacji  

(w szczególności Priorytety I, VI, VII); 

 tworzenie przyjaznego systemu wsparcia oraz rozwijanie instrumentów o charakterze 

aktywizacyjnym  

(w szczególności Priorytety I, VI, VII). 

Ponadto w 2012 roku po przeglądzie śródokresowym PO KL, dla zwiększenia uczestnictwa wsparcia 

osób niepełnosprawnych w Programie oraz zwiększenia efektywności i jakości działań skierowanych 

do tej grupy osób, uruchomiono nowy obszar wsparcia w formule konkursowej w postaci Działania 7.4 

Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL. Celem Działania była realizacja programów aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników 

przygotowywane i realizowane były indywidualne plany działania, obejmujące jedną lub kilka form 

wsparcia (np. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i 

zawodowej, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i 

kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na 

rynku pracy). Jednocześnie zaplanowano wdrażanie działań o charakterze środowiskowym, w tym w 

szczególności edukacyjnych i integracyjnych, mających na celu adaptację pracownika w środowisku 

pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).  

Dostępność dla osób niepełnosprawnych była również jednym z tych kryteriów wyboru projektów, 

których w szczególności należało przestrzegać podczas określania operacji współfinansowanych z 

EFS oraz które należało uwzględnić na poszczególnych etapach wdrażania. Kryteria związane z 

zapewnieniem zgodności z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych 

szans, zasadą równości kobiet i mężczyzn, koncepcją równoważonego rozwoju oraz prawodawstwem 

wspólnotowym) były stosowane w formule zero-jedynkowej w ogólnych kryteriach horyzontalnych. Z 

kolei w ramach kryteriów szczegółowych, tj. dostępu i strategicznych, określano mi. in. minimalny 

odsetek uczestników niepełnosprawnych, umożliwiano wykorzystanie cross-financingu na potrzeby 

osób niepełnosprawnych, a także zapewniano realizację projektów przez podmioty prowadzące 

statutową działalność w obszarze niepełnosprawności. 

W PO KL organizowano spotkania informacyjne pod hasłem "Pełno spraw dla niepełnosprawnych" 

skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W 2010 r. przede wszystkim 

dla beneficjentów przygotowano poradnik poświęcony realizacji wsparcia dla osób wykluczonych 

społecznie oraz grup zagrożonych wykluczeniem, w tym osób niepełnosprawnych. W poradniku 
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omówiono wszystkie etapy, jakie musi pokonać projektodawca, aby w sposób spójny zrealizować 

trafne, efektywne działania przyczyniające się do integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej 

osób wykluczonych. Również w 2010 r. powstała publikacja pt. "Co warto wiedzieć o politykach 

horyzontalnych w PO KL", przybliżająca polityki horyzontalne w bardzo praktycznym wymiarze ze 

wskazówkami dotyczącymi ich realizacji w projektach PO KL.  

Doświadczenia i wnioski zebrane podczas wdrażania perspektywy finansowej 2007-13, zostały 

szeroko wykorzystane podczas programowania założeń interwencji adresowanej do osób 

niepełnosprawnych na nowy okres programowania (patrz zasada równości szans kobiet i mężczyzn). 

Warto również zwrócić uwagę na fakt iż wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 

dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy wskazują, że na przestrzeni lat 2007-2015 

odnotowano stopniowy wzrost wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szczególnie na 

przestrzeni lat 2007-2012, na które przypada także największa intensywność realizacji projektów 

współfinansowanych z EFS, poziom wskaźnika wzrósł do poziomu 23%. W następnych latach jego 

wartość kształtowała się na stabilnym poziomie 22-23%.  

Realizacja wsparcia ukierunkowanego na wyrównywanie szans także innych grup docelowych została 

wskazana w rozdziale 3 sprawozdania, zwłaszcza w opisach Priorytetów I, VI i VII. Skala wsparcia 

poszczególnych grup opisana została natomiast w podrozdziale 2.1.4. 

2.2.3 Zasada partnerstwa 

Zasada partnerstwa realizowana była na wszystkich etapach wdrażania PO KL, jak również poprzez 

realizację konkretnego wsparcia skierowanego do partnerów społecznych, co miało miejsce w ramach 

Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i 5.5 Rozwój dialogu społecznego PO KL. Na 

poziomie programu zasada partnerstwa przestrzegana była na wszystkich etapach wdrażania 

programu co przejawiało się m.in. w: 

 konsultacjach społecznych dokumentów programowych; 

 aktywnym udziale partnerów społeczno-gospodarczych w pracach Komitetu Monitorującego, 

w tym opiniowaniu i akceptowaniu sprawozdań z realizacji PO KL; 

 w konsultacji i angażowania partnerów społeczno-gospodarczych w proces ewaluacji – 

począwszy od planowania RPDE na poszczególne lata, poprzez odbiór i prezentacje wyników 

badań oraz akceptację rekomendacji wynikających z badań ewaluacyjnych (w formie uchwał 

na posiedzeniach KM (PKM) PO KL bądź w formie obiegowej); 

 angażowanie partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie założeń badań 

ewaluacyjnych, konsultacje RPDE, szkolenia z zakresu ewaluacji. 

Biorąc pod uwagę powyższe wsparcie warto zwrócić uwagę na projekt pt. Przygotowanie przez 

partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020 (pełen okres realizacji projektu to 

02.12.2013-30.06.2015) rozpoczęty w 2014 roku w ramach Poddziałania 5.5.2 Wzmocnienie 

uczestników dialogu społecznego PO KL, w partnerstwie 6 reprezentatywnych partnerów społecznych: 

Pracodawców RP (lidera projektu), Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Związku Rzemiosła 

Polskiego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych. 

Celem głównym projektu było zwiększenie udziału 6 reprezentatywnych partnerów społecznych 

w wypracowaniu założeń systemu zarządzania środkami funduszy UE w okresie 2014-2020 względem 

okresu 2007-2013 oraz opracowanie propozycji nowej formuły realizacji zasady partnerstwa. 

Podstawowym efektem realizacji projektu jest Biała księga zasady partnerstwa we wdrażaniu 

funduszy europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020. 

Biała księga została wypracowana w oparciu o analizę najlepszych praktyk w UE oraz diagnozę 

potrzeb interesariuszy i odbiorców strategii partnerstwa na terenie poszczególnych województw. 

W procesie jej tworzenia – oprócz organizacji związkowych i pracodawców – wzięli udział 

przedstawiciele środowisk naukowych, administracji publicznej, organizacji społecznych oraz eksperci 

zagraniczni reprezentujący organizacje pracodawców i pracowników z krajów UE. Współdziałanie 
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w projekcie na równych prawach wszystkich partnerów społecznych przy wypracowaniu dokumentu 

stanowiło nową jakość dialogu społecznego. Biała księga miała bezpośredni wpływ na proces 

tworzenia systemu zarządzania środkami funduszy UE na lata 2014-2020 – została uwzględniona 

przez Ministerstwo Rozwoju w pracach nad Wytycznymi w zakresie realizacji zasady partnerstwa na 

lata 2014-2020. 

W konsekwencji wypracowanie Białej księgi przełoży się na wzrost efektywności mechanizmów 

konsultacyjnych i współpracy z partnerami spoza administracji w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Umożliwi także organizację partnerstwa opartego na identyfikacji warunków sprzyjających 

generowaniu przez partnerów spoza administracji wysokiej jakości wkładu merytorycznego, który 

odzwierciedla stanowiska reprezentatywnych środowisk, wnosi do dyskusji istotne, nowe argumenty 

i propozycje, a także uzupełnia deficyty w zakresie wiedzy/diagnozy rozwiązań po stronie administracji 

publicznej. 

W 2014 roku IZ PO KL przeprowadziła również badanie ewaluacyjne pn. Ocena skuteczności 

i efektów działań podjętych w PO KL na rzecz wzmocnienia potencjału partnerów społeczno – 

gospodarczych (wrzesień 2014). Wyniki badania wskazują na następujące kwestie: 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i 5.5 Rozwój dialogu społecznego PO KL: 

 nie forma uzyskanego wsparcia była najistotniejsza, ale równoczesne stosowanie szerokiego 

wachlarza różnorodnych narzędzi – od zajęć polegających na prezentowaniu teorii, przez 

kontakt z praktycznym jej zastosowaniem, aż do wspierania działań realizowanych już po 

zakończeniu projektu; 

 ocena adekwatności zrealizowanych projektów do potrzeb i specyfiki działań partnerów 

społeczno-gospodarczych wykraczała poza zakładane w projekcie cele. Uzyskane wsparcie 

doceniano także jako element podnoszenia indywidualnych kompetencji osób biorących udział 

w projekcie, jako płaszczyznę integracji różnych środowisk zaangażowanych w pełnienie 

funkcji publicznych (inne organizacje, sektor publiczny, prywatny), a także jako niezbędne 

wsparcie w procesie profesjonalizacji działań – opracowanie procedur, wsparcie prawne; 

 wysoko oceniana jakość realizowanych w ramach projektów działań, dała efekt w postaci 

wzmocnienia potencjału partnerów społeczno-gospodarczych. W opinii przedstawicieli 

administracji publicznej dzięki realizacji projektów PO KL nastąpił znaczący wzrost aktywności 

partnerów społeczno-gospodarczych w pełnieniu przez nich funkcji publicznych. Związane jest 

to zarówno ze zmianami w ramach samej administracji publicznej – np. wypracowane 

w trakcie projektów i wdrażane regulacje prawne, zmiany w mentalności urzędników, a także 

dzięki postępującej poprawie jakości funkcjonowania partnerów – szczególnie poprzez wzrost 

profesjonalizmu realizowanych przez nich działań. Jednak z punktu widzenia przedstawicieli 

partnerów społeczno-gospodarczych, relacje z administracją publiczną, w znacznym stopniu 

uzależnione są od uwarunkowań politycznych i personalnych, które negatywnie wpływają na 

gotowość instytucji publicznych do aplikacji wypracowanych w trakcie trwania projektu 

rozwiązań. Kompetentna i przychylna dialogowi społecznemu i obywatelskiemu osoba na 

kierowniczym stanowisku jest kluczowym elementem skutecznej, bądź nie, współpracy 

między urzędem a partnerami społeczno-gospodarczymi; 

 zdecydowana większość (78%), zainicjowanych w projektach działań/przedsięwzięć 

funkcjonowało nadal po zakończeniu finansowania, jednak trwałość uzyskanych efektów 

zależna była od formy udzielonego wsparcia. W przypadku wypracowania w projekcie 

rozwiązań instytucjonalnych wymagających finansowania – np. w postaci powołania do życia 

instytucji wpierającej (centra wspierania, biura poradnictwa), wraz z zakończeniem projektu 

działalność organizacji ulegała ograniczeniu, bądź zostawała całkowicie zawieszona z 

powodu braku środków na jej utrzymanie; 

 postulowana była zmiana systemu oceny projektów, na wszystkich etapach – odejście od 

sformalizowanego, wskaźnikowego rozliczania projektów, na rzecz oceny jakościowej. 
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Postulat dotyczył także opracowania jakościowych wskaźników do oceny udzielonego 

partnerom społeczno-gospodarczym w trakcie projektu wsparcia i kontynuowania projektów 

skoncentrowanych na wzmacnianiu idei partycypacji, dialogu społecznego i obywatelskiego w 

oparciu o te wskaźniki. 

Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności i 8.1.2 Wsparcie procesów 

adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie: 

 podstawowym uzasadnieniem aktywności partnerów społecznych w obszarze Priorytetu II 

i VIII jako projektodawców była zgodność prowadzonych działań z celami statutowymi, misją 

poszczególnych organizacji. Jako główną przyczynę aplikowania o środki z Europejskiego 

Funduszu Społecznego podawano potrzebę zmian świadomości pracodawców i pracowników 

– 34%. Jednak uzyskanie efektów nie byłoby możliwe bez wsparcia środkami zewnętrznymi - 

zdaniem 43% uczestników projektów, to właśnie dzięki środkom unijnym nastąpił wzrost 

aktywności partnerów społecznych. Oddziaływanie to miało zarówno wymiar ilościowy w 

postaci np.: zwiększenia dostępności szkoleń, jak i jakościowy, gdyż oferowane usługi stały 

się bardziej kompleksowe, obejmując szerszy zakres spraw; 

 zasadniczym rezultatem uzyskanej przez przedsiębiorstwa pomocy było podniesienie 

kwalifikacji zawodowych przez pracowników i przedsiębiorców – 39% wskazań, osiągnięte 

przede wszystkim dzięki organizowaniu przez partnerów społecznych szkoleń/warsztatów dla 

kadr zarządzających/pracowników przedsiębiorstw – 56%, prowadzeniu konferencji/ 

seminariów – 16% oraz doradztwie – 13%. Natomiast działania promocyjne stosowane jako 

forma wsparcia nie były w ogóle przez odbiorców rozpoznawane jako jeden z elementów 

udzielonego wsparcia; 

 oferowane w ramach jednego projektu wsparcie, aby było skuteczne, powinno 

charakteryzować się zróżnicowaniem stosowanych form – oprócz przekazywania wiedzy, 

treści teoretycznych, niezbędny jest również moduł praktyczny, realizowany np. w postaci 

wyjazdów studyjnych bądź zajęć umożliwiających opanowanie pewnych umiejętności, 

uzupełniany poprzez obecność doświadczonego doradcy (szczególnie na etapie wdrażania 

efektu); 

 o przydatności zrealizowanych działań może świadczyć fakt, że w większości przypadków 

(65%) wypracowane w projekcie efekty nadal funkcjonowały w momencie badania. Należy 

jednak odnotować, że były to korzyści polegające przede wszystkim na możliwości 

zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce – 47%; 

 w przypadku kontynuowania wsparcia organizacji partnerów społeczno-gospodarczych 

postulowane było zastosowanie rozstrzygnięć o charakterze strategicznym, które umożliwią 

określenie ich roli i miejsca w procesie wzmacniania dialogu społecznego i obywatelskiego; 

 postulowane było wsparcie skierowane do przedsiębiorstw zlokalizowanych w małych 

miastach i na terenach wiejskich. 

Wnioski z badania ewaluacyjnego przyczynią się do lepszej realizacji działań zaplanowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście realizacji zasady partnerstwa. 

2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze 

W odniesieniu do kwestii horyzontalnych, Instytucja Zarządzająca PO KL na bieżąco identyfikowała 

problemy wdrożeniowe i wprowadzała środki zaradcze. Corocznie nowelizowany był System realizacji 

PO KL, a wprowadzane zmiany doprecyzowujące przepisy zarówno dla instytucji uczestniczących w 

systemie wdrażania programu, jak i beneficjentów, miały na celu zminimalizowanie ryzyka 

występowania nieprawidłowości w Programie. 

Instytucja Zarządzająca PO KL na bieżąco monitorowała poziom zakontraktowania oraz 

wydatkowania środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w poszczególnych 
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Priorytetach oraz województwach. Zauważono, że w trakcie wdrażania Programu w ramach projektów 

generowane były oszczędności, co powodowało konieczność dokonywania niezbędnych realokacji i 

nadkontraktacji środków. Zidentyfikowano także opóźnienia w planowanej kontraktacji, w związku z 

czym zwrócono się z prośbą do poszczególnych Instytucji Pośredniczących o przekazanie wyjaśnień 

oraz informacji na temat działań, jakie zostaną podjęte przez te instytucje celem przyspieszenia 

procesu podpisywania umów. Warto zauważyć, że wśród przyczyn opóźnień w kontraktacji 

wskazywano m.in. niską jakości składanych wniosków o dofinansowanie (błędy formalne, brak 

pozytywnej oceny merytorycznej projektu), przedłużające się procedury podpisywania umów w wyniku 

niedostarczania przez beneficjentów kompletu dokumentów oraz zmiany w systemie realizacji 

projektów w danym Działaniu/Poddziałaniu. Znacznym utrudnieniem w zarządzaniu środkami 

finansowymi PO KL były również wahania kursu euro, na które Instytucja Zarządzająca nie miała 

wpływu, a które znacząco wpływały na poziom osiąganej certyfikacji. 

Ponadto, w związku z wynikami audytów Komisji Europejskiej, kilkakrotnie wstrzymywana była 

certyfikacja wydatków w ramach PO KL do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień i 

nieprawidłowości. Podejmowano działania naprawcze zmierzające do poprawy funkcjonowania 

procesów zarządzania i kontroli PO KL, zarówno na poziomie całego systemu wdrażania Programu, 

jak i w poszczególnych instytucjach oraz odzyskiwano nieprawidłowości stwierdzone w ramach 

projektów. W efekcie wdrożenia działań naprawczych certyfikacja wydatków była ponownie 

uruchamiana. Dla przykładu: 

 W związku z wynikami audytu przeprowadzonego przez Komisję Europejską w 2009 r., 

obejmującego sprawdzenie systemu zarządzania i kontroli PO KL w zakresie Priorytetów I 

i II PO KL, w ramach działań naprawczych IZ PO KL dokonała  zmian w Systemie Realizacji 

Programu m.in. w zakresie mechanizmów weryfikacji poprawności oceny wniosków  

o dofinansowanie projektów, zwiększenia efektywności kontroli i wzmocnienia nadzoru nad 

jednostkami kontrolowanymi, kwestii związanych z należytym zarządzaniem finansowym, 

kwestii dotyczących udzielania zamówień publicznych. Równolegle prowadzony był 

proces odzyskiwania nieprawidłowości stwierdzonych w ramach projektów.  

 W związku z wynikami audytu systemu zarządzania i kontroli PO KL przeprowadzonego przez 

Komisję Europejską w 2012 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, 

podjęte zostały działania zmierzające do poprawy funkcjonowania procesów wyboru 

projektów i kontroli prowadzonych przez tę instytucję.  IZ PO KL po zdiagnozowaniu 

słabości w sposobie realizacji procedur wyboru projektów i kontroli wspólnie z MJWPU 

opracowała Plan Naprawczy, który został przez MJWPU wdrożony. Skuteczność wdrożenia 

Planu została potwierdzona przez Instytucję Audytową. Równolegle prowadzony był proces 

odzyskiwania nieprawidłowości stwierdzonych w ramach projektów.  

 Strona polska wdrożyła rozwiązania zmierzające do naprawy uchybień stwierdzonych 

podczas audytu KE przeprowadzonego w instytucjach komponentu centralnego PO KL  

w 2013 r. Główne ustalenia dotyczyły wyboru projektów systemowych i nadzoru nad  

ww. projektami przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. W przypadku obu instytucji wdrożone zostały odpowiednie usprawnienia, jak  

i nałożone zostały adekwatne korekty finansowe na wydatki w ww. projektach.   

Problemy w realizacji poszczególnych priorytetów Programu zostały opisane w punkcie 

3. sprawozdania. 

2.4 Zmiany w kontekście realizacji Programu 

2.4.1 Zmiany społeczno-gospodarcze w latach 2007-2015 

W tej części sprawozdania zawarto informacje na temat głównych zmian społeczno-gospodarczych 

w Polsce, mogących mieć wpływ na realizację projektów w ramach PO KL. 

Tendencje w gospodarce, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw 
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W 2015 roku
20

 mimo nadal utrzymującej się słabej koniunktury w krajach strefy euro, Polska notowała 

relatywnie wysoki wzrost gospodarczy. W minionym roku PKB Polski wzrósł o 3,9% w ujęciu r/r i było 

to najszybsze tempo wzrostu od 2011 r., kiedy PKB zwiększyło się aż o 5,0% (r/r). W roku 2015 

ożywieniu gospodarczemu sprzyjała zarówno relatywnie wysoka aktywność inwestycyjna krajowych 

przedsiębiorstw, jak i przyrost wydatków konsumpcyjnych. Dobra kondycja przedsiębiorstw 

umożliwiała zwiększenie inwestycji. W analizowanym roku inwestycje przedsiębiorstw wzrosły o 6,1%, 

co przy wysokiej bazie odniesienia z roku 2014 (wzrost o 10%) było dobrym wynikiem, jakkolwiek 

warto zaznaczyć, że skala wzrostu nie została utrzymana. Najsilniej rosły nakłady na środki transportu 

oraz zakup maszyn i urządzeń oraz środków trwałych, co świadczy o rozbudowie potencjału 

produkcyjnego przedsiębiorstw. Największą aktywność wykazywały przedsiębiorstwa budowlane. 

Sprzyjały temu zarówno dobra sytuacja finansowa i płynnościowa przedsiębiorstw, jak i niski koszt 

pozyskania finansowania zewnętrznego.  

Po spowolnieniu obserwowanym w latach 2012-2013, gdy tempo wzrostu gospodarczego 

przyhamowało do 1,6% oraz 1,4% rocznie, jako pochodna drugiej fali kryzysu, w ostatnich dwóch 

latach znów widoczne jest ożywienie aktywności ekonomicznej. Tempo wzrostu PKB w 2015 roku 

w Polsce wyniosło 3,9%, tj. więcej niż w latach poprzednich (3,3% w 2014 r.). Polska nadal rozwijała 

się szybciej niż pozostałe państwa UE. Według wstępnych danych Eurostatu, wzrost PKB w 2015 roku 

w UE wyniósł 2,2% i zaledwie 1,6% w 2014 r. Prognozy Komisji Europejskiej
21

 na lata 2016-2017 

zakładają, że gospodarka europejska będzie stopniowo odbudowywać się, a wzrost PKB UE 

ma wynieść odpowiednio 1,8% i 1,9% (w Polsce – 3,7% oraz 3,6%). 

Rok 2015 był drugim z kolei ,gdzie odnotowano wzrost popytu krajowego; był on wyższy o 3,4% niż 

rok wcześniej. Wzrost popytu krajowego był wypadkową wzrostu akumulacji o 4,9%, w tym nakładów 

brutto na środki trwałe o 6,1% oraz wzrostu spożycia o 3,0%, w tym spożycia indywidualnego o 3,2%.  

Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w 2015 r. wzrosła do 20,1% wobec 19,8% w 2014 r. 

i 18,8% w 2013 r.  

Rys.  61 Wzrost PKB i jego wybranych komponentów w porównaniu do roku poprzedniego (w %) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wzrost PKB o 3,9% w 2015 r. był możliwy dzięki przyspieszeniu dynamiki konsumpcji. Szczególnie 

dobry w tym zakresie okazał się ostatni kwartał 2015 r. Wówczas wzrost PKB wyniósł 4,3% 

(konsumpcji 4,5%). W rezultacie popyt krajowy wniósł 3,3 p.p. do wzrostu PKB w 2015 r., przy 

jednoczesnym pozytywnym wpływie popytu zagranicznego.  

                                                 
20

 Większość przytaczanych w opracowaniu danych statystycznych za 2015 rok to dane wstępne lub szacunki GUS. 
21

 EC Spring Forecast 2016, Bruksela, maj 2016. Nowa prognoza powinna pojawić się na początku listopada br. 
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W całym okresie członkostwa Polski w UE zmniejszył się dystans dzielący nasz kraj od średniego 

unijnego poziomu rozwoju gospodarczego mierzonego PKB na mieszkańca z uwzględnieniem różnic 

w sile nabywczej walut. W 2015 r. wskaźnik ten wyniósł dla Polski 69% średniej UE-28. Co więcej, w 

zakresie tempa konwergencji z UE w okresie perspektywy 2007-2014, Polska wyprzedziła pozostałe 

nowe kraje członkowskie. Wyniki modelowania makroekonomicznego wskazują, że wpływ funduszy 

unijnych na wskaźnik konwergencji wynosił ponad 4 p.p. 

Rys.  62 Zmiana PKB per capita w PPS (UE-28=100) w latach 2007-2015 w UE (w  pkt. proc.) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 

W okresie 2007-2014
22

 także w polskich regionach miały miejsce intensywne procesy rozwojowe, 

stymulowane w dużej mierze możliwościami oferowanymi przez politykę spójności.  

Rys.  63 Średni wzrost PKB per capita w PPS (UE-28=100) w regionach w latach 2004-2014 (w pkt. proc.) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 

Jedynie woj. mazowieckie przekroczyło średni unijny poziom PKB per capita (o 8% w PPS). 

Województwa o najniższym poziomie PKB per capita (województwa Polski Wschodniej) najwolniej 

pokonywały dystans do średniej unijnej. Pięć województw Polski Wschodniej nadal znajdowało się w 

grupie 20 europejskich regionów NUTS 2 o najniższym poziomie PKB per capita (liczonym 

z uwzględnieniem siły nabywczej walut). Poziom tego wskaźnika w relacji do średniej unijnej wahał się 

od 47% (lubelskie) do 49% (świętokrzyskie i podlaskie). Powyższy wskaźnik dla całej Polski 

Wschodniej wzrósł z 37% przed akcesją do 48% w 2014 r., czyli o 11 p.p. (Polska – wzrost o 16 p.p.). 

W całym okresie członkostwa Polski w UE procesy wzrostu gospodarczego miały miejsce 

we wszystkich polskich regionach, z tym że w regionach słabszych ekonomicznie procesy 

te przebiegały wolniej. Wskaźnik dyspersji PKB na 1 mieszkańca, obliczonego na poziomie 

                                                 
22

 Najaktualniejsze dane Eurostatu o PKB wytworzonym w województwach według PPP są dostępne za 2014 r. 
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województw dla Polski, kształtował się następująco: 20,7% w 2010 r., 20,8% w 2011 r., 20,9% w 2012 

r., 20,7% w 2013 r., a w 2014 r. 20,8%. 

Wydajność pracy także rosła szybciej w Polsce – w relacji do średniej unijnej, jej poziom mierzony 

PKB na pracującego (z uwzględnieniem różnic w sile nabywczej walut) zwiększył się z 60,8% w 2007 

r. do 74,3% w 2015 r., wg danych wstępnych Eurostat.  

Mimo stałego postępu, za mało satysfakcjonujące należy uznać osiągnięcia w zakresie podniesienia 

konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Nakłady na B+R stanowiły w 2013 r. w Polsce 

0,87% PKB (w UE – 2,03%). Najbardziej dynamiczny wzrost tego miernika w latach 2007-2013 

odnotowano w woj. podkarpackim - do 1,22% PKB w 2013 r., a także w mazowieckim, małopolskim, 

pomorskim i łódzkim.  

Szczególnym problemem w Polsce jest niski poziom inwestycji w sferze B+R sektora 

przedsiębiorstw –  wynosiły one w 2013 r. tylko 0,38% PKB (tj. ponad połowę wskaźnika unijnego). 

Sytuacja w poszczególnych województwach była zróżnicowana, przy czym liderem było woj. 

podkarpackie z udziałem 0,99%, a następne: mazowieckie, małopolskie, pomorskie z wynikami 

odpowiednio 0,65%; 0,55%; 0,51%. W wielu regionach wskaźnik ten nie przekraczał 20%, co oznacza 

znikome zaangażowanie przedsiębiorstw w finansowanie sfery badań i rozwoju. 

W tym okresie stale obniżał się odsetek przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nakłady 

na działalność innowacyjną (w których liczba pracujących przekraczała 49 osób) – z 31,8% w 2007 

r. do 29,5% w 2014 r. Również udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji 

sprzedanej w przemyśle w sektorze przedsiębiorstw był znacznie poniżej oczekiwań. 

Zasoby i jakość kapitału ludzkiego, rynek pracy 

W roku 2015 zaobserwowano ciągłą kontynuację niekorzystnych tendencji demograficznych. Według 

szacunków GUS, w końcu 2015 r. ludność Polski liczyła 38 437 tys. osób, tj. mniej o około 41 tys. 

w stosunku do populacji z końca 2014 r. Oznacza to, że rok 2015 był czwartym z kolei, w którym 

liczba ludności zmniejszyła się, po notowanym wcześniej w latach 2008-2011 wzroście. Tempo 

przyrostu rzeczywistego było ujemne (minus 0,11%), na skutek ujemnego przyrostu naturalnego 

(minus 26 tys.), a także ujemnego salda migracji zagranicznych na pobyt stały (minus 15,8 tys. w 2014 

r. wobec minus 19,9 w 2013 r.)
23

.  

Liczba ludności zwiększyła się tylko w czterech województwach. Od początku bieżącego stulecia 

największe tempo przyrostu rzeczywistego obserwuje się w woj. mazowieckim, pomorskim, 

małopolskim i wielkopolskim, natomiast województwa, w których liczba ludności najszybciej 

zmniejszyła się, to opolskie, świętokrzyskie, łódzkie i lubelskie. 

Zgodnie z wieloletnim trendem, w strukturze wiekowej ludności zwiększył się udział osób starszych 

(osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 15,8% ogólnej populacji wobec 12,4% w 2000 r.), kosztem 

grup ludności w wieku przed- i produkcyjnym. Niekorzystne zmiany w strukturze wieku ludności, 

wspólne dla większości społeczeństw europejskich, stanowią poważne wyzwanie dla polityk 

publicznych. Po trwającym od kilku lat wzroście długości życia kobiet i mężczyzn, w 2015 r. – 

w porównaniu do 2014 r. – odnotowano spadek długości życia mężczyzn z 73,8 do 73,6 i brak zmiany 

w długości życia kobiet, która wyniosła 81,6.  

Liczba ludności miast i ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności kraju - wskaźnik urbanizacji 

w 2015 r. pozostał na poziomie z poprzedniego roku, tj. 60,3% (w 2013 r. wskaźnik wyniósł 

60,5%).  

Dane dotyczące wykształcenia ludności wskazują na pozytywne trendy w tym zakresie. Zwiększył się 

odsetek absolwentów szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych 

i technicznych (do 22,8% w 2015 z 20,8% w 2014 r.). Jednakże udział populacji, zarówno kobiet, 

                                                 
23

 Brak danych za 2015 r. 
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jak i mężczyzn uczestniczących w kształceniu i szkoleniu kształtował się na poziomie 3,4%, 

a w rezultacie był to najgorszy wynik w historii 

Szacuje się, że na koniec roku 2015 poza granicami Polski przebywało czasowo 2 397 tys. 

mieszkańców naszego kraju, tj. o około 77 tys. więcej niż w rok wcześniej. Wśród emigrantów 

przeważały osoby, które swój czasowy wyjazd za granicę łączyły z podejmowaniem pracy lub jej 

poszukiwaniem. W Europie najważniejszymi kierunkami polskiej emigracji czasowej pozostały 

w dalszym ciągu Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Irlandia i Włochy. 

Na rynku pracy w 2015 r. utrzymywała się zapoczątkowana w roku poprzednim stopniowa poprawa 

sytuacji. Według szacunkowych danych, liczba pracujących w gospodarce narodowej była wyższa 

o 2,0% niż przed rokiem, a w samym sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 1,3% (wobec 0,6% w 2014 

roku). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r. było nieco większe niż przed 

rokiem, a tempo wzrostu w kolejnych okresach umacniało się. Największy wzrost zatrudnienia 

odnotowano w dziale informacja i komunikacja – o 7,6%, zaś największy spadek – w górnictwie 

i wydobywaniu – o 7,1%. 

Według wstępnych danych za 2015 r. z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) – 

dla osób w wieku 15 lat i więcej – współczynnik aktywności zawodowej kształtował się 

na analogicznym poziomie jak w 2014 roku i wyniósł 56,2%, natomiast wskaźnik zatrudnienia 

był wyższy o 0,7 p.p. i wyniósł 51,9%. Z kolei dla grupy wiekowej 15-64 lata wskaźnik zatrudnienia 

wyniósł 62,9%. W 2015 r. w zauważalnym stopniu wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 

(z 42,5% w 2014 r. do 44,3% w 2015 r.). 

Rys.  64 Wskaźniki aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15+ (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W roku 2015 wg BAEL liczba bezrobotnych (1,3 mln) i stopa bezrobocia (7,5%) były niższe niż rok 

wcześniej. Stopa bezrobocia była najwyższa w grupie ludzi młodych 15-24 lata, wyniosła 20,3% 

i w tej grupie nastąpił też jej największy spadek, tj. o 3,1 p.p. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg GUS wyniosła 1,6 mln osób. Z kolei stopa bezrobocia 

rejestrowanego wyniosła na koniec roku 9,7% i była zbliżona do najniższego w historii poziomu z 2008 

r. (9,5%).  

W 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw (4 121 

PLN) utrzymało stabilne tempo wzrostu z 2014 r. Przy spadku cen konsumpcyjnych, dynamika siły 

nabywczej przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw była najwyższa od 2008 roku. 

i wyniosła 4,5%.  

Wzrost przeciętnych realnych emerytur i rent brutto w obu systemach był wolniejszy niż wynagrodzeń, 

przy czym świadczenia z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wzrosły w mniejszym 

stopniu niż w 2014 r. o 2,9%, a rolników indywidualnych – w większym o 3,0%. Dane o zagrożeniu 

ubóstwem po transferach społecznych za 2015 r. świadczą o zwiększeniu się zasięgu tego 

zjawiska w porównaniu do roku poprzedniego (17,6% wobec 17% w 2014 r.). 
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2.4.2 Zmiany legislacyjne 

Poniżej opisano najważniejsze zmiany głównych aktów prawnych, które miały wpływ na realizację 

programu. Opis podzielono według głównych obszarów interwencji EFS.  

Zmiany w obszarze rynku pracy 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 

nowelizacje w 2009 r., 2010 r. i 2014 r. 

W ramach nowelizacji w 2009 r. zwiększony został zakres aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych, w tym osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wprowadzono m.in. 

obowiązek objęcia indywidualnym planem działania każdej osoby bezrobotnej, która w okresie 6 

miesięcy od dnia rejestracji nie podjęła pracy. Wprowadzony został również nowy instrument rynku 

pracy, jakim jest przygotowanie zawodowe dorosłych. Dzięki temu stworzona została możliwość 

uzyskiwania przez osoby bezrobotne nowych kwalifikacji zawodowych, poświadczonych świadectwem 

uzyskania tytułu zawodowego. Ponadto w ramach nowelizacji nastąpiło zintegrowanie działań 

powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, poprzez możliwość kierowania osób 

bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do działań aktywizacyjnych 

realizowanych nie tylko przez powiatowe urzędy pracy, ale również przez ośrodki pomocy społecznej 

(umożliwia to współdziałanie obu instytucji na rzecz tych samych klientów). 

W nowelizacji z 2010 r. doprecyzowano warunki uzyskania statusu bezrobotnego, m.in. poprzez 

określenie okresu, w jakim osoba wpisana do ewidencji działalności gospodarczej może równocześnie 

posiadać status bezrobotnego. Ponadto ustawa rozszerzyła krąg podmiotów, mogących skorzystać z 

dotacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy u producentów rolnych, a także ujednoliciła 

zasady wykonywania kontroli nad agencjami zatrudnienia i zsynchronizowała je z odpowiednimi 

zmianami w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. 

Nowelizacja w 2014 r. dotyczyła reformy sposobu funkcjonowania urzędów pracy, a także 

wprowadziła nowe instrumenty i usługi skierowane do osób pozostających poza rynkiem 

pracy. W zakresie funkcjonowania urzędów pracy zmiany dotyczyły wprowadzenia profilowania 

wsparcia zakładającego zdiagnozowanie kompetencji i potrzeb każdego bezrobotnego i 

zakwalifikowanie go do jednego z trzech profili pomocy oraz wprowadzenie obowiązku przygotowania 

indywidualnego planu działania dostosowanego do profilu pomocy dla każdego bezrobotnego. 

Natomiast w zakresie nowych instrumentów i usług rynku pracy wspierających pracodawców w 

zatrudnianiu poszczególnych grup, nowelizacja wprowadziła: w przypadku osób młodych – bony 

szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie, refundację składek na 

ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych podejmujących pierwszą pracę; dla osób powyżej 50 roku 

życia – dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego; dla osób bezrobotnych, w 

tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka – grant na 

telepracę, świadczenie aktywizacyjne. Dodatkowo zapisy ustawy nadały priorytet wsparciu 

udzielanemu na rzecz osób młodych (do 25 roku życia). Obejmowało to m.in. zagwarantowanie, że 

osoby młode uzyskają wsparcie w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a 

także mają możliwość skorzystania z dodatkowych przywilejów, tj. refundacji składek ZUS dla osoby 

zaczynającej pierwsze zatrudnienie, zwolnienie pracodawcy zatrudniającego osobę młodą ze składek 

na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ponadto nowelizacja 

ustawy zwiększyła rolę partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy, 

programowania i monitorowania polityki rynku pracy. 

Zmiany w obszarze edukacji 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół – 2009 r.  
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Rozporządzenie, które weszło w życie w 2009 r. określiło podstawę programową wychowania 

przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla: szkół podstawowych, uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i 

gimnazjach, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, zasadniczych szkół zawodowych, szkół 

policealnych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Wprowadziło ono wymóg zindywidualizowanego podejścia do potrzeb 

najmłodszych uczniów i uczennic.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach – 2010 r. 

Celem wprowadzenia rozporządzenia było przybliżenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

do dziecka/ucznia. Od 1 września 2011 r. organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, 

oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach regulowana jest przepisami ww. 

rozporządzenia. Zapisy rozporządzenia odnosiły się przede wszystkim do projektów realizowanych w 

ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, w tym zwłaszcza programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, 

które realizowane są w trybie systemowym.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów 

innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 

sposobu ich działania – 2010 r. 

Rozporządzenie określa warunki tworzenia oraz zasady działania zarówno publicznych jak i 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Uregulowano kwestie związane z potrzebą 

uwzględnienia konieczności dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji i 

potrzeb lokalnych, a także możliwość prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia. 

Minimalny dzienny wymiar godzin nauczania, wychowania i opieki, świadczonych przez te formy, 

został ustalony z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających do tych form. Przedmiot 

rozporządzenia miał wpływ na realizację działań współfinansowanych z PO KL, poprzez umożliwienie 

finansowania tworzenia przedszkoli w ramach Priorytetu IX, w tym również uruchamiania innych form 

wychowania przedszkolnego, a także dalsze wspieranie ich działalności. 

Ustawa o z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – nowelizacje w 2011 r. i 2013 r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw, od dnia 1 września 2011 r. wprowadzono obowiązek odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie oraz od dnia 1 września 2014 r. 

obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. Powyższe zmiany miały wpływ na realizację 

projektów w ramach Poddziałania 9.1.1, które odnosiły się do edukacji przedszkolnej. 

W kolejnej nowelizacji w 2013 r. wprowadzono zmiany, których celem było zwiększenie dostępności 

wychowania przedszkolnego w Polsce. Zakres zmian obejmował m.in. przekazanie z budżetu 

państwa jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na dofinansowanie zadań z 

zakresu wychowania przedszkolnego oraz ograniczenie wysokości opłat za każdą godzinę 

przekraczającą ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania. Ponadto gminy zostały 

zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od dnia 1 września 2017 r. również 

wszystkim dzieciom trzyletnim, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Modyfikacje dotyczyły 
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też konieczności przekształcenia z dniem 1 września 2019 r. oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych. 

Regulacje wynikające z ustawy stanowiły podstawę do dokonania modyfikacji założeń Programu w 

zakresie edukacji przedszkolnej, w tym wprowadzenia działań ukierunkowanych na modernizację 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – nowelizacja w 2014 r. 

W 2014 r. wprowadzono zmiany do ustawy Karta Nauczyciela. Dokonano modyfikacji zapisów 

dotyczących możliwości dodatkowego wynagradzania nauczycieli, poprzez wskazanie, że 

zwiększenie kwoty na wynagrodzenie dla nauczycieli może odbywać się z dochodów własnych JST 

lub ze środków pochodzących z budżetu UE (dotychczasowe rozwiązanie uniemożliwiało 

finansowanie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela 

z funduszy unijnych). 

Zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego 

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki (nowelizacja m.in.: ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym, wejście w życie m.in.: ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o instytutach 

badawczych, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) – 2011 r.  

Zmiany wprowadzone w ramach reformy szkolnictwa wyższego i nauki zwiększyły autonomię 

programową szkół wyższych poprzez uzyskanie możliwości tworzenia przez te podmioty 

autorskich kierunków studiów (z uwzględnieniem w tym procesie elementów Krajowych Ram 

Kwalifikacji). Nowe przepisy wprowadziły także zmiany w zakresie finansowania szkół wyższych 

(wprowadzenie mechanizmów pozwalających różnicować finansowanie szkół wyższych w oparciu o 

jakość kształcenia i prowadzone badania). Ponadto zmienione przepisy stworzyły lepsze warunki do 

współpracy szkół wyższych z gospodarką – przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, w 

szczególności przedsiębiorcy uzyskali możliwość współpracy z uczelniami w zakresie tworzenia 

programów nauczania i ich realizacji. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – nowelizacja w 2014 r. 

W 2014 r. przeprowadzono nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wprowadzone zmiany 

koncentrowały się przede wszystkim na zróżnicowaniu oferty studiów i wsparciu absolwentów we 

wchodzeniu na rynek pracy (możliwość prowadzenia studiów międzyuczelnianych i studiów 

dualnych prowadzonych z pracodawcami, zniesienie opłaty za drugi kierunek studiów, wprowadzenie 

obowiązku odbywania trzymiesięcznych praktyk studenckich na studiach o profilu praktycznym, 

wprowadzenie obowiązku prowadzenia monitoringu karier zawodowych absolwentów przez Ministra 

ds. szkolnictwa wyższego) oraz wprowadzeniu rozwiązań umożliwiających uczelniom uznawanie 

wiedzy i umiejętności uzyskanych na szkoleniach, kursach, w pracy zawodowej, wolontariacie 

oraz zaliczaniu ich na poczet studiów. 

Zmiany w obszarze udzielania pomocy finansowej (w tym pomocy publicznej i pomocy de 

minimis) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania 

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki – nowelizacja w 2010 i w 2011 r. 

Nowelizacja rozporządzenia, która weszła w życie w 2010 r. miała na celu ułatwienie przedsiębiorcom 

przechodzącym okresowe problemy finansowe korzystanie ze wsparcia w postaci szkoleń i doradztwa 

wprowadzając możliwość korzystania z pomocy de minimis w przypadku szkoleń dla 

przedsiębiorców i ich pracowników, a także – w przypadku pomocy doradczej dla mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Nowelizacja z 2011 r. miała na celu dalsze udzielanie pomocy finansowej (w tym pomocy publicznej i 

pomocy de minimis) w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W 

rozporządzeniu zostały wprowadzone zmiany dotyczące punktów konsultacyjnych (częściowej 
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odpłatności za usługi doradcze ponoszonej przez przedsiębiorców), możliwość 

dokapitalizowania zakładowych funduszy szkoleniowych w MMSP, wprowadzono nowy rodzaj 

wsparcia z przeznaczeniem na projekt innowacyjny realizowany na podstawie wytycznych, o 

których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 

pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2010 r. 

Rozporządzenie uwzględnia wcześniejsze przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej w 

ramach PO KL, niemniej jednak w akcie prawnym wprowadzono szereg zmian o charakterze 

redakcyjnym i doprecyzowującym, które uwzględniały doświadczenia związane z udzielaniem pomocy 

publicznej w ramach PO KL (m.in. wprowadzono definicję wniosku o udzielenie pomocy, 

doprecyzowano katalog wydatków objętych pomocą de minimis, wprowadzono definicję pracownika 

zgodną z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 w sprawie wyłączeń blokowych). 

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia nr 

1083/2006 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 

2010 r., zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz  

w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego, zasada zachowania 

trwałości projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy tych projektów, 

w których beneficjent zobowiązany jest do utrzymania inwestycji w ramach mających zastosowanie 

przepisów dotyczących pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej i jeśli zostały one poddane zasadniczej modyfikacji spowodowanej zaprzestaniem 

działalności produkcyjnej w terminie określonym w tych przepisach.  

Kontrole operacji prowadzone były w trakcie realizacji projektów w ramach kontroli na miejscu  

w siedzibie beneficjentów (dotyczy projektów, w ramach których występuje subsydiowane 

zatrudnienie). Identyfikowano projekty podlegające kontroli operacji po zakończeniu realizacji projektu, 

tj. projektów, w których beneficjent zobowiązany jest do utrzymania inwestycji w ramach mających 

zastosowanie przepisów dotyczących pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ponadto prowadzono kontrole trwałości operacji w trakcie trwania 

projektu. Projekty były wybierane do kontroli zgodnie z metodologią określoną w Zasadach kontroli w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która wskazuje, że kontrolą należy objąć minimum 

5% projektów, podlegających kontroli operacji/rezultatu po zakończeniu realizacji projektu. 

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca PO KL w okresie realizacji Programu nie zidentyfikowała 

zasadniczych modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006. 

2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia 

Komplementarność wsparcia realizowanego w ramach PO KL ze wsparciem Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności, przewidzianym w programach krajowych 

(Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Programie Operacyjnym Innowacyjna 

Gospodarka, Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej) oraz w 16 Regionalnych 

Programach Operacyjnych, a także ze wsparciem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszem Rybołówstwa (EFR) została 

zapewniona na etapie programowania wsparcia. Mechanizmy wzmacniające komplementarność 

interwencji EFS z innymi funduszami stosowane były także na etapie wdrażania PO KL. 
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Zgodnie z Uchwałą nr 62 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia z dnia 

22 marca 2012 roku w sprawie definicji komplementarności, komplementarność polityk, strategii, 

programów, działań, projektów to ich dopełnianie prowadzące do realizacji określonego celu. 

Z punktu widzenia Instytucji Zarządzającej PO KL i wdrażania Programu kluczowa była więc realizacja 

celów poprzez zapewnienie dopełniania się poszczególnych projektów finansowanych z EFS lub 

z EFS i innych źródeł, które mają prowadzić do osiągnięcia celów Programu Kapitał Ludzki m.in. 

w zakresie podniesienia poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo i zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego. 

Dla zapewnienia tak rozumianej komplementarności kluczowe znaczenie ma etap planowania 

interwencji na poszczególne lata (w ramach Planów działania) oraz planowania poszczególnych 

inwestycji realizujących ten sam cel. 

Kluczowe znaczenie dla zapewnienia komplementarności ma partnerska współpraca różnych 

podmiotów zaangażowanych w system wdrażania funduszy europejskich zarówno na poziomie 

krajowym, jak i regionalnym. Stąd też istotne znaczenie instytucjonalnych mechanizmów zapewniania 

komplementarności takich jak Komitet Koordynacyjny NSRO (KK NSRO) i działająca w jego ramach 

Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności, Komitet Monitorujący PO KL i Podkomitety 

Monitorujące PO KL (z udziałem przedstawicieli IZ RPO), czy wreszcie gremia dedykowane 

komplementarności (takie jak Zespół ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim, czy 

Kolegium Dyrektorów ds. Polityki Strukturalnej w województwie pomorskim). Gremia te umożliwiają 

m.in., wyznaczanie strategicznych kierunków dla interwencji EFS i innych funduszy, wymianę 

informacji, wspólne planowanie działań. Jednocześnie istotne jest łączenie w ramach jednej instytucji 

odpowiedzialności za wdrażanie PO KL (Instytucje Pośredniczące) i RPO (Instytucje Zarządzające). 

2.6.1 Opis osiagnietej komlementarności i uzyskanych efektów synergii  

2.6.1.1 Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących 

zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz przykłady projektów/ 

działań komplementarnych 

Mechanizmy służące zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia 

W ramach PO KL 2007-2013 stosowane były mechanizmy i narzędzia zapewniania 

komplementarności, o których mowa w dokumencie Mechanizmy zapewniania komplementarności w 

ramach PO KL, w którym IZ PO KL sformułowała zalecenia w zakresie tworzenia i wykorzystania 

mechanizmów zapewnienia komplementarności działań realizowanych w PO KL z przedsięwzięciami 

współfinansowanymi ze źródeł finansowych innych niż EFS. Dokument pełnił funkcje edukacyjne, 

mające poprawić wiedzę instytucji i pracowników nt. komplementarności i różnych jej rodzajów, 

odpowiadając na problem niewystarczającej wiedzy nt. komplementarności. Mechanizmy… były 

jednocześnie przewodnikiem wskazującym Instytucjom Pośredniczącym PO KL, jakie rozwiązania 

można wykorzystywać w ramach PO KL by m.in. usprawnić przepływ informacji czy zwiększyć 

prawdopodobieństwo wyboru do dofinansowania projektów komplementarnych. Jednym z elementów 

ww. dokumentu jest zestaw zaleceń IZ PO KL adresowanych do Instytucji Pośredniczących: 

 zapewnienie komplementarności geograficznej oraz przedmiotowej poprzez odpowiednie 

kryteria wyboru projektów; 

 stosowanie kryteriów komplementarności bezpośredniej w celu zapewnienia synergii działań 

podejmowanych w ramach różnych funduszy w tym samym obszarze; 

 wykorzystywanie systemu instytucjonalnego do tworzenia otoczenia sprzyjającemu 

komplementarności; 

 tworzenie ciał doradczych, czuwających nad zapewnieniem koordynacji i komplementarności 

(skupiające osoby decyzyjne lub mające wpływ na decydentów); 
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 udział w spotkaniach niezinstytucjonalizowanych dotyczących komplementarności 

w poszczególnych obszarach; 

 wykorzystywanie realizacji projektów systemowych dla zapewnienia komplementarności 

w ramach różnych programów operacyjnych; 

 informowanie beneficjentów o potrzebie zapewnienia komplementarności. IZ PO KL 

uczestniczyła także w pracach nad opracowaniem Rekomendacji horyzontalnych dla instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie i koordynację PO/ RPO w ramach NSRO 2007-2013 

w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań. W rekomendacjach 

wskazuje się m.in. na następujące działania, które powinny podjąć IZ PO/RPO: 

 wypracowanie definicji komplementarności; 

 stworzenie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy instytucjami; 

 instytucja koordynatora w każdym regionie; 

 przepływ informacji podczas spotkań grup roboczych; 

 zapewnienie koordynacji pomiędzy regionami; 

 zapisy kryteriów uzgadniane między programami tak, aby możliwe było premiowanie 

projektów możliwych do powiązania ze sobą; 

 zachęcanie beneficjentów do tworzenia projektów, których cele są zgodne z celami 

projektów z innych lub tego samego programu; 

 upowszechnianie modelowych przykładów działań komplementarnych; 

 ocena związku planowanych do realizacji projektów z innymi projektami w celu 

zapewnienia ich zgodności czasowej, przestrzennej lub technologicznej; 

W ramach PO KL funkcjonowały także mechanizmy, o których mowa w opracowanych przez Grupę 

roboczą ds. koordynacji i komplementarności i zatwierdzonych przez KK NSRO Rekomendacjach 

horyzontalnych dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 

w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań. Należy przy tym zauważyć, że 

mechanizmy, o których mowa w Rekomendacjach horyzontalnych… są częściowo tożsame 

z rozwiązaniami na rzecz komplementarności, zaproponowanymi w opracowanych przez IZ PO KL 

Mechanizmach zapewniania komplementarności w ramach PO KL. 

Na bieżąco w całym okresie realizacji PO KL prowadzone były prace różnych grup roboczych 

z udziałem Instytucji Pośredniczących, podczas których prezentowano informacje mające zapewnić 

m.in. przepływ informacji między działaniami podejmowanymi w ramach komponentu centralnego 

i regionalnego PO KL np. grupa ds. integracji społecznej. Funkcjonują także różnego rodzaju sieci, 

dzięki którym następuje usprawnienie przepływu informacji nt. działań komponentu centralnego PO KL 

np. nt. standardów usług i instytucji, do podmiotów działających na poziomie regionalnym 

(niejednokrotnie beneficjentów PO KL) np. spotkania sieciujące dla Centrów Integracji Społecznej czy 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

W PO KL 2007-2013 wykorzystywane były następujące mechanizmy zapewnienia 

komplementarności: 

 wykorzystanie kryteriów wyboru projektów do zapewnienia komplementarności 

wsparcia (kryteria umożliwiają premiowanie projektów komplementarnych). W ramach PO KL 

komplementarność była często wymogiem stawianym wnioskodawcom poprzez kryteria 

szczegółowe. Zazwyczaj stosowane są kryteria strategiczne, związane z przyznaniem 

dodatkowej premii punktowej. Kryteria dostępu związane z komplementarnością stosowane 

są sporadycznie. Kryteria komplementarności były powszechnie stosowane we wszystkich 

Priorytetach komponentu regionalnego PO KL; 
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 realizacja projektów systemowych dla zapewnienia komplementarności działań 

podejmowanych w ramach różnych programów operacyjnych, w odniesieniu do konkretnej 

dziedziny, na danym terenie, w odniesieniu do procesu, np. społeczno-gospodarczego; 

 funkcjonowanie w regionie jednej instytucji koordynatora (np. samorząd województwa) 

odpowiedzialnego za koordynację projektów/ działań realizowanych lub przewidzianych do 

realizacji w danym regionie w ramach programów krajowych i regionalnych. Takie rozwiązania 

przyjęto na przykład w województwie opolskim (w jednym departamencie Urzędu 

Marszałkowskiego skoncentrowane zostało zarządzanie wdrażaniem trzech Programów: 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska) czy małopolskim (w jednym departamencie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego usytuowana była Instytucja Pośrednicząca PO KL i Instytucja 

Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym); 

 przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami powinien mieć miejsce 

podczas spotkań innych grup roboczych (głównie na poziomie regionalnym 

i międzyregionalnym). W większości województw głównym forum wymiany informacji między 

instytucjami są Podkomitety Monitorujące PO KL oraz Komitety Monitorujące RPO. W części 

województw zdecydowano się na powołanie odrębnych grup lub gremiów, których celem było 

m.in. wypracowanie odpowiednich mechanizmów i narzędzi pozwalających zapewnić 

komplementarność podejmowanych działań. Cele i zadania powyższych ciał koncentrują się 

na koordynacji działań w poszczególnych regionach na rzecz efektywnego wykorzystania 

środków finansowych w ramach programów finansowanych ze środków wspólnotowych oraz 

identyfikacji, ukierunkowania i wsparcia właściwego przygotowania kluczowych przedsięwzięć 

rozwojowych w danych regionach możliwych do sfinansowania w ramach programów 

finansowanych ze środków wspólnotowych. Przykładem może być województwo łódzkie, 

w którym powołano Forum Komplementarności, rekrutujące się z przedstawicieli 

departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałych instytucji zajmujących się 

obsługą poszczególnych programów (POKL, RPO, PROW) w regionie. Głównym zadaniem 

Forum było wypracowywanie mechanizmów komplementarności w celu uzyskania synergii 

interwencji poszczególnych programów wdrażanych w województwie oraz monitorowanie 

komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych, Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej; 

 przeprowadzanie analiz, np. w oparciu o badania ewaluacyjne, w celu zapewnienia 

efektywnego stosowania mechanizmów służących do zapewnienia komplementarności 

wsparcia, a także na potrzeby sporządzania sprawozdań rocznych z przebiegu realizacji 

programu. 

Komplementarność z instrumentami innymi niż fundusze strukturalne 

Gwarancje dla Młodzieży 

W odpowiedzi na trudności zidentyfikowane w kontekście sytuacji osób młodych, na szczeblu 

europejskim podjęto szereg inicjatyw, które mają na celu przeciwdziałanie negatywnym trendom 

dotykającym młodzież. Na szczycie Rady Europejskiej 7-8 lutego 2013 r. podjęto decyzję o realizacji 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (Youth Employment Initiative), która jest skierowana do 

regionów, w których poziom bezrobocia osób w wieku od 15 do 24 lat przekracza 25%. 

Zaproponowana przez Komisję Inicjatywa stanowi narzędzie finansowe dla realizacji Gwarancji dla 

młodzieży, przedstawionej w ramach Pakietu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży. W ramach 

wspomnianej propozycji postuluje się, aby państwa członkowskie zagwarantowały wszystkim osobom 

w wieku od 15 do 24 lat, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu 

(tzw. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do 

zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. 
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W ramach przeciwdziałania bezrobociu wśród osób młodych oraz w celu zapewnienia osobom tym 

oferty działań aktywizacyjnych, które pozwolą na jak najbardziej płynne przejście z sektora edukacji na 

rynek pracy Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki rekomendowała 

uwzględnienie w ramach Planów działania komponentu regionalnego dla Priorytetu VI Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich, kryterium koncentrującego wsparcie na osobach młodych. Zgodnie 

z propozycją IZ PO KL połowę uczestników w projektach stanowiły osoby młode i starsze, w tym 30% 

osoby z kategorii NEET (które nie posiadają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu 

i szkoleniu). Osoby z tej kategorii muszą otrzymać ofertę aktywizacji w ciągu czterech miesięcy od 

dnia rejestracji w urzędzie pracy, co pozwoli na wpisanie się w założenia Gwarancji dla młodzieży. 

Zastosowanie kryterium łącznego, tj. obejmującego osoby młode i starsze, dało możliwość na 

dostosowanie warunków spełnienia kryterium do specyfiki danego rynku pracy. 

Krajowe programy na rzecz osób starszych 

Działania realizowane w ramach EFS skierowane do grupy osób starszych były komplementarne 

z działaniami realizowanymi w ramach rządowych programów, wdrażanych przez Rodziny, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

 Program Solidarność pokoleń, 

 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej, 

 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (na lata 2012-2013 oraz 

2014-2020). 

Należy zaznaczyć, że w PO KL wsparcie na rzecz grup defaworyzowanych, w tym dla osób po 

50 roku życia, realizowane jest w ramach podejścia horyzontalnego, co oznacza, że osoby te mogą 

zostać objęte wsparciem w ramach wszystkich priorytetów i działań PO KL. W ramach PO KL 

przewidziano szereg form wsparcia adresowanych do osób po 50 roku życia, które obejmują usługi 

o charakterze aktywizacyjno-zawodowym, edukacyjnym oraz społeczno-integracyjnym. Podstawowym 

celem wsparcia realizowanego z EFS jest wspieranie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 

przez osoby starsze, jak również pomoc w przezwyciężaniu indywidualnych barier społecznych 

i psychofizycznych, a tym samym włączenie społeczno-zawodowe osób starszych. 

Programy rządowe również zakładają realizację szeregu działań z obszarów takich, jak m.in. 

edukacja, partycypacja społeczna, usługi społeczne, kultura organizacji i środowiska pracy czy 

promocja zatrudnienia osób starszych. 

Celem przedsięwzięć podejmowanych zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich jest lepsze 

wykorzystanie zasobów ludzkich osób w wieku 50+ oraz zachęcanie tych osób do wydłużania swojej 

aktywności zawodowej. Zakłada się wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się 

w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, 

nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. 

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) 

Podstawowym założeniem korzystania ze środków EFG w Polsce jest jak najszybsze udzielenie 

wsparcia pracownikom przedsiębiorstw, tracącym pracę w wyniku masowych zwolnień (zgodnie 

z kryteriami kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu 1927/2006 dotyczącym EFG). 

W przypadku projektów realizowanych w Polsce w pierwszej kolejności na ten cel angażowane są 

środki krajowe (w ramach źródeł publicznych – z Funduszu Pracy), a ubieganie się o wkład finansowy 

EFG służy odzyskaniu części (50%) poniesionych wydatków. Działania zaplanowane w ramach EFG 

są komplementarne w stosunku do działań realizowanych z EFS przede wszystkim ze względu na 

charakter obu Funduszy. 

Do zwalnianych osób przede wszystkim (jako instrument interwencyjny) kierowany jest pakiet 

zindywidualizowanych usług, współfinansowanych z EFG, natomiast jako działania uzupełniające 

w dłuższej perspektywie możliwe jest zastosowanie (długoterminowych) działań dostępnych w ramach 
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EFS. Uzupełnianie się działań realizowanych w ramach EFG oraz EFS jest zapewnione również 

w sposób instytucjonalny. 

Opracowując system wdrażania EFG w Polsce, przyjęło zalecane przez Komisję Europejską 

rozwiązanie polegające na włączeniu w ten system instytucji uczestniczących w realizacji działań 

finansowanych z EFS. W związku z tym, we wdrażaniu EFG na szczeblu regionalnym i lokalnym biorą 

udział odpowiednio wojewódzkie (WUP) i powiatowe urzędy pracy (PUP). Podmioty te realizują 

również zadania współfinansowane z EFS oraz ze środków krajowych (w ramach Funduszu Pracy), 

przeznaczonych na prowadzenie polityki zatrudnienia. Skupienie działań realizowanych z różnych 

źródeł finansowania w ramach jednego podmiotu oraz ewidencjonowanie udzielanego wsparcia 

umożliwia uzupełnianie głównych form wsparcia wykazanych w zindywidualizowanym pakiecie usług, 

dodatkowymi, możliwymi do sfinansowania z innych źródeł (np. pośrednictwa pracy, pomocy 

w poszukiwaniu pracy – w ramach Funduszu Pracy). 

Zidentyfikowane problemy w zapewnieniu komplementarności oraz sposoby ich 

przezwyciężenia 

Do głównych barier utrudniających zapewnienie komplementarności w okresie programowania 2007-

2013 należały: 

 brak wiedzy na temat komplementarności po stronie instytucji (w początkowym okresie 

realizacji programu) oraz po stronie beneficjentów/projektodawców; 

 ograniczenia w przepływie informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie 

programów operacyjnych; 

 niedostępna informacja nt. przedsięwzięć planowanych przez poszczególnych potencjalnych 

projektodawców (duża liczba potencjalnych projektodawców i konkursowy tryb wyboru 

powoduje, że nie jest możliwe wcześniejsze zapoznanie się z inicjatywami planowanymi do 

sfinansowania przez inne podmioty lub z innych programów, dlatego trudniej jest zaplanować 

przedsięwzięcia komplementarne z innymi projektami); 

 różne tempo i rożne harmonogramy realizacji poszczególnych programów operacyjnych. 

Barierom tym przeciwdziałano stosując wymienione powyżej mechanizmy zapewniania 

komplementarności, w tym w szczególności poprzez edukacyjną funkcję dokumentu Mechanizmy 

zapewniania komplementarności w ramach PO KL oraz rekomendacje dotyczące kryteriów wyboru 

projektów. 

Przykłady projektów/ działań komplementarnych 

Dla zilustrowania poszczególnych rodzajów komplementarności przedstawiono przykłady projektów 

komplementarnych w poszczególnych obszarach tematycznych:  

Obszar rynku pracy 

 Komplementarność międzyfunduszowa/międzyprogramowa (PO KL a inny PO/RPO) 

Przykładem działań komplementarnych mogą być m.in. projekty realizowane w Małopolsce, gdzie 

aktywizowano osoby bezrobotne pod katem potrzeb kadrowych w związku z inwestycjami 

prowadzonymi w tych województwach. 

W województwie małopolskim w projektach systemowych w ramach  Priorytetu VI był realizowany 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Poddziałania 6.1.1, projekt  pt. „Konserwator - 

program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”  oraz jego kontynuacja  

„Konserwator bis - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”. W ramach 

poszczególnych edycji projektów rekrutowane były grupy uczestników, którym oferowano  

zindywidualizowane, kompleksowe wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, zatrudnienia 

subsydiowanego czy staży zawodowych. Miało ono służyć aktywizacji osób mających szczególne 

problemy ze znalezieniem zatrudnienia. W projektach tych, niektóre oferty pracy wprost wpisywały się 
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w działania małopolskich instytucji kultury wspartych w ramach projektów Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, np.: 

•  Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii Sztuki XX w. w willi „Oksza”, 

•  Modernizacja Tarnowskiego Teatru, 

•  Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa 

Polskiego. 

 Komplementarnoć wewnątrzprogramowa  

Realizowany od 2012 r. projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie pn. Zdobywcy rynku skierowany 

był do osób pozostających bez zatrudnienia i posiadających wykształcenie zasadnicze  zawodowe lub 

niższe. Był on komplementarny z innymi projektami, których beneficjentem był PUP w Nysie, 

realizowanymi w Priorytecie VI i VII PO KL. W ramach wszystkich tych projektów klienci Urzędu mogli 

skorzystać z poniżej wymienionych form wsparcia: 

 staży, przygotowania zawodowego, zajęć aktywizacyjnych, klubu pracy, szkoleń z zakresu 

prowadzenia działalności gospodarczej, jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (projekt Kalejdoskop Pracy, z Poddziałania 6.1.3); 

  szkoleń z wybranych kompetencji kluczowych, szkoleń zawodowych, staży (projekty 

z Poddziałania 6.1.1: Zdobywcy rynku, Mały Wielki Nysanin oraz Doradca na 5); 

 indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, treningu umiejętności 

i kompetencji społecznych i kluczowych, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy, staży 

(projekt Uwierz w siebie z Poddziałania 7.2.1), 

  indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, coachingu, treningu 

kompetencji i umiejętności społecznych, szkoleń zawodowych, staży (projekt Człowiek-

Nadzieja-Zaufanie-Praca z Poddziałania 7.4); 

 coachingu, poradnictwa zawodowego i psychologicznego, szkoleń zawodowych, staży 

skierowanych do osób niepełnosprawnych (Akademia Aktywności Społecznej 

z Poddziałania 7.2.1). 

Klienci PUP w Nysie mieli zatem możliwość przejścia kompleksowej ścieżki powrotu na rynek pracy, 

począwszy od wsparcia doradczo-psychologicznego (szczególnie w Priorytecie VII PO KL), kursów 

zawodowych, a skończywszy na stażach i dotacjach na założenie działalności gospodarczej. 

Realizacja wszystkich powyższych projektów pozwoliła w pełni osiągnąć zakładany cel polegający na 

aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu nyskiego. 

Przykładami komplementarności wewnątrzprogramowej i geograficznej są również projekty Krok do 

sukcesu z Poddziałania 6.1.3, Szansa na nowy zawód z Poddziałania 6.1.1 i Profesjonalny 

i skuteczny na rynku pracy z Poddziałania 6.1.2 realizowane w powiecie kępińskim. Należy zwrócić 

uwagę, że jednym z głównych problemów na kępińskim rynku pracy jest niski poziom aktywności 

zawodowej wśród młodzieży. Odpowiedzią na ten problem był projekt skierowany do osób do 30 r.ż. 

pn. Szansa na nowy zawód. Jego głównym celem była aktywizacja zawodowa 80 osób bezrobotnych 

w wieku do 30 lat, mieszkających na terenie powiatu kępińskiego zmierzająca do podjęcia 

zatrudnienia. Wsparcie przewidziane w projekcie miało charakter kompleksowy i obejmowało trzy 

formy wsparcia, tj. poradnictwo zawodowe (w tym Indywidualny Plan Działania), szkolenie zawodowe 

oraz staż. Natomiast celem projektu Krok do sukcesu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Kępnie była aktywizacja zawodowa młodzieży, długotrwale bezrobotnych i mieszkańców wsi. 

W ramach projektu realizowane były m.in. 6-miesięczne staże u pracodawców, przyznano 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prowadzono poradnictwo zawodowe. 

W projekcie Profesjonalny i skuteczny na rynku pracy przewidziano zatrudnienie 7 kluczowych 

pracowników oraz szkolenia kompetencyjne 10 pracowników PUP. Efekt synergii zostanie uzyskany 

dzięki zachowaniu większej trwałości rezultatów. Poprzez określenie wspólnego dla uzupełniających 
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się przedsięwzięć celu zapewniona została komplementarność podejmowanych działań 

finansowanych z EFS, co służy zmaksymalizowaniu efektywności podejmowanych działań. 

Pracownicy urzędu pogłębiając swoją wiedzę i doskonaląc kwalifikacje w zakresie wsparcia osób 

bezrobotnych, mogli skuteczniej odpowiadać na potrzeby klientów urzędu. 

Obszar integracji społecznej 

 Komplementarność międzyfunduszowa/międzyprogramowa (PO KL a inny PO/RPO) 

Przykładem komplementarności międzyfunduszowej może być projekt pt. „Anioły Ekonomii 

Społecznej”, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Priorytetu 

VII PO KL z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego 

z osią I Gospodarka, Innowacje, Technologie (Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych 

instytucji otoczenia biznesu) Wzrost poziomu jakości i zakresu proinnowacyjnych usług 

świadczonych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez remont 

obiektów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Do prowadzenia szkoleń i doradztwa w 

ramach projektu Anioły Ekonomii Społecznej wykorzystywano sprzęt komputerowy zakupiony w 

ramach projektu z RPO WZ, a biuro projektu znajdowało się w budynku wyremontowanym ze środków 

otrzymanych w ramach projektu z RPO WZ. 

 komplementarność wewnątrzprogramowa (Priorytet VII i IX PO KL) 

W województwie małopolskim efekt synergii był uzyskiwany dzięki realizacji przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego dwóch projektów systemowych, których uczestnikami byli 

wychowankowie 4 małopolskich ośrodków wychowawczych: 

 Poddziałanie 7.2.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie projekt: Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży z 

małopolskich ośrodków wychowawczych;  

 Poddziałanie 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt: ICT - 

Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w 

małopolskich ośrodkach wychowawczych.  

Oba projekty były skierowane do tej samej grupy uczestników. Projekty były realizowane równolegle, a 

wsparcie w nich oferowane wzajemnie się uzupełnia. Celem projektu realizowanego w ramach 

Priorytetu IX była poprawa szans edukacyjnych uczniów młodzieżowych ośrodków wychowawczych 

zlokalizowanych w Małopolsce, dzięki rozszerzeniu i podniesieniu jakości oferty kształcenia. W 

ramach projektu w ośrodkach wdrażane były programy rozwojowe zakładające organizację m.in. 

dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i języków 

obcych. Z kolei celem projektu realizowanego w ramach Priorytetu VII była poprawa szans 

adaptacyjnych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych poprzez organizację 

dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych dzięki realizacji 

Programów Aktywizacji Wychowanków, w tym: wyposażenie wychowanków w poszukiwane 

umiejętności zawodowe (kursy zawodowe uzależnione od indywidualnych predyspozycji 

wychowanków oraz aktualnych potrzeb rynku pracy, np. spawalnicze, gastronomiczne, operatorów 

wózków widłowych, prac wysokościowych); podniesienie kompetencji społecznych niezbędnych m.in. 

w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia; likwidacja zapóźnień edukacyjnych wynikających m.in. z 

zaburzeń rozwojowych. Projekt edukacyjny (Priorytet IX) pozwalał na realizację zajęć pozalekcyjnych 

w małopolskich ośrodkach wychowawczych i rozwijanie u wychowanków kompetencji kluczowych, 

natomiast projekt integracyjny (Priorytet VII) przygotowywał wychowanków do życia w społeczeństwie 

i rozwijał kompetencje i umiejętności niezbędne na rynku pracy. 
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 Komplementarność międzyokresowa (PO KL a PIW Equal) 

W ramach PO KL częstym rodzajem komplementarności była komplementarność międzyokresowa 

polegająca na wykorzystywaniu dorobku rozwiązań innowacyjnych wyprawowanych w ramach PIW 

Equal. Jednym z takich projektów jest projekt Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie - Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Centrum DZWONI). Projekt skierowany był do 43 

osób niepełnosprawnych intelektualnie, w stopniu niepełnosprawności od lekkiego po znaczny, 

zamieszkujących powiat głogowski w województwie dolnośląskim. Celem głównym projektu był wzrost 

aktywności zawodowej i społecznej u uczestników projektu. Projekt zapewnił wykorzystanie 

rezultatu PIW Equal w postaci modelu szkoleń integrujących. 

Innym przykładem jest projekt realizowany przez LECHAA Consulting Sp. z o.o. Strefa aktywizacji. 

W projekcie wsparto osoby niepełnosprawne z terenu 14 gmin Małopolski. Projekt wykorzystywał, 

stworzoną w PIW Equal, metodę indywidualnego coachingu jako sposobu aktywizacji zawodowej i 

społecznej uczestnika, która polega na wsparciu uczestnika przez trenera pracy w aktywnym 

poruszaniu się na rynku pracy i wzmacnianiu jego starań na każdym etapie. Trener pracy towarzyszył 

uczestnikowi w codziennej aktywności związanej z poszukiwaniem pracy tj. podczas przygotowywania 

i wysyłania CV, odwiedzin u pracodawcy, umawiania się na spotkania, udzielania odpowiedzi na 

ogłoszenia. Ponadto, aranżował rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą, pomagał w 

wyborze szkoleń zawodowych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby uczestnika, towarzyszy mu 

podczas wizyty studyjnej w spółdzielni socjalnej oraz koordynował jego udział w stażu zawodowym. 

Obszar adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz ochrony zdrowia 

 Komplementarność międzyfunduszowa/międzyprogramowa (PO KL a inny PO/RPO) 

Realizowany w Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw PO KL projekt Design management motorem innowacji w MSP w Wielkopolsce 

jest komplementarny z projektem Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu w Poznaniu 

dofinansowanego z EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 

poprzez przebudowę zabytkowego budynku, tzw. Starej Drukarni–Concordia na cele instytucji 

otoczenia biznesu. Placówka pełniła funkcję inkubatora przedsiębiorczości, ośrodka szkoleniowo-

doradczego i parku technologicznego dla firm sektora kreatywnego z całej Wielkopolski. Centrum 

świadczy m.in. usługi w zakresie zarządzania designem, dostarczania informacji na temat 

projektowania i zapewniania dostępu do innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc firmom w 

rozwoju i wejściu na nowe rynki. W projekcie dofinansowanym z PO KL, którego grupę docelową 

stanowili pracownicy zatrudnieni w mikro i małych przedsiębiorstwach, jak również przedsiębiorcy z 

sektora MMŚP prowadzący działalność na terenie województwa wielkopolskiego, celem było 

podniesienie kompetencji w zakresie profesjonalnego wykorzystywania potencjału designu w 

budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Koordynacja wsparcia WRPO ze wsparciem PO KL 

pozwoliła uzyskać wartość dodaną w zakresie pełniejszego wspierania rozwoju przedsiębiorstw z 

terenu Wielkopolski, w wyniku współdziałania komplementarnych wobec siebie projektów. 

Projekt szkoleniowy Kuźnia menadżerów PLUM realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL był 

komplementarny podmiotowo z projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego Poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału 

produkcyjnego i technologicznego firmy PLUM i Uruchomienie w firmie PLUM produkcji 

innowacyjnych regulatorów adaptacyjnych systemu różnicowania ciśnień do ochrony dróg 

ewakuacyjnych na wypadek pożaru. Dzięki projektom inwestycyjnym nastąpił wzrost potencjału 

produkcyjnego firmy, a w wyniku realizacji projektu szkoleniowego wzrósł potencjał kadrowy 

przedsiębiorstwa. Wspólnie projekty przyczyniły się do poprawy konkurencyjności firmy na rynku 

ogólnopolskim i międzynarodowym. 
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Projekt Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS 

Wrocław Sp. z o. o. realizowany był w ramach Poddziałania 8.1.1 przez firmę  Dobre Kadry. Grupę 

docelową projektu stanowiła firma HS Wrocław (będąca równocześnie partnerem projektu) oraz jej 

pracownicy. Firma ta specjalizuje się w sferze badawczo-rozwojowej branży lotniczej. Projekt był 

komplementarny z inwestycjami przedsięwziętymi w projekcie finansowanym z Działania 1.4-4.1 

Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, pn. Badania i rozwój w zakresie zaworów mechanicznych  

i elektromechanicznych. Ze środków EFS sfinansowano szkolenia pracowników dotyczące obsługi 

sprzętu zakupionego ze środków EFRR. Ankieta ewaluacyjna wykazała, że pracownicy firmy bardzo 

wysoko ocenili przydatność szkoleń w pracy na swoim stanowisku.  

Innym przykładem komplementarności międzyfunduszowej jest projekt Fundacji „ECO” Firma z 

pozytywną energią realizowany na Lubelszczyźnie. Projekt skierowany był do 108 osób pracujących 

oddelegowanych przez 35 pracodawców MŚP na szkolenie. Projekt ten był komplementarny z 

inwestycjami realizowanymi w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii). Dynamiczny rozwój w zakresie 

instalacji OZE pociąga za sobą wzrost popytu na specjalistyczne usługi w zakresie wykonawstwa 

instalacji OZE, tymczasem instalatorom, a także elektrykom (w zakresie fotowoltaiki) brakuje wiedzy i 

umiejętności, aby sprostać wymogom rynku i zachodzącym zmianom technologicznym. Realizacja 

ww. projektu pozwoliła na zdobycie przez uczestników projektu wiedzy z zakresu technologicznych i 

innowacyjnych aspektów wykorzystania energii odnawialnej tj. wykorzystania energii słonecznej, 

wiatrowej i biogazu. Eliminacja luk kompetencyjnych kadr gospodarki z zakresu OZE przełożyła się na 

wykorzystanie potencjału gospodarczego, wzrost innowacyjności i ochronę środowiska naturalnego 

regionu województwa lubelskiego.  

Obszar szkolnictwa wyższego oraz B+R 

 Komplementarność międzyfunduszowa/międzyprogramowa (PO KL a inny PO/RPO) 

W obszarze badań i rozwoju dobrym przykładem komplementarności jest projekt z Poddziałania 8.2.1 

PO KL pn. Innowacyjny przedsiębiorca - od nauki do biznesu, którego beneficjentem jest Agencja 

Rozwoju Innowacji S.A. Zakładał on inicjowanie działalności innowacyjnej. Innowacyjny model 

współpracy N+B w branży IT  był instrumentem do nawiązania kontaktu osób chcących otworzyć firmę 

spin off/out m.in. z beneficjentami Działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej PO Innowacyjna 

Gospodarka. Ponadto został opracowany i rekomendowany model współpracy dla przedstawicieli 

branży IT zainteresowanych otwarciem firmy spin off/on m.in. z beneficjentami Działania 3.1 PO IG. 

Dla każdego uczestnika przewidziano indywidualne doradztwo w celu opracowania biznesplanu, który 

był wykorzystany np. do aplikowania w Działaniu 3.1. PO IG. Natomiast w projekcie SPINqbator 

ZDolnego Śląska z Poddziałania 8.2.1 PO KL przewidziane są szkolenia, coaching, doradztwo dla 

uczestników projektu pragnących ubiegać się o finansowanie działalności innowacyjnej ze źródeł 

zewnętrznych (np. w ramach Działania 3.1 PO IG). Uczestnicy wykorzystali już wypracowane 

dokumenty bądź planują wykorzystać w najbliższym czasie do pozyskania finansowania w ramach 

Działania 3.1 PO IG, ale także Climate-KIC, Inicjatywy JEREMIE, RPO WD na lata 2014-2020 itp. 

W 2012 roku został ogłoszony konkurs w województwie podlaskim, w ramach Działania 8.2 PO KL, 

w którym jedno z kryteriów strategicznych zakładało komplementarność z projektami finansowanymi 

ze środków PO Innowacyjna Gospodarka, RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, 

PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Rozwój Polski Wschodniej. Jednym z projektów spełniających 

przedmiotowe kryterium jest projekt pn. Podlaski Program Innowacji w branży budownictwa 

i zielonych technologii realizowany przez Park Naukowo–Technologiczny Polska-Wschód 

w Suwałkach Sp. z o.o. Jest on komplementarny z projektem Podniesienie potencjału Politechniki 

Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno- laboratoryjnej Uczelni, 

prowadzonym przez Politechnikę Białostocką ze środków RPO Województwa Podlaskiego. Staże 

i szkolenia z projektu PO KL realizowane były w laboratoriach Politechniki Białostockiej, 
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dofinansowanych z RPO WP 2007-2013. Natomiast przy pomocy zakupionej infrastruktury naukowo-

badawczej uzyskano możliwość prowadzenia innowacyjnych prac badawczych. 

Projekt realizowany przez Miasto Olsztyn ze środków Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. OD POMYSŁU 

DO INNOWACJI – przy wsparciu OLSZTYŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO 

– staże naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur jest komplementarny z projektem 

dofinansowanym z PO Rozwój Polski Wschodniej pn. Budowa i uruchomienie Parku Naukowo-

Technologicznego tego samego beneficjenta. Projekt EFS dotyczył realizacji staży pracowników 

naukowych w przedsiębiorstwach, w wyniku czego zostały wypracowane propozycje rozwiązań 

innowacyjnych odpowiadających na rzeczywiste potrzeby MŚP. Projekt był dedykowany 30 

przedsiębiorstwom, z czego minimum 10  z Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 

Kolejnym przykładem komplementarności jest projekt z Poddziałania 4.1.1 Kształcimy 

profesjonalistów - kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów 

oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego realizowany przez Uniwersytet 

Gdański, który wykorzystał infrastrukturę sfinansowaną ze środków EFRR w ramach RPO 

Województwa Pomorskiego i PO Infrastruktura i Środowisko. Projekt EFS koncentrował się na 

przygotowaniu i otwarciu dwóch nowych unikatowych kierunków studiów – fizyka medyczna oraz 

krajoznawstwo i turystyka historyczna powiązanych z programem praktyk obowiązkowych, organizacji 

warsztatów dla studentów/absolwentów oraz wirtualnych targów pracy, wsparciu Biura Karier UG, 

objęciu kompleksowym programem szkoleń i staży studentów niepełnosprawnych UG. Kierunek fizyka 

medyczna częściowo był realizowany na infrastrukturze powstałej w ramach projektu Fizyka dla 

przyszłości / Zakup kompletnego wyposażenia nowoczesnego dydaktycznego laboratorium 

fizycznego dla studentów i doktorantów kierunku Fizyka Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku 

sfinansowanego z RPO Województwa Pomorskiego. Dodatkowo, Uniwersytet Gdański wspiera 

kierunki matematyczno-przyrodnicze, takie jak fizyka medyczna, również poprzez budowę 

infrastruktury dydaktycznej np. sfinansowanej ze środków PO Infrastruktura i Środowisko w projekcie 

pn. Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Komplementarność wewnątrzprogramowa 

W województwie śląskim w Poddziałaniu 8.2.1 PO KL realizowany był projekt Świętokrzyski 

Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu. Projekt zakładał realizację staży 

pracowników naukowych w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych branż 

wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego opracowanej 

w ramach projektu systemowego Perspektywy RSI Świętokrzyskie (etapy I-IV) finansowanego 

z Poddziałania 8.2.2 PO KL. Natomiast projekt Budowa przewagi konkurencyjnej 

świętokrzyskiego sektora turystyki medycznej dzięki innowacyjnym procesom zarządczym 

zakładał udzielanie wsparcia w rozwoju turystyki medycznej, branży określonej jako strategiczna 

w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego. Dodatkowo, dla każdej ze 

specjalizacji innowacyjnych w ramach projektu Kręgi Innowacji-rozwój zintegrowanych narzędzi 

wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu 

opracowane zostały założenia rozwoju realizacji opisane w odpowiednich strategiach. 

Obszar edukacji 

 Komplementarność międzyfunduszowa/międzyprogramowa (PO KL a inny PO/RPO) 

W okresie wdrażania PO KL zrealizowano dwa projekty systemowe Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i 

Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym 

Śląsku i Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II. Głównym celem obu 

projektów było lepsze dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnych i lokalnych 

uwarunkowań rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności poprzez bardziej 

racjonalne i efektywne stymulowanie ścieżek rozwoju edukacyjnego wybieranych przez młodzież. W 

projekcie zaplanowano więc prowadzenie efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez 
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zajęcia doradcze w szkołach oraz specjalistyczne zajęcia doradztwa branżowego w centrach 

kształcenia zawodowego. Projekty te były komplementarne wobec projektu realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt.: 

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Głównym celem projektu 

było unowocześnienie systemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie 

branżowych centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz doposażenie ich 

w nowoczesny sprzęt o charakterze przemysłowym do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. 

Oba projekty PO KL pozwoliły na optymalne wykorzystanie potencjału zmodernizowanej bazy 

dydaktyczno-szkoleniowej centrów, w których odbywały się zajęcia praktyczne dla uczniów ze szkół 

zawodowych z poszczególnych branż (turystycznej, mechanicznej, budowlanej, informatycznej, 

elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej oraz samochodowej), dzięki czemu 

pracodawcy mogli zatrudniać w pełni wykształconych absolwentów, przygotowanych do pracy na 

identycznym jak w przemyśle sprzęcie. W centrach kształcenia zawodowego organizowano także w 

ramach projektów konkursy na najlepszych uczniów w zawodzie ze względu na wysokiej klasy 

sprzęt specjalistyczny oraz konieczność zapewnienia odpowiednich standardów organizacyjnych do 

przeprowadzenia konkursów.  

Dobrym przykładem przedsięwzięć komplementarnych są również projekty realizowane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Projekt Dolnośląska szkoła liderem 

projakościowych zmian w polskim systemie edukacji (zrealizowany w ramach Poddziałania 

9.1.2), którego celem było wdrożenie w szkołach programów rozwojowych w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych oraz technologii informatycznych, w swych działaniach był komplementarny do 

projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2007-2013. W szczególności należy wspomnieć o projekcie RPO Pracownia 

przyrodnicza w każdej gminie, którego celem było wyposażenie w sprzęt nowoczesnych pracowni 

przyrodniczych do badań środowiskowych w ośrodkach edukacji ekologicznej. Innym projektem 

finansowanym ze środków EFRR komplementarnym do projektu realizowanego w Poddziałaniu 

9.1.2 był projekt Dolnośląska e-szkoła. Projekt ten zakładał dostawę, instalację i uruchomienie 

internetowej platformy edukacyjnej oraz wyposażenie szkół w niezbędną technologię, w tym dwie 

mobilne pracownie komputerowe, multimedialną, interaktywną pracownię multiprzedmiotową oraz 

notebooki nauczycielskie. 

Dodatkowo działania realizowane w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych 

zmian w polskim systemie edukacji były uzupełniane w sposób komplementarny zadaniami 

innego projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  

realizowanego w ramach Działania 9.4 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych uczniów. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na obszarach wiejskich w zakresie 

nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (tj. przyroda, geografia, biologia, 

matematyka, fizyka, chemia) z wykorzystaniem ICT.  

Realizacja projektów systemowych w ramach PO KL w połączeniu z projektami w ramach RPO WD 

2007-2013 pozwoliła na objęcie bardziej kompleksowym wsparciem większej liczby uczniów, 

nauczycieli i szkół niż byłoby to możliwe w trybie konkursowym w ramach tylko PO KL. 

Obszar dobrego rządzenia 

 Komplementarność międzyfunduszowa/międzyprogramowa (PO KL a inny PO/RPO) 

Przykładem realizacji zasady komplementarności w obszarze dobrego rządzenia jest projekt Poprawa 

jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców zrealizowany przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.  Był on komplementarny z projektem - Platforma Usług Elektronicznych 

dla klientów ZUS, współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. W wyniku działań podjętych w projekcie infrastrukturalnym stworzono w ZUS 
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profesjonalne centrum obsługi telefonicznej (COT), natomiast w ramach projektu Poprawa jakości 

usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców zaplanowano cykl kompleksowych szkoleń 

zapewniających pracownikom COT nabycie potrzebnej wiedzy i umiejętności do pracy w nowym 

środowisku. 

Kolejny przykład komplementarności między PO KL a PO IG to projekt Wprowadzenie e-usług w 

resorcie sprawiedliwości. Zrealizowane w nim działania, w tym: wdrożenie systemu rejestracji 

spółek w 24 godziny w trybie on-line, zapewnienie elektronicznego dostępu do Centralnej Informacji 

Ksiąg Wieczystych w trybie on-line oraz możliwości składania wniosków o wpis do księgi wieczystej 

drogą elektroniczną są uzupełnieniem w stosunku do usług elektronicznych, które nie zostały w pełni 

uwzględnione w ramach PO IG.  

 Komplementarność wewnątrzprogramowa 

Zasada komplementarności wewnątrzprogramowej realizowana była w zakresie dobrego rządzenia 

m.in. w Działaniu 5.4 PO KL w projektach wyłonionych w ramach konkursu pt. Tworzenie 

regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz 

wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy 

doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych. W ramach niniejszego konkursu kryteria 

dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej zostały opracowane m.in. na podstawie 

wyników badania pt. Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania 

organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne, które zostało 

zrealizowane w ramach projektu systemowego pn. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat 

funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności 

zarządzania sferą pożytku publicznego. Dzięki wynikom badań opracowano definicję regionalnych 

i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych, wskazano działania 

deficytowe w działalności już istniejących centrów oraz wyróżniono kryteria strategiczne. Ponadto 

należy podkreślić, że jedno z kryteriów dostępu dotyczące stworzenia planów współpracy pomiędzy 

centrum informacji i wspomagania a ośrodkiem wspierania ekonomii społecznej wskazuje na 

komplementarność wsparcia z Priorytetem VII PO KL. Dokumentacja konkursowa wymagała od 

projektodawców wskazania zgodności ze wszystkimi kryteriami dostępu, bez których projekt nie mógł 

być realizowany. 

2.6.1.2 Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych 

W przypadku badań ewaluacyjnych komplementarność rozumiana była dwojako. Po pierwsze jako 

uzupełnianie się wiedzy uzyskanej na podstawie raportów ewaluacyjnych realizowanych przez 

poszczególne instytucje zaangażowane w ten proces. Analizy prowadzone między innymi w ramach 

badania metaewaluacyjnego, zleconego przez Ministerstwo Rozwoju, jako podsumowanie wszystkich 

działań realizowanych w obszarze ewaluacji w ramach PO KL, pozwoliło wskazać na występowanie 

tak rozumianej komplementarności w całym okresie wdrażania PO KL. Wniosek taki można wysnuć 

zarówno na podstawie liczby raportów, które przyporządkowane zostały do danego wniosku w ramach 

analiz poszczególnych dziedzin oraz w odniesieniu do wniosków i rekomendacji – których analiza 

pozwoliła określić na podstawie ilu raportów została opracowana dana rekomendacja. Po wtóre 

komplementarność rozumiana jako przedmiot badań ewaluacyjnych znalazła swoje odzwierciedlenie 

w następujących badania ewaluacyjnych: 

 Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie mazowieckim. Celem głównym badania 

zrealizowanego w 2010 było wskazanie mechanizmów i narzędzi zapewniających 

komplementarność projektów realizowanych w ramach PO KL w województwie mazowieckim 

w stosunku do RPO WM oraz PROW, możliwych do zastosowania na etapie programowania 

działań PO KL oraz wyboru projektów w kolejnych latach wdrażania. 

 Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach EFS - zrealizowane 

na zlecenie MEN. Celem głównym badania była ocena komplementarności działań 
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podejmowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 

przede wszystkim w Priorytecie III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty oraz w Priorytecie 

IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 

 W 2011 r. realizowane było badanie ewaluacyjne Komplementarności wsparcia PO KL z 

innymi programami UE. Głównym celem badania była ocena realizacji zasady 

komplementarności oraz propozycja rozwiązań w celu zwiększenia efektów realizacji tej 

zasady. Zleceniodawcą niniejszego badania była IP PO KL z woj. dolnośląskiego. 

 Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu 

świadczących usługi dla przedsiębiorców. Realizacja badania współfinansowana była ze 

środków EFRR, niemniej jednak jednym z celów badania była ocena komplementarności 

wsparcia dla instytucji otoczenia biznesu pomiędzy Programem Operacyjnym Innowacyjna 

Gospodarka oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.  

 Badanie adekwatności i efektywności realizowanego wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.6 

oraz w komponencie regionalnym PO KL w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Badanie to zlecone przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki społecznej miało na celu 
ocenę użyteczności, skuteczności, efektywności i trwałości wsparcia udzielonego w ramach 

projektów systemowych z Poddziałania 1.3.6 PO KL oraz projektów wspierających osoby 

niepełnosprawne, zrealizowanych w komponencie regionalnym w Priorytetach VI-VIII, a także 

ocenę trafności wsparcia zaoferowanego dotychczas w projektach wobec rzeczywistych 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Ocena działań informacyjno-promocyjnych RPO WO 2007-2013 i PO KL z rekomendacją do 

przedsięwzięć w okresie 2014-2020. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a jego głównym celem była ocena działań 

informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych podejmowanych w województwie opolskim w 

zakresie Funduszy Europejskich, w szczególności w ramach RPO WO 2007-2013 i 

komponentu regionalnego PO KL oraz wskazanie rekomendacji, które pozwolą zapewnić 

zbudowanie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich i zachęcą do aktywnego 

pozyskiwania środków unijnych w okresie programowania na lata 2014-2020. 

Wyniki prowadzonych badań wskazują na występowanie komplementarności zarówno w odniesieniu 

do wsparcia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie centralnym 

oraz regionalnym, jak również pomiędzy EFS i EFRR w objętych badaniami obszarach. Pomimo 

ogólnie pozytywnej oceny występowania komplementarności, zrealizowane badania pozwoliły na 

opracowanie rekomendacji, które przyczyniły się do wzrostu synergii i wzajemnego uzupełniania się 

realizowanego wsparcia. Zrealizowane badania ewaluacyjne zaskutkowały m.in. dodaniem do 

formularza Planu działania części G, w której IP były zobowiązane przedstawić opis mechanizmów 

zapewniających komplementarność działań przewidzianych w priorytecie finansowanych ze środków 

EFS z działaniami współfinansowanymi przez inne środki wspólnotowe, czy też opracowaniem i 

udostępnieniem wszystkim IP dokumentu pod nazwą "Mechanizmy zapewniania komplementarności 

w ramach PO KL", w którym sformułowane zostały m.in. zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie 

tworzenia i wykorzystania mechanizmów zapewnienia komplementarności działań realizowanych w 

PO KL z przedsięwzięciami współfinansowanymi z innych niż EFS źródeł finansowych. 

2.6.2 Cross-financing 

Cross-financing w ramach PO KL może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których 

poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań 

realizowanych w ramach Programu. Musi on być powiązany wprost z głównymi zadaniami 

realizowanymi w ramach danego projektu. Cross-financing jest możliwy do zastosowania w projektach 

realizowanych we wszystkich Priorytetach Programu. 
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Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich 

wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu. W przypadku działań dotyczących integracji 

społecznej, wartość wydatków kwalifikowalnych na finansowanie cross-financingu została 

podwyższona do poziomu 15%, zgodnie z art. 3 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006. 

W przypadku, gdyby na poziomie Priorytetu PO KL zostało stwierdzone zagrożenie przekroczenia 

limitu procentowego cross-financingu odpowiedniego dla danego Priorytetu, Instytucja Pośrednicząca 

(Instytucja Pośrednicząca II stopnia) mogła określić (na przykład w dokumentacji konkursowej) niższy 

dopuszczalny limit procentowy wydatków w ramach cross-financingu na poziomie projektu.  

Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-financingiem dotyczyły przede 

wszystkim: 

a)  zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) pojazdów oraz mebli; 

b)  zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe, 

z wyłączeniem pojazdów i mebli, którego wartość początkowa była równa lub wyższa od 350 

PLN; 

c)  zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) sprzętu, z wyłączeniem pojazdów i mebli, 

którego wartość początkowa była równa lub wyższa od 350 PLN, celem przekazania 

uczestnikom projektów PO KL; 

d) dostosowywania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. 

Cross-financing w ramach PO KL nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, 

remontów budynków, a jedynie wykonywanie prac dostosowawczych związanych z realizowanymi 

projektami w ramach PO KL. 

Poziom cross-financingu był weryfikowany na dwóch etapach: 

 ubiegania się o środki EFS – wnioskodawca był zobowiązany do oszacowania, w części wniosku 

o dofinansowanie projektu dotyczącej budżetu, kosztów cross-financingu w ramach projektu; 

koszty te były weryfikowane podczas oceny wniosku o dofinansowanie projektu przez instytucję 

odpowiedzialną za weryfikację. W przypadku uzyskania dofinansowania, odpowiednie zapisy 

w zakresie poziomu wydatków objętych cross-financingiem zostały zawarte w załączniku do 

umowy o dofinansowanie realizacji projektu; 

 rozliczania środków w projekcie – beneficjent był zobowiązany do wykazania wartości wydatków 

poniesionych w ramach cross-financingu we wnioskach o płatność składanych w trakcie realizacji 

projektu do wartości określonej we wniosku o dofinansowanie projektu; rozwiązanie to pozwoliło 

podmiotowi będącemu stroną umowy na monitorowanie poziomu cross-financingu osiągniętego 

w ramach zarówno pojedynczego projektu, jak i całego Priorytetu. 

Ponadto, monitorowanie cross-financingu wspomagał system informatyczny KSI SIMIK 07-13 

w następujący sposób: (1) w systemie na poziomie funkcjonalności umów o dofinansowanie są 

widoczne informacje o tym, iż projekt zakłada wydatki objęte cross-financingiem; (2) w systemie na 

poziomie funkcjonalności wniosków o płatność widoczna jest informacja o wysokości wydatków 

objętych cross-financingiem rozliczonych na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność. Zatem 

funkcjonalność KSI SIMIK 07-13 zezwala na określenie kwoty wydatków poniesionych w ramach 

danego projektu PO KL. 

Na podstawie danych uzyskanych z systemu KSI SIMIK 2007-2013 stwierdzono, iż średni poziom 

cross-financingu w zawartych umowach o dofinansowanie projektu podpisanych w całym okresie 

programowania oraz średni poziom cross-financingu rozliczonego we wnioskach o płatność nie 

przekroczyły dopuszczalnego limitu 10%/15%. Średni poziom cross-financingu w zawartych umowach 

o dofinansowanie projektu podpisanych w całym okresie programowania wyniósł 2,95% wydatków 

kwalifikowalnych. W szczególności w odniesieniu do Priorytetu IX PO KL, w ramach którego 

obserwowany jest najwyższy poziom cross-financingu w porównaniu z innymi Priorytetami PO KL, 

Instytucja Zarządzająca PO KL prowadziła w całym okresie programowania  bieżący monitoring 
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poziomu cross-financingu osiągniętego w ramach podpisanych umów o dofinansowanie oraz 

zatwierdzanych wnioskach o płatność. Z przeprowadzonej analizy Instytucji Zarządzającej PO KL 

wynika, że w ramach Priorytetu IX PO KL również nie przekroczono limitu 10% dla cross-financingu 

(9,23%) w zatwierdzonych wydatkach we wnioskach o płatność. 

2.6.3 Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych 

w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej 

Podstawowym mechanizmem zapewniającym rozdzielność finansowania działań realizowanych 

w ramach polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej są zapisy Linii 

demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej 

i Wspólnej Polityki Rybackiej. Linia demarkacyjna stanowi zestaw kryteriów wskazujących dla 

określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia 

wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument stanowi tabelaryczne 

zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy 

UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami 

operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/ charakteru projektów, wartości (kosztów 

kwalifikowalnych) projektów, rodzaju beneficjenta. 

Zapewnieniu stosowania linii demarkacyjnej (przestrzegania zapisanych w niej kryteriów demarkacji) 

służą następujące narzędzia/ instrumenty koordynacji: 

 Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodową Strategię 

Spójności) – składający się m.in. z przedstawicieli IZ programami operacyjnymi Polityki 

Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

 Komitety Monitorujące Programy Operacyjne/Regionalne Programy Operacyjne oraz 

Podkomitety Monitorujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w skład których włączeni byli 

także przedstawiciele innych IZ PO/RPO; 

 Kontrole krzyżowe projektów – w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO została powołana 

grupa robocza, złożona z przedstawicieli wszystkich instytucji zarządzających programami 

finansowanymi ze środków EFRR, EFS, EFRROW i EFR. Zadaniem jej było opracowanie 

propozycji mechanizmów kontroli krzyżowej dla inwestycji wspieranych w ramach 

poszczególnych programów (np. odpowiednie pytania we wnioskach o dofinansowanie, 

kontrole na próbie projektów, wspólny dostęp do baz danych); 

Oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE. 

2.6.4 Kontrole krzyżowe w zakresie odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej 

Koordynacja procesów kontrolnych 

Koordynacja procesów kontrolnych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych jest jednym 

z obowiązków Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (dla krajowych 

Programów Operacyjnych) i Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne (dla 

Regionalnych Programów Operacyjnych). Obowiązki te pełnił także powołany w 2009 r. Komitet do 

Spraw Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, który w perspektywie 

finansowej 2007-2013, zwoływany był przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, w 

razie zaistniałej potrzeby, najczęściej jednak dwa razy w roku. Komitet skupiał przedstawicieli 

wszystkich Instytucji Zarządzających, Instytucji Koordynujących, Instytucji Certyfikującej, Instytucji 

Audytowej i Najwyższej Izby Kontroli. Do zadań Komitetu należało, m.in. opiniowanie rocznych planów 

kontroli Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi i Regionalnymi Programami 

Operacyjnymi, które były następnie akceptowane przez właściwe Instytucje Koordynujące oraz 

przyjmowanie informacji odnośnie wykonania rocznych planów kontroli. W sytuacji wykrycia w trakcie 
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prowadzonych kontroli nieprawidłowości lub uchybień, Instytucje Koordynujące otrzymywały do 

wiadomości ostateczne wersje informacji pokontrolnych wraz z ewentualnymi zaleceniami 

pokontrolnymi. Informacje te poddawane były bieżącej analizie, w wyniku której IK NSRO lub IK RPO 

mogła zalecić Instytucji Zarządzającej podjęcie określonych działań w celu likwidacji uchybień bądź 

poprawy efektywności wdrażania danego programu. 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach 

obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z 29 czerwca 2012 r. oraz Wytycznymi 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w zakresie procesu kontroli w ramach 

obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, Instytucja Koordynująca Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia (a pod koniec perspektywy finansowej także Instytucja Certyfikująca) 

prowadziła kontrole krzyżowe wydatków beneficjentów realizujących równolegle projekty w ramach co 

najmniej dwóch programów operacyjnych NSRO (kontrole krzyżowe horyzontalne) lub dwóch 

perspektyw finansowych (kontrole krzyżowe międzyokresowe). Weryfikacje prowadzone były na 

danych gromadzonych w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07-13 oraz w systemie SIMIK 

2004-2006. Prowadzenie czynności wyjaśniających dokonywane było w ścisłej współpracy z 

Instytucjami Zarządzającymi. Weryfikacje krzyżowe prowadzone były zgodnie z częstotliwością 

określoną w Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej 

Programem Operacyjny. 

Kontrole krzyżowe w ramach PO KL 

Zgodnie z obowiązującym w ramach PO KL systemem kontroli, IZ PO KL odpowiedzialna była 

w perspektywie finansowej 2007 – 2013 za kontrole krzyżowe Programu, polegające na wykrywaniu 

podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL.  

Na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach 

obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym IZ PO KL zlecała prowadzenie kontroli 

krzyżowych Programu wykonawcom zewnętrznym. Kontrole prowadzone były przez Wykonawcę 

zewnętrznego pod nadzorem Wydziału Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Kontrole prowadzone były co miesiąc w odniesieniu do beneficjentów wylosowanych na 

podstawie Numerów Identyfikacji Podatkowej oraz danych zarejestrowanych w KSI SIMIK 07-13. 

Od początku okresu programowania przeprowadzono kontrole krzyżowe w odniesieniu do 7476 

beneficjentów realizujących co najmniej dwa projekty w ramach PO KL. W wyniku ww. kontroli 

potwierdzono wystąpienie podwójnego finansowania wydatków w stosunku do 146 

beneficjentów. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne dotyczyły w szczególności podwójnie 

rozliczonych faktur związanych z zakupami sprzętu i usług w ramach projektów oraz kosztów 

wynagrodzenia personelu projektów, w tym podwójnie rozliczonych narzutów na wynagrodzenia 

pracowników. 

Kontrole były prowadzone zgodnie z metodologią określoną w Procedurze prowadzenia kontroli 

krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowaną przez Instytucję 

Zarządzającą. Wszystkie kontrole zostały zarejestrowane w systemie KSI SIMIK 07-13.  

W ramach PO KL realizowane były także kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” (PO RYBY) 2007-2013 na zasadach 

określonych w dokumencie: Zasady kontroli w ramach PO KL. Kontrole krzyżowe horyzontalne 

z projektami PROW i PO RYBY miały na celu wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania 

wydatków na podstawie dokumentów finansowo – księgowych przedkładanych równolegle w ramach 

PO KL oraz ww. programów. W ramach PO KL kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami 

PROW/PO RYBY prowadzone były podczas kontroli projektów na miejscu w siedzibie beneficjenta. 

W latach 2007 – 2013 przeprowadzono łącznie 2831kontroli krzyżowych z projektami PROW/RYBY. 

W ich zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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2.7 Monitorowanie i ocena 

2.7.1 Monitorowanie 

System monitorowania PO KL służył zapewnieniu odpowiedniej jakości wdrażania Programu. 

Obowiązek monitorowania wynika z art. 47 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 

2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. 

Ogólne założenia systemu monitorowania wskazujące instytucje odpowiedzialne za realizację procesu 

sprawozdawczości, zakres przedmiotowy dokumentów sprawozdawczych oraz terminy ich 

przedkładania zostały zawarte w Zasadach systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013. Ponadto, dokument ten określa rolę Komitetu i Podkomitetów 

Monitorujących Program w systemie sprawozdawczości. Zasady dostępne są na stronie internetowej 

www.efs.2007-2013.gov.pl. 

System sprawozdawczości stanowił istotny element procesu zarządzania Programem, zapewniający 

jego sprawne wdrażanie. Dokumenty sprawozdawcze dostarczały informacji na temat występujących 

problemów oraz odchyleń od przyjętych założeń i celów, przyczyniając się tym samym do wczesnego 

reagowania na występujące trudności i nieprawidłowości. Jednocześnie, prowadzona na bieżąco 

analiza danych w ramach sprawozdania stanowiła punkt wyjścia do przeprowadzenia badań 

ewaluacyjnych. 

Monitorowanie było prowadzone w oparciu o określone w PO KL wskaźniki finansowe oraz wskaźniki 

odnoszące się do produktów i rezultatów, kwantyfikujące cele szczegółowe Priorytetów. Ponadto, 

monitorowany był przepływ uczestników w projektach PO KL zgodnie z wymogami określonymi 

w załączniku XXIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Należy jednocześnie podkreślić, że 

postęp rzeczowy projektów, w tym wskaźniki produktu i rezultatu, mierzony był na podstawie 

zatwierdzonych wniosków beneficjenta o płatność. 

2.7.2 Ewaluacja 

Zgodnie z danymi z badania metaewaluacyjnego
24

, zleconego przez IZ PO WER w celu 

podsumowania działań realizowanych w obszarze ewaluacji, finansowanych z PO KL, w całym okresie 

programowania 2007 – 2013 zrealizowane zostały łącznie 352 badania ewaluacyjne (dokładna lista 

badań stanowi załącznik do sprawozdania). Najwięcej badań przeprowadzono na poziomie 

centralnym (badania IZ PO KL). Natomiast liczba badań zrealizowanych przez poszczególne 

instytucje pośredniczące na poziomie centralnym oraz regionalnym jest zróżnicowana i zależy 

zarówno od potencjału poszczególnych jednostek ewaluacyjnych, jak i występujących potrzeb 

informacyjnych w zakresie obszarów realizacji PO KL. 

Rys.  65 Liczba i procent badań ewaluacyjnych realizowanych w latach 2007 - 2015 r. w ramach PO KL 

 

                                                 
24

 Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS, Evalu, Warszawa 2016 r. 
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Źródło: badanie metaewaluacyjne (na podstawie sprawozdań z PT PO KL) 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, na badania ewaluacyjne w okresie 2007-2015 wydano około 

7,9 mln EUR z pomocy technicznej PO KL, z czego ok. 51% wydatkowania przypada na instytucję 

zarządzającą oraz instytucje pośredniczące centralne. Wynika to głównie z faktu, iż badania robione 

na poziomie centralnym były bardziej przekrojowe i obejmowały zasięgiem cały kraj. Biorąc pod 

uwagę zaś tematykę realizowanych badań ewaluacyjnych najwięcej zrealizowano w odniesieniu do 

wsparcia w obszarze rynku pracy, integracji społecznej, edukacji oraz systemu zarządzania i 

wdrażania PO KL.  

W trakcie poszczególnych lat wdrażania Programu, wszystkie instytucje odpowiedzialne za realizację 

badań ewaluacyjnych w PO KL w ramach pomocy technicznej, zobowiązane były do przygotowywania 

rocznych planów ewaluacji, które zawierały zestawienia badań ewaluacyjnych, przewidzianych do 

realizacji w danym roku kalendarzowym. Mając na względzie jak najpełniejsze dopasowanie tematyki 

realizowanych badań do realnych potrzeb poszczególnych instytucji, jak również zapewnienie jak 

największej trafności i użyteczności wyników badań do bieżących potrzeb wynikających ze stanu 

realizacji Programu, Plany te w razie konieczności podlegały aktualizacji np. w zakresie tematyki 

badania, jego zakresu itp. Zmiany wynikały w głównej mierze z bieżącego zapotrzebowania instytucji 

na dane informacje – czyli potrzeb informacyjnych, które są zmienne w czasie i zależne zarówno od 

tempa wdrażania jak i charakteru problemów/procesów występujących w procesie wdrażania 

Programu. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, każda wprowadzana zmiana była uzgadniana 

wcześniej z IZ PO KL. 

Roczne plany ewaluacji poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację PO KL konsultowane 

były z IZ PO KL. Podejście takie przyczyniło się do zapewnienia komplementarności pomiędzy 

realizowanymi badaniami, jak również zagwarantowało objęcie wszystkich obszarów interwencji PO 

KL niezbedną oceną, na wszystkich etapach wdrażania wsparcia. Zamieszczony powyżej wykres 

wskazuje, iż proces koordynacji przebiegał sprawnie, a liczba badań odpowiada skali wsparcia 

realizowanego w danym obszarze. 

Wszystkie tematy powyższych badań ewaluacyjnych i ich założenia badawcze były konsultowane w 

gronie ekspertów (z regionalnymi grupami sterującymi ewaluacją i/lub Grupą Sterującą Ewaluacją PO 

KL), zaś rekomendacje pochodzące z ww. badań były dyskutowane i zatwierdzane przez takie gremia 

jak: Komitet Monitorujący PO KL czy Podkomitety Monitorujące PO KL – w przypadku badań 

regionalnych, realizowanych w poszczególnych województwach. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na bardzo dużą liczbę badań zrealizowanych w całym 

okresie realizacji PO KL, szczegółowa prezentacja wszystkich ewaluacji nie jest możliwa w niniejszym 
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sprawozdaniu. Szersze informacje dotyczące poszczególnych zrealizowanych badań ewaluacyjnych 

są dostępne w ramach rocznych sprawozdań z pomocy technicznej dla każdej instytucji i w załączeniu 

do niniejszego sprawozdania. Pełny przegląd badań ewaluacyjnych dla wszystkich instytucji 

realizujących badania ewaluacyjne w tym również w ramach PO KL dostępny jest w ramach 

przygotowanywanej corocznie przez Krajową Jednostkę Ewaluacji publikacji pt. Rocznik Ewaluacji. 

Jednocześnie ze względu na brak sprawozdania rocznego z realizacji PO KL za 2015 r., poniżej 

zaprezentowano opis wyników badań zrealizowanych przez IZ PO KL w 2015 r.  

W 2015 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zakończyła realizację następujących badań 

ewaluacyjnych
25

: 

Ewaluacja podażowego i popytowego systemu kształcenia umiejętności pracowników MŚP – 

na przykładzie województwa małopolskiego 

Celem głównym badania było dokonanie porównania i oceny systemu podażowego (na przykładzie 

Poddziałania 8.1.1 PO KL) i systemu popytowego (na przykładzie projektu innowacyjnego 

realizowanego przez WUP Kraków w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL PFK – Podmiotowe 

finansowanie kształcenia) w zakresie dofinansowania szkoleń dla MŚP w ramach województwa 

małopolskiego. Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły swierdzić, iż wymogi stawiane 

przedsiębiorcom w obydwu systemach wpływają na ich motywację do ubiegania się o środki na 

dofinansowanie szkoleń. 87% uczestników systemu podażowego i ponad 90% pilotażu systemu 

popytowego byłoby zainteresowanych korzystaniem w przyszłości z dofinansowania szkoleń na takich 

samych zasadach.  

Zarówno pilotaż systemu popytowego, jak i system podażowy spełniają swoją funkcję w zakresie 

dopasowania szkoleń do potrzeb przedsiębiorców zarówno w zakresie zwiększenia wydajności 

pracowników, jak i rzeczywistego podnoszenia ich kwalifikacji. Szkolenia zrealizowane zarówno w 

ramach systemu podażowego, jak i pilotażu systemu popytowego są wysoko oceniane w kontekście 

realizacji stawianych przed nimi celów. Przedsiębiorcy oczekują, że do minimum zostanie ograniczony 

czas, który muszą poświęcić oni lub ich pracownicy na kwestie formalne, co w konsekwencji przełoży 

się również na zmniejszenie kosztów, jakie będą ponosić firmy w związku z aplikowaniem o 

dofinansowanie i organizacją samych szkoleń. 

„Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków 

EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu” 

Celem badania była ocena stopnia realizacji celu głównego i celów strategicznych Programu oraz 

wpływu środków EFS na zmiany społeczno-gospodarcze. Wyniki badania pozwoliły jednoznacznie 

stwierdzić, iż Program wyraźnie przyczynił się do wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. 

Stwierdzono, przede wszystkim, iż: 

 skuteczność PO KL jest wysoka i wystepuje we wszytkich obszarach wsparcia Programu, co 

należy ocenić szczególnie pozytywnie w świetle kryzysu gospodarczego ostatnich lat;  

 największy efekt wpływu interwencji obserwowany jest w tych województwach, do których 

skierowano najwyższe kwoty wsparcia i w których początkowa sytuacja była najbardziej 

niekorzystna;  

 występuje konwergencja dla wszystkich analizowanych  obszarów. Badania pokazały coraz 

większą spójność pomiędzy powiatami. Wyliczono, że dzisiejsze różnice pomiędzy powiatami 

(przy niezmienionych warunkach społeczno - ekonomicznych oraz utrzymaniu 

dotychczasowego tempa inwestycji w kapitał ludzki) mogą zostać zredukowane o połowę w 

perspektywie najbliższych 5-10 lat; 

                                                 
25

Raporty końcowe z badań ewaluacyjnych zleconych przez IZ PO KL (wraz z tabelami rekomendacji z nich wynikających) są 
zamieszczone na stronie internetowej EFS pod adresem http://www.efs.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania 
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 trafność, użyteczność i skuteczność okazała się najsilniejsza dla rynku pracy i integracji 

społecznej, mniejsza dla pozostałych obszarów;  

 dzięki interwencji odnotowano zdecydowane zmniejszenie dystansu Polski do średniej 

notowanej dla UE-28 pod względem poszczególnych obszarów wdrażania Programu;  

 dzięki PO KL wszędzie miała miejsce poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej lub 

przyczyniła się w znacznym stopniu do zahamownia negatywnych tendencji związanych z 

kryzysem gospodarczym ostatnich lat – np. w obszarze  rynku pracy ogólna sytuacja która się 

dokonała na przestrzeni lat 2008-2013 to pogorszenie się sytuacji o średnio 7,1%, ale gdyby 

nie projekty realizowane w ramach PO KL pogorszenie się tej sytuacji byłoby jeszcze większe  

(o 3,8 pp.). 

Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 

2007-2013 – V etap 

W ramach niniejszej wieloetapowej ewaluacji, w latach 2013-2015 zrealizowano cztery fale badania. 

W 2015 r. opracowany został w ramach VI etapu zamówienia raport podsumowujący całość tej 

ewaluacji. 

Badanie pozwoliło obliczyć wartości wskaźników monitorowania komponentu regionalnego PO KL. W 

raportach z badania osób wspartych jako niepracujące i jako pracujące znajdują się informacje o 

strukturze uczestników i udzielonym wsparciu, aktualnej sytuacji na rynku pracy i jakości zatrudnienia. 

U osób wspartych jako niepracujące zbadano wpływ wsparcia na podjęcie zatrudnienia, w tym 

oceniono relatywną skuteczność poszczególnych form wsparcia, oraz zbadano opinie uczestników o 

wpływie wsparcia na zatrudnienie (subiektywny efekt netto).  

Wyniki prowadzonego badania pozwoliły ustalić, iż w przypadku osób objetych wsparciem, jako 

niepracujące: 

• od 20% do 42% uczestników znalazło potencjalnie trwałe zatrudnienie;  

• co piąta osoba, która miała pracę po projekcie prowadziła własną firmę (21%); 

• 89% pracujących po projekcie było zadowolonych z warunków swojej pracy;   

• pół roku po zakończeniu wsparcia uczyło się (w szkole, na uczelni lub na kursach) 24 % 

uczestników; 

• szacuje się, że pół roku po zakończeniu udziału w Programie pracowało od 461 tys. do 485 tys. 

osób -  tym od 270 tys. do 292 tys. osób znalazło zatrudnienie dzięki udziałowi w projekcie;   

• subiektywny efekt netto zatrudnienia - po pół roku dzięki projektowi pracowało 52% uczestników; 

• 96% osób było zadowolonych z udziału w projektach. 

W przypadku wsparcia zrealizowanego na rzecz osób pracujących, wyniki badania pozwoliły ustalić, 

iż: 

• z projektów  skorzystało 5,5% pracujących mieszkańców Polski (blisko 900 tys. osób);  

• udzielone wsparcie to przede wszystkim szkolenia, warsztaty i kursy (skorzystało z nich aż 93% 

wspartych osób pracujących) oraz doradztwo (13%); 

• ponad 90% uczestników wsparcia nadal pracuje; 

• udział miejsc pracy o wysokim dochodzie na przestrzeni roku (pomiędzy okresem około 6 i 18 

miesięcy od zakończenia udziału w projekcie) wzrósł o 6 p.p. do poziomu 47%; 

• blisko 100% uczestników deklaruje, że umie lepiej wykonywać jakąś pracę, jest bardziej pewna 

siebie i swoich umiejętności, ma większą motywację do pracy zawodowej, lepiej radzi sobie przy 

rozwiązywaniu pojawiających się problemów, chce dalej zdobywać nowe umiejętności i czuje się 

bardziej cennym pracownikiem dla pracodawcy; 
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• ¾ szkoleń by się nie odbyło gdyby pracodawca lub pracownik był zobowiązany do poniesienia 

kosztu uczestnictwa, ale częściowa odpłatność sprzyjałaby większej trafności i skuteczności 

szkoleń. 

Celem badania była również ocena kondycji firm założonych dzięki wsparciu realizowanemu w ramach 

PO KL. Wyniki badania pozwoliły w tym kontekście ustalić, iż: 

• wsparcie pozwoliło na utworzenie 187 tys. firm;  

• co piąty uczestnik w projekcie otrzymał samą tylko dotację, jednak w większości przypadków 

oferowane były także szkolenia, wsparcie pomostowe; 

• półtora roku od rejestracji działalności nadal funkcjonowało 68% firm, zaś po 3 latach - 56%. Są to 

efekty zbliżone do wskaźnika przeżywalności ogółu przedsiębiorstw osób fizycznych w Polsce 

mimo, że część osób wspartych pochodzi z grup o trudnej sytuacji na rynku pracy i obniżonej 

szansie na założenie trwałej firmy.  

Działania na rzecz rozwoju kultury ewaluacyjnej  

W trakcie całego okresu wdrażania PO KL, Instytucja Zarządzająca realizowała liczne działania 

włączające szerokie grono interesariuszy w proces ewaluacji, w tym w szczególności wykorzystywania 

wyników prowadzonych badań. Działania te realizowane były między innymi poprzez włączanie 

przedstawicieli Komitetu Monitorującego PO KL w proces formułowania tematów, celów oraz założeń 

badawczych. Na poszczególnych posiedzeniach KM PO KL członkom Komitetu przedstawiano 

informacje o wynikach realizowanych badań ewaluacyjnych, zachęcano  do formułowania zagadnień, 

które powinny zostać objęte badaniami. Przedstawiano pod obrady Komitetu wyniki badań 

zrealizowanych na zlecenie własnej jednostki ewaluacyjnej, a także zleconych przez IP szczebla 

centralnego oraz rekomendacje z nich wynikające, celem ich przyjęcia. 

Dla całego okresu programowania 2007 – 2013 powołano również Grupę Sterującą Ewaluacją, w 

której skład wchodzili zarówno przestawiciele IZ, jak również przedstawiciele Instytucji 

Pośredniczących PO KL, którzy pełnili w ramach reprezentowanych przez siebie instytucji oraz 

podległych im w strukturze wdrażania IP2, rolę koordynatorów procelu ewaluacji. W początkowym 

etapie działania Grupy, IZ skupiała się w głównej mierze na budowaniu potencjału ewaluacyjnego 

wśród członków przedmiotowej Grupy. Na przestrzeni lat funkcjonowania Grupy zrealizowano w tym 

celu liczne szkolenia z zakresu ewaluacji, przekazywano członkom GSE liczne materiały i zaproszenia 

na warsztaty i konferencje poświęcone tematyce badań, zarówno na terenie kraju, jak równiez na 

arenie międzynarodowej. W późniejszych latach wdrażania Programu do prac Grupy zapraszano 

również ekspertów zewnętrznych (między innymi parnerów społecznych, przedstwicieli GUS). W 

ramach Grupy prowadzono konsultacjie założeń badawczych, identyfikowano dodatkowe obszary, 

które powinny zostać objęte badaniami, konsultowano wyniki badań ewaluacyjnych oraz sposób 

wdrożenia rekomendacji wynikających z badań ewaluacyjnych. Funkcjonowanie Grupy Sterującej 

Ewaluacja PO KL przyczyniło się w znacznym stopniu do zwiększenia jakości ewaluacji prowadzonych 

w ramach Programu zarówno na szczeblu centralnym, jak również regionalnym. 

Biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem Grupy, IZ PO KL 

podejmowała również liczne działania, mające na celu rozwój wiedzy oraz przygotowania 

pracowników samorządowych do wykonywania zadań związanych z ewaluacją, szczególnie w 

kontekście wyzwań przypisanych do nowego okresu programowania. Działania te w obszarze 

ewaluacji objęły m.in. przekazywanie informacji na temat zagadnień związanych z systemem 

ewaluacji polityki spójności w okresie programowania 2014-2020. Wyników szeregu ewaluacji 

tematycznych ex post, realizowanych na zlecenie KE (DG EMPL), oceniających efekty wdrażania EFS 

na poziomie UE-28 w latach 2007-2013 oraz metodologii badawczej, prezentowanych i omawianych w 

trakcie  spotkań na szczeblu unijnym, takich jak ESF Evaluation Partnership Meeting (w marcu, 

czerwcu i listopadzie).  
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Pracownicy IZ podejmowali również liczne działania nakierowane na rzecz budowy własnej wiedzy 

eksperckiej w obszarze ewaluacji Programu. Uczestniczyli w międzynarodowych spotkaniach z 

zakresu zastosowania w ewaluacji metod kontrfaktycznych, organizowanych przez KE (DG EMPL) w 

ramach spotkań sieci tematycznej pn. ESF Evaluation Partnership Meeting, a także w warsztatach 

poświęconych tej tematyce organizowanych zarówno w kraju, jak również za granicą. 

Jednocześnie przedstawiciele JE IZ reprezentowali Polskę w trakcie licznych konferencji o tematyce 

ewaluacyjnej, gdzie mieli okazję prezentować doświadczenia Polski w zakresie ewaluacji, jak również 

promować wyniki prowadzonych badań wskazujących na skuteczność realizowanych w ramach PO 

KL interwencji. 

Komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych 

W przypadku badań ewaluacyjnych komplementarność rozumiana była jako uzupełnianie się wiedzy 

uzyskanej na podstawie raportów ewaluacyjnych realizowanych przez poszczególne instytcjie 

zaangażwane w ten proces. Analizy prowdzone między innymi w ramach badania metaewaluacyjnego 

pozwoliły wskazać na jej występowanie w całym okresie wdrażania PO KL. Wniosek taki można 

wysnuć zarówno na podstwie, liczby raportów, które przyporządkowane zostały do danego wniosku w 

ramach analiz poszczególnych dziedzin oraz kryterium "szerokości" w przypadku wniosków i 

rekomendacji – które pozwoloło określić na podstawie ilu raportów została opracowana dana 

rekomendacja). Analizy prowadzone w ramach badania pozwoliły stwierdzić ponadto, iż choć nie 

zawsze odniesienia są bezpośrednie, to szczegółowa analiza tresci pozwola stwierdzić, że autorzy 

raportów najczęściej czytają wcześniejsze publikacje w analizowanym obszarze, jak również dane 

zewnętrzne, publikacje eksperckie, które dotyczyły danego obszaru (np. Poszczególne edycje badania 

Bilans Kapitału Ludzkiego, jak również raportu Diagnoza Społeczna. Jednocześnie można stwierdzić, 

iż komplementarność szczególnie widoczna była na poziomie regionów (przykładem mogą być raporty 

dotyczące działań informacyjno - promocyjnych). Następnie regiony - poziom centralny (gdzie bardzo 

czesto raporty realizowane na poziomie IP regionalnych odnosiły się do raportów realizowanych na 

poziomie centralnym). Na zwiększenie komplementarności pozytywnie wpływała standardowo 

wpisywane przez instytucje zlecające badania do odnieszenia się do wniosków i rekomendacji z 

wcześniejszych badań realizowanych w danym obszarze. Ważnym elementem w budowaniu 

komplementarności jest konsultowanie wstępnych wersji raportów przez wiele podmiotów, w tym 

szczególnie wsparcie raportów regionalnych przez instytucje centralne. Nie bez znaczenia jest też 

doświadczenie wykonawców, którzy dzięki posiadanej pamięci instytucjonalnej przyczyniają się do 

zwiększenia komplementarności, kumulując wiedzę zdobytą we wcześniejszych badaniach. 

2.7.3 Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13)  

W perspektywie 2007-2013 na potrzeby zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny programów 

współfinansowanych z Funduszy Europejskich wdrożono Krajowy System Informatyczny (KSI 

SIMIK 07-13).  Jest to system informatyczny oparty o technologię internetową gromadzący na 

poziomie kraju dane niezbędne dla systemów zarządzania i kontroli dla wszystkich programów 

operacyjnych. Dostęp do systemu ograniczony był do użytkowników z instytucji na wszystkich 

poziomach wdrażania z tym, że uprawnienia nadawane były indywidualnie i profilowane w zakresie 

poziomu, modułów i funkcjonalności (odczyt/edycja/modyfikowanie, usuwanie). W ramach PO KL 

dostęp do systemu KSI (SIMIK 07-13) otrzymało ok. 5 tys. osób. W pierwszych latach funkcjonowania 

KSI użytkownicy objęci byli systemem szkoleń organizowanych przez IK NSRO. W kolejnych latach 

obowiązek przeszkolenia nowych użytkowników z obsługi KSI oraz z polityki bezpieczeństwa systemu 

przenoszony był na administratorów merytorycznych (AMI) pełniących rolę łączników pomiędzy IP/IP2 

i IZ. 

Dla PO KL w systemie w pełni funkcjonowały następujące moduły: 

1) wnioski o dofinansowanie 

2) umowy/decyzje o dofinansowanie 
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3) wnioski o płatność 

4) kontrole 

5) rejestr obciążeń 

6) kontrole krzyżowe 

7) wskaźniki PO KL 

8) prognozy i płatności 

9) prognozy wydatków deklaracje IC 

10) deklaracje wydatków - własne i przychodzące 

11) korekty systemowe 

Powyższe moduły wdrażane były etapowo, postępując za cyklem życia projektu oraz oczekiwaniami 

użytkowników.  

System KSI (SIMIK 07-13) uzupełniony był o zewnętrzne narzędzie raportujące pozwalające na 

tworzenie rozbudowanych analiz danych w ramach Programu PO KL. Systemem raportującym dla KSI 

SIMIK 07-13 był początkowo Oracle Discoverer Plus, który z uwagi na brak wsparcia producenta 

zastąpiony został w 2014 r. przez Oracle Business Intelligence 11g (Oracle BI). Oracle BI jest 

aplikacją dedykowaną dla obsługi hurtowni danych, a więc baz danych, których architektura 

zorientowana jest na optymalizację szybkości wyszukiwania i jak najefektywniejszą analizę 

zawartości, co znacznie zwiększa wydajność i zmniejsza czas generowania raportów.  

Celem usprawnienia pracy użytkowników i eliminowania potencjalnych błędów wprowadzono do 

systemu KSI (SIMIK 07-13) szereg walidacji, a dane już wprowadzone do systemu poddawane były 

bieżącej analizie jakości w ramach prowadzonego audytu jakości. Za jakość oraz zgodność z 

dokumentami źródłowymi danych wprowadzonych do KSI odpowiadała każda z instytucji (IC, IZ, IP 

oraz IP2), która je wprowadza zgodnie z jej właściwościami. W celu dopełnienie tych obowiązków 

Administratorzy Merytoryczni IP oraz IP2 pod nadzorem Administratora Merytorycznego IZ 

monitorowali jakość danych wprowadzanych do systemu zgodnie z harmonogramem przekazywanym 

na kolejny rok kalendarzowy. Monitorowanie jakości danych odbywało się zgodnie z ustaloną 

procedurą oraz było prowadzone na podstawie narzędzi do prowadzenia monitorowania danych w 

postaci raportów Oracle Discoverer, a później Oracle BI. 

2.7.4 Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 

(PEFS 2007) 

System PEFS 2007 dla PO KL jest uzupełnieniem sprawozdawczości Krajowego Systemu 

Informatycznego SIMIK 07-13 (KSI SIMIK 07-13) o elementy specyficzne dla Europejskiego Funduszu 

Społecznego wymagane przez Komisję Europejską. System przeznaczony jest do monitorowania 

efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS poprzez monitorowanie danych uczestników 

projektów. System umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i agregowanie danych, wspierając tym 

samym proces monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji z realizacji projektów. Dodatkowo dane 

pochodzące z systemu PEFS 2007 służą urealnianiu wskaźników (tj. wyeliminowaniu powtarzających 

się osób/podmiotów). 

Dane gromadzone w systemie PEFS 2007 są wykorzystywane na potrzeby licznych badań 

ewaluacyjnych prowadzonych zarówno przez Instytucję Zarządzającą jak i Instytucje 

Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II stopnia. Dane z systemu były przygotowywane do badań 

ewaluacyjnych poprzez ograniczanie zakresu danych w ramach filtrów i eksportowanie do plików 

przekazywanych do wykonawcy badania. 

Ze względu na złożoność zbieranych danych i zgodnie z zapisami PO KL, na system PEFS 2007 

składały się następujące elementy (moduły): 
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- Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) – umożliwiał przygotowanie wniosków o 

dofinansowanie projektu w formacie xml, a następnie zaimportowanie zawartych we wniosku 

danych dotyczących projektu i projektodawcy do Bazy lokalnej PEFS 2007 oraz do Krajowego 

Systemu Informatycznego; 

- Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E) – wersja off-line ww. aplikacji; 

- Generator Wniosków Płatniczych (GWP) - umożliwia przygotowanie w formie elektronicznej 

wniosku beneficjenta o płatność, pobierając część danych z wniosku o dofinansowanie 

projektu przygotowanego w GWA; 

- System Kontroli Wniosków (SKW) – umożliwia wczytanie dwóch plików zawierających dane 

wniosku o dofinansowanie projektu lub wniosku beneficjenta płatność w celu porównania 

różnic. Aplikacja wspiera proces weryfikacji i oceny wniosków w ramach PO KL; 

- Formularz PEFS 2007 - umożliwia wprowadzanie danych osobowych i statystycznych o 

osobach lub instytucjach, którym udzielone zostało wsparcie (np. sfinansowano szkolenia, 

staże). Narzędzie funkcjonuje jako oprogramowany plik w formacie MS Excel. Obowiązkiem 

projektodawcy jest regularne wypełnianie i przesyłanie formularza wraz ze składanym 

wnioskiem o płatność; 

- Baza lokalna PEFS 2007 – trzon systemu PEFS 2007, który umożliwia powiązanie informacji 

pochodzących z wniosków o dofinansowanie projektów utworzonych w GWA z danymi 

osobowymi i statystycznymi zbieranymi w Formularzu PEFS 2007. Powiązanie oparte jest o 

numer projektu; 

- Baza konkurencyjności – umożliwia beneficjentom tworzenie i upublicznianie w formie 

elektronicznej zapytań ofertowych w związku z realizacją zasady konkurencyjności, które 

beneficjenci zlecają na zewnątrz w trakcie realizacji projektów PO KL. 

Rys.  66 Schemat wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami Systemu na poziomie 

Instytucji Pośredniczących/Instytucji Pośredniczących 2 Stopnia (IP/IP2) oraz Instytucji Zarządzającej 
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Źródło: opracowanie własne 

2.7.5 Komitet Monitorujący PO KL 

Zgodnie z art. 36 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju realizacja programu operacyjnego 

podlega monitorowaniu przez komitet monitorujący. Szczegółowe zasady pracy komitetu 

monitorującego określone zostały w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego nr 3 dotyczących 

komitetów monitorujących z dnia 7 września 2007 r.  

W skład KM PO KL wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów 

społecznych i gospodarczych. W posiedzeniach uczestniczą również obserwatorzy oraz 

przedstawiciele Komisji Europejskiej (organ doradczy). Przy wyłanianiu składu KM PO KL zachowano 

zasadę równości szans. 

Zgodnie z Regulaminem KM PO KL przyjętym 26 października 2007 r. do zadań tego gremium należy:  

 rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL oraz 

zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów; 

 okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów określonych w PO KL, 

na podstawie dokumentów przedkładanych przez IZ PO KL; 

 analizowanie rezultatów realizacji PO KL, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla 

każdego priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji  

PO KL, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od 

początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w PO KL; 

 analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania PO KL; 

 zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli PO KL oraz z komentarzami Komisji 

Europejskiej do tych raportów; 
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 przedkładanie IZ PO KL propozycji zmian lub analiz PO KL ułatwiających realizację celów 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, określonych w Rozporządzeniu Rady (WE)  

nr 1083/2006 lub służących usprawnieniu zarządzania PO KL, w tym zarządzania 

finansowego; 

 analizowanie i zatwierdzanie wszelkich propozycji zmian treści decyzji Komisji Europejskiej  

w sprawie wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego;  

 dodatkowe zadania wynikające ze specyfiki PO KL. 

Skład KM PO KL tworzy 47 instytucji, z czego 15 instytucji reprezentuje stronę rządową (ok. 32 % 

członków Komitetu), 18 stronę samorządową (ok. 38 % członków Komitetu), a pozostałe 14 partnerów 

społecznych i gospodarczych (ok. 30 % członków Komitetu). W posiedzeniach Komitetu uczestniczą 

również obserwatorzy (28 osób) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej (3 osoby).  

Łącznie do końca 2015 r. odbyły się 33 posiedzenia KM PO KL - 6 posiedzeń stacjonarnych oraz  

27 posiedzeń wyjazdowych powiązanych na ogół z wizytami studyjnymi w miejscach realizacji 

projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. 

W posiedzeniach Komitetu brało udział średnio 38 osób (ok. 81 % członków Komitetu), w tym  

11 przedstawicieli strony rządowej (ok. 73 % członków reprezentujących w Komitecie stronę rządową), 

16 przedstawicieli strony samorządowej (ok. 89 % członków reprezentujących w Komitecie stronę 

samorządową) oraz 11 przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych (ok. 79 % członków 

reprezentujących w Komitecie partnerów społecznych i gospodarczych). Jednocześnie  

w posiedzeniach brało udział średnio 20 obserwatorów (ok 71 % obserwatorów w Komitecie) oraz  

3 przedstawicieli Komisji Europejskiej (100 %). 

W trakcie posiedzeń skupiono się przede wszystkim na omawianiu, dyskutowaniu i przyjmowaniu 

szczegółowych kryteriów wyboru projektów konkursowych i systemowych oraz planów działania dla 

poszczególnych priorytetów komponentu centralnego i komponentu regionalnego, jak również ich 

zmian. Prezentowano i poddawano pod dyskusję m.in. stan wdrażania Programu, sprawozdania  

z jego realizacji w kolejnych latach oraz wyniki prowadzonych badań ewaluacyjnych i audytów 

systemu zarządzania i kontroli w ramach PO KL. Gremium analizowało i konsultowało,  

a w następstwie opracowywało rekomendacje, propozycje zmian i usprawnień odnoszące się do 

spraw bieżących, tj. konieczność niwelowanie skutków kryzysu gospodarczego oraz konieczność 

wprowadzania zmian do Programu w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych. Wśród 

zagadnień podejmowanych i szeroko dyskutowanych na posiedzeniach znalazły się również wyniki 

raportów dotyczących m.in. realizacji zasady partnerstwa w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Kapitał Ludzki oraz analiz odnoszących się m.in. 

do funkcjonowania punktów informacyjnych, jak również założenia Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Zaangażowanie członków Komitetu w dyskusje prowadzone w ramach posiedzeń, warsztatów, grup 

roboczych oraz spotkań tematycznych skutkowało przyjęciem przez KM PO KL 178 uchwał. 

W ramach Komitetu Monitorującego funkcjonowało sześć grup roboczych, tj.: 

 Grupa robocza ds. horyzontalnych, 

 Grupa robocza ds. komponentu regionalnego POKL, 

 Grupa robocza ds. zatrudnienia i integracji społecznej, 

 Grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy, 

 Grupa robocza ds. edukacji oraz 

 Grupa robocza ds. dobrego rządzenia. 
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Do głównych zadań wskazanych grup należało: gromadzenie, wymiana oraz analizowanie informacji 

na temat wdrażania PO KL, okresowe badanie postępu i osiągania celów PO KL, w szczególności 

analizowanie wyzwań i zagrożeń dla realizacji PO KL, ocena adekwatności realizowanych w ramach 

PO KL działań, w odniesieniu do aktualnej i prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej, 

przedkładanie Komitetowi lub bezpośrednio Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucjom 

Pośredniczącym PO KL rekomendacji dotyczących zmian kryteriów wyboru projektów, zmian  

w Programie lub jego uszczegółowieniu, służących usprawnieniu realizacji PO KL, wypracowywanie 

wspólnych rekomendacji, standardów i procedur oraz formułowanie wniosków i zaleceń odnoszących 

się do systemu wdrażania Programu.  

Ponadto każda z ww. grup realizowała szczegółowe zadania związane z jej specyfiką, tj: 

 Grupa robocza ds. horyzontalnych zajmowała się monitorowaniem procesu wdrażania na 

poziomie regionalnym i centralnym zagadnień horyzontalnych (innowacyjność, współpraca 

ponadnarodowa, partnerstwo, gender-mainstreaming); 

 Grupa robocza ds. komponentu regionalnego PO KL zajmowała się monitorowaniem 

procesu wdrażania poszczególnych Priorytetów komponentu regionalnego PO KL  

w regionach, w celu zapewnienia spójności ich wdrażania na poziomie krajowym; 

 Grupa robocza ds. zatrudnienia i integracji społecznej zajmowała się zapewnieniem 

koordynacji i spójności realizacji działań, dotyczących wsparcia dla osób bezrobotnych, 

biernych zawodowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym podejmowanych na 

poziomie regionalnym i centralnym (działania systemowe); 

 Grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy zajmowała się zapewnieniem 

koordynacji i spójności realizacji działań systemowych, realizowanych centralnie, związanych 

ze wsparciem dla rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz ich kadr,  

z działaniami w tym zakresie wdrażanymi na poziomie regionalnym; 

 Grupa robocza ds. edukacji zajmowała się zapewnieniem koordynacji i spójności realizacji 

działań służących podnoszeniu jakości edukacji oraz poziomu wykształcenia społeczeństwa, 

podejmowanych na poziomie centralnym z podobnymi działaniami realizowanymi na poziomie 

regionalnym PO KL;  

 Grupa robocza ds. dobrego rządzenia zajmowała się monitorowaniem procesu wsparcia dla 

budowy zdolności instytucjonalnej polskiej administracji oraz wdrażania na poziomie krajowym 

standardów dobrego rządzenia, zgodnych ze standardami i wytycznymi Unii Europejskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem założeń Programu Reformy Regulacji. Ponadto Grupa robocza 

monitorowała działania służące rozwojowi potencjału organizacji pozarządowych oraz 

organizacji pracodawców i pracowników jako podmiotów istotnych z punktu widzenia 

efektywnej realizacji zasad dobrego rządzenia. 

Rekomendacje wypracowywane w poszczególnych obszarach przez wskazane grupy stanowiły punkt 

odniesienia do dyskusji prowadzonych w trakcie posiedzeń. 

33..  PPoossttęępp  wwddrraażżaanniiaa  PPrrooggrraammuu  wwgg  PPrriioorryytteettóóww  

Poniżej opisano postęp wdrażania PO KL w podziale na Priorytety. W przypadku Priorytetów 

komponentu centralnego przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące wybranych projektów 

systemowych, istotnych z punktu widzenia realizacji celów Programu. 

3.1 PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna 

Wsparcie w Priorytecie I miało na celu wzmocnienie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji 

systemu pomocy społecznej, aktywizację społeczno-zawodową i integrację członków społeczności 

romskiej, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób pozbawionych wolności oraz osób z 

niepełnosprawnościami. Od 2012 r. rozpoczęto dodatkowo realizację przedsięwzięć na rzecz ekonomii 
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społecznej poprzez wykorzystanie zwrotnych instrumentów finansowych (Działanie 1.4) oraz działań 

wspierających powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dzieci 

poprzez m.in. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych (Działanie 1.5). 

Priorytet I wdrażany był centralnie, a oferowane w nim wsparcie było komplementarne z działaniami 

realizowanymi w projektach komponentu regionalnego, tj. Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich oraz Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. W Priorytecie I wspierane były dwa 

główne obszary: zatrudnienia i integracji społecznej, a działania w nich realizowane były przede 

wszystkim poprzez projekty systemowe. Procedurę konkursową przewidziano jedynie w stosunku do 

obszaru dotyczącego równości szans kobiet i mężczyzn na polu zawodowym oraz godzenia życia 

zawodowego i rodzinnego (Poddziałanie 1.3.2 – wsparcie wygaszane od 2012 r., Działanie 1.5 – 

realizowane od 2012 r.), jak również w odniesieniu do działań na rzecz społeczności romskiej 

(Poddziałanie 1.3.1). 

Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu 

Na realizację działań w ramach Priorytetu I przeznaczono 402,9 mln EUR (w tym 342,5 mln EUR 

wkładu EFS), z czego wykorzystano 400,1 mln EUR, tj. 99,3% alokacji. Pierwotnie na Priorytet I 

przeznaczono 506,2 mln EUR, w tym 430,3 mln EUR dofinansowania UE, czyli o 103,2 mln EUR 

więcej niż w ostatecznej wersji Programu. Najwyższy stopień wykorzystania alokacji zanotowano w 

Działaniu 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w którym 

realizowany był jeden projekt Banku Gospodarstwa Krajowego polegający na udziału preferencyjnych 

pożyczek przedsiębiorstwom społecznym w celu wzmocnienia ich pozycji rynkowej. W całym okresie 

programowania w Priorytecie I zrealizowano  łącznie 504 projekty, najwięcej – 237 projektów – w 

Działaniu 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 

Rys.  67 Stopień wykorzystania alokacji PO KL 2007-2013 według Działań Priorytetu I (%) i liczba 

projektów w poszczególnych działaniach Priorytetu I 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 

Realizacja celów Priorytetu 

Wszystkie działania dotyczące obszaru Zatrudnienie zostały zrealizowane w 100%. W przypadku 

obszaru Integracja społeczna nie  udało się objąć wsparciem zakładanej liczby osób przebywających 

w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz Romów ani podnieść kwalifikacji 

zakładanego odsetka pracowników instytucji pomocy społecznej czy planowanego odsetka IPS, które 

zawarły kontrakty socjalne z ponad 10% wszystkich swoich klientów. Szczegółowa analiza znajduje 

się poniżej. 

ZATRUDNIENIE 
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Na realizację obszaru Zatrudnienia w Priorytecie I w ramach alokacji finansowej 2007-2013 

przeznaczono środki w wysokości 109,8 mln EUR, z czego wykorzystano 113,6 mln EUR, tj. ponad 

100% alokacji. W ramach tego obszaru zrealizowano łącznie 266 projektów – 29 w Działaniu 1.1 

Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy i 237 w Działaniu 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz 

godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 

Cel 1. Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia 

W ramach celu 1. Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) w wyniku udzielonego 

wsparcia kwalifikacje podniosło 9,7 tys. kluczowych pracowników PSZ (230% celu), w tym 8,4 

tys. kobiet. Oznacza to, że 99% kluczowych pracowników PSZ podniosło kwalifikacje dzięki 

uczestnictwu w projektach PO KL. Wysoki poziom realizacji celu związany jest ze wzrostem liczby 

kluczowych pracowników zatrudnionych w urzędach pracy w stosunku do początku okresu wdrażania 

PO KL. Najwięcej pracowników PSZ podniosło kwalifikacje w 2011 r. (ok. 5 tys. osób), kiedy to 

zakładany cel, tj. objęcie wsparciem 4 tys. pracowników PSZ, został osiągnięty i jednocześnie 

przekroczony o ponad 50%. Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy były różnorodne i dotyczyły 

zarówno umiejętności miękkich (np. komunikacja interpersonalna z trudnym klientem), jak i zagadnień 

specjalistycznych związanych np. ze stosowaniem standardów usług, obsługą imigrantów, 

czy współpracy z pracodawcami. Realizowane szkolenia związane były z zajmowanym stanowiskiem 

i wykonywanymi obowiązkami, np. doradcy zawodowi brali udział w szkoleniach dotyczących 

organizacji i zapewnienia jakości usług poradnictwa zawodowego, stosowania metod i narzędzi 

poradnictwa indywidualnego oraz grupowego. Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy 

w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje na koniec okresu wdrażania wyniósł 99% 

(zakładany cel: 100%). 

Rys.  68 Liczba kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia, którzy w wyniku udzielonego 

wsparcia  podnieśli swoje kwalifikacje w latach 2009-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji I priorytetu PO KL 

Ponadto, 356 instytucji publicznych służb zatrudnienia uczestniczyło w projektach mających na celu 

wdrożenie standardów usług, co przekłada się na realizację celu w 100%. Oznacza to również, że w 

100% instytucji PSZ wdrożono standardy usług. Standardy wdrażano głównie w dwóch projektach 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych 

służb zatrudnienia (wartość projektu: 35,7 mln EUR, okres realizacji: 01.07.2008 r. – 30.06.2014 r.) 

oraz Zielona linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia (wartość projektu: 8,3 mln 

EUR, okres realizacji: 01.10.2008 r. – 31.12.2012 r.). 

Realizacja projektu dotyczącego systemu informacyjnego pozwoliła na wdrożenie oprogramowania 

aplikacyjnego Syriusz Std we wszystkich 341 powiatowych urzędach pracy oraz aplikację WUP-Viator 

w 16 wojewódzkich urzędach pracy. Aplikacja Syriusz Standard została wdrożona w celu wsparcia 

wykonywania zadań leżących w kompetencji powiatowych urzędów pracy, związanych z obsługą 

klientów PSZ. Przeznaczeniem aplikacji WUP Viator jest informatyczne wsparcie procesu decyzyjnego 

oraz realizacji wszystkich świadczeń i usług zapewnianych przez wojewódzkie urzędy pracy na rzecz 

beneficjentów PSZ. 
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Dzięki realizacji projektu Zielona linia wdrożono efektywny system komunikacyjny pomiędzy 

jednostkami służb zatrudnienia oraz tymi służbami i ich klientami. Decyzją Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej (decyzja nr 2 z dn. 4 września 2012 r.) rezultaty projektu są utrzymywane i rozwijane przez 

Ochotnicze Hufce Pracy, które są jednostką podległą ww. Ministrowi i realizują zadania z zakresu 

rynku pracy. Wartością dodaną wynikającą z podjęcia ww. decyzji jest rozszerzenie działań systemu 

Zielona Linia o działania skierowane do młodzieży poszukującej zatrudnienia i informacji o rynku 

pracy. 

Rys.  69 Liczba instytucji publicznych służb zatrudnienia, które uczestniczyły w projektach mających na 

celu wdrożenie standardów usług w latach 2009-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji I priorytetu PO KL 

Instytucja Pośrednicząca zbadała wpływ EFS na funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia 

realizując dwa badania ewaluacyjne – w 2011 i w 2015 r. Badanie z 2011 r.
26

 wykazało realizację 

wskaźnika oceny wpływu EFS na funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia na 0,69, a badanie z 

2015 r.
27

 na poziomie 0,74 przy zakładanej wartości docelowej 0,75.  

Rys.  70 Wskaźnik oceny wpływu EFS na funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia w latach 2008, 

2011, 2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ocena realizacji wybranych wskaźników monitorowania Priorytetu I 

POKL, EU-CONSULT, Gdańsk 2015 r. 

                                                 
26

 Ewaluacja wskaźnika oceny wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego na funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia 
oraz wskaźnika oceny wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego na funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej, Coffey, 
wrzesień 2011 r. 
27

 Ocena realizacji wybranych wskaźników monitorowania Priorytetu I POKL, EU-CONSULT, Gdańsk 2015 r. 



 143 

Wskaźnik wpływu jest miernikiem złożonym ze wskaźnika bezpośredniego i wskaźnika globalnego. 

Wskaźnik bezpośredni pokazuje wpływ Programu na kondycję instytucji, które objęto bezpośrednim 

wsparciem w ramach Priorytetu I PO KL. W jego ramach badana jest ocena beneficjentów wsparcia - 

PSZ (największa zmiana wartości wskaźnika w stosunku do wartości bazowej z 2008 r.), satysfakcja 

klientów urzędów pracy, satysfakcja pracowników PSZ i satysfakcja przedsiębiorców (najmniejsza 

zmiana wartości wskaźnika w stosunku do wartości bazowej z 2008 r.). Wskaźnik wpływu globalnego 

jest miernikiem wpływu na wszystkie instytucje PSZ bez względu na to, czy zostały objęte wsparciem 

z Priorytetu I PO KL. W jego ramach badane są następujące aspekty: poziom kwalifikacji pracowników 

(największa zmiana wartości wskaźnika w stosunku do wartości bazowej z 2008 r.), poziom wiedzy o 

obszarze działania instytucji, poziom jakości zarządzania, poziom uniwersalności standardów 

oferowanych usług oraz poziom współpracy z pracodawcami i innymi instytucjami na rynku pracy 

(najmniejsza zmiana wartości wskaźnika w stosunku do wartości bazowej z 2008 r.).  

Rys.  71 Wskaźnik oceny wpływu EFS na funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ocena realizacji wybranych wskaźników monitorowania Priorytetu I 

POKL, EU-CONSULT, Gdańsk 2015 r. 

Cel 2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 
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W celu szczegółowym 2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania aktywnych polityk rynku pracy 

w wyniku realizacji działań wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego zrealizowano cel 

dotyczący wsparcia osób w powrocie na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. 

Ponad 9,7 tys. osób powróciło na rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem/wychowaniem dziecka (150% celu). Od 2012 r. projektodawcy mieli możliwość 

realizacji wsparcia wpływającego na osiągnięcie ww. celu poprzez tworzenie żłobków i klubów 

dziecięcych oraz wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna. Dofinansowanie mogły 

otrzymać również projekty mające na celu upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez 

organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych 

środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję 

najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego 

dostępu do zatrudnienia. W wyniku realizowanych projektów działalność rozpoczęło 300 żłobków, 

31 klubów dziecięcych oraz 49 instytucji dziennego opiekuna, natomiast wsparciem objęto blisko 

14,1 tys. osób, z których 69% powróciło do aktywności zawodowej. Najwięcej osób powróciło na 

rynek pracy w wyniku uzyskanego wsparcia w 2014 r. (5,5 tys.). Wtedy została również przekroczona 

wartość docelowa wskaźnika. 

Rys.  72 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka w wyniku udzielonego wsparcia w latach 2009-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji I priorytetu PO KL 

INTEGRACJA SPOŁECZNA 

Na realizację polityki Integracji społecznej w Priorytecie I w ramach alokacji finansowej 2007-2013 

zaplanowano środki w wysokości  293,1 mln EUR, z czego wykorzystano 290 mln EUR, tj. 98,9% 

alokacji. W ramach tego obszaru zrealizowano łącznie 238 projektów – 30 w Działaniu 1.2 Wsparcie 

systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, 207 w Działaniu 1.3 Ogólnopolskie programy 

integracji i aktywizacji zawodowej i 1 w Działaniu 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej. 

Cel 2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 

W odniesieniu do osób z grup wymagających szczególnego wsparcia, które zakończyły udział 

w projektach, wsparcie otrzymało blisko 224,6 tys. osób (cel przekroczono ponad 2-krotnie), 

w tym 80,8  tys. kobiet. Zakładane cele udało się osiągnąć, a nawet przekroczyć, w stosunku do 

następujących grup objętych wsparciem: młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, więźniowie i 

osoby niepełnosprawne. Natomiast w przypadku osób przebywających w zakładach poprawczych i 

schroniskach dla nieletnich oraz Romów wartości docelowe nie zostały osiągnięte. 

W projektach w Priorytecie I wzięło udział ponad 75,7 tys. osób w wieku 15-25 lat zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (280,5% celu), 74,5 tys. więźniów (196% celu), 27,5 tys. osób z 

niepełnosprawnościami (183%) oraz 4,3 tys. osób przebywających w zakładach poprawnych i 

schroniskach dla nieletnich (85,6% celu) i 11,8 tys. członków społeczności romskiej (79% celu). Liczba 
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wspartych więźniów stopniowo wzrastała w sposób jednostajny od 2009 r. W przypadku młodzieży 

zagrożonej wykluczeniem społecznym i Romów najwięcej osób zostało wspartych w 2013 r. Natomiast 

największy wzrost wspartych uczestników należących do grup osób niepełnosprawnych i osób 

przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich nastąpił w 2015 r. 

Rys.  73 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach 

realizowanych w ramach Priorytetu I 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji I priorytetu PO KL 

Nie udało się wesprzeć zakładanej liczby osób przebywających w zakładach poprawczych i 

schroniskach dla nieletnich ze względu na malejącą liczbę osób kierowanych do tych instytucji i 

oparcie wartości docelowej na grupie osób w wieku 13-21 lat, w sytuacji kiedy w projektach mogły 

brać udział jedynie osoby powyżej 15 r. życia (grupa wzięta pod uwagę przy szacowaniu wartości 

docelowej była szersza niż grupa, która mogła uzyskać przedmiotowe wsparcie w I Priorytecie PO 

KL). Niemal wszyscy skierowani do zakładów poprawczych przebywali wcześniej w schroniskach dla 

nieletnich, gdzie mieli możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości. Ponadto, schroniska dla nieletnich mają charakter środka tymczasowego, zatem w 

wielu przypadkach nieletni przebywali w placówce zbyt krótko, by wziąć udział w projektach. 

Realizowane działania miały na celu walkę z wykluczeniem społecznym osób młodych, które weszły w 

konflikt z prawem poprzez przygotowanie ich do zatrudnienia i integrację ze społeczeństwem. 

Rys.  74 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach 

realizowanych w ramach Priorytetu I w latach 2009-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji I priorytetu PO KL 
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Również w przypadku społeczności romskiej, cel określony został w PO KL na zbyt wysokim 

poziomie. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. w Polsce mieszka 16 tys. 

Romów, co oznacza, że, aby zrealizować cel określony w PO KL, w projektach powinno wziąć udział 

94% społeczności. Niemożliwe jest udzielenie wsparcia niemal całej populacji Romów w Polsce ze 

względu m.in. na uprzednią pomoc kierowaną do tej społeczności ze środków Rządowego Programu 

na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce, skierowanie wsparcia głównie do osób w wieku 

aktywności zawodowej (dane ze spisu uwzględniają również dzieci i osoby w wieku poprodukcyjnym), 

brak możliwości realizacji projektów we wszystkich rejonach zamieszkania Romów oraz specyfikę 

problemów romskiej grupy docelowej, która wymaga podejmowania zindywidualizowanych i 

długofalowych działań skutkujących koniecznością ograniczenia grupy docelowej projektu i 

proporcjonalnym zmniejszeniem liczby uczestników w stosunku do skali problemu, z jakim muszą 

sobie poradzić Romowie, aby uzyskać oczekiwany i satysfakcjonujący efekt. Wśród działań 

zrealizowanych na rzecz społeczności romskiej można wskazać: działania z zakresu edukacji 

formalnej i nieformalnej; szkolenia podnoszące i zmieniające kwalifikacje zawodowe; staże i praktyki 

zawodowe; podniesienie poziomu świadomości Romów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, pierwszej 

pomocy, zwiększonego ryzyka w przypadku podejmowania działań szkodzących zdrowiu oraz zmiany 

nawyków i przyzwyczajeń żywieniowych; działania promujące zasadę równych szans dla kobiet i 

mężczyzn. Zrealizowane wsparcie miało na celu zwiększenie liczby osób uczestniczących w różnych 

formach edukacji, wzrost poziomu zatrudnienia osób ze społeczności romskiej oraz poziomu integracji 

społecznej członków społeczności romskiej. Zrealizowano łącznie 116 projektów na rzecz Romów, z 

czego najwięcej na terenie woj. dolnośląskiego (32 projekty), małopolskiego (27 projektów) i 

mazowieckiego (22 projekty). 

Badanie pn. Ocena skuteczności i trafności wsparcia realizowanego na rzecz społeczności romskiej 

oraz efektów działań podejmowanych w projektach wdrażanych w ramach Poddziałania 1.3.1 PO KL
28

 

wykazało, że największy nacisk w projektach Poddziałania 1.3.1 PO KL, skierowanego na wsparcie 

społeczności romskiej, położono na działania prozatrudnieniowe. Najczęściej Romowie skorzystać 

mogli z doradztwa lub poradnictwa zawodowego, a także z pośrednictwa pracy. Jednakże najbardziej 

pożądaną formą wsparcia były staże. Ewaluator wysoko ocenił skutki działań edukacyjnych 

podejmowanych względem dzieci romskich. Dobre efekty w postaci zmiany postaw względem 

korzystania z opieki medycznej i szczepienia dzieci przyniosły projekty w obszarze zdrowia.  Wysoko 

oceniano także oferowaną w projektach pomoc prawną. Natomiast działania promujące kulturę 

Romów nie przyniosły spodziewanych rezultatów przez to, że pokazywały społeczność romską przez 

pryzmat stereotypów miast je przełamywać.  

Rys.  75 Liczba projektów zrealizowanych na rzecz społeczności romskiej w Poddziałaniu 1.3.1 PO KL 

                                                 
28

 Ocena skuteczności i trafności wsparcia realizowanego na rzecz społeczności romskiej oraz efektów działań podejmowanych 
w projektach wdrażanych w ramach Poddziałania 1.3.1 PO KL, Ośrodek Ewaluacji, Warszawa 2013 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji I priorytetu PO KL 

Podsumowując realizację celu 2. należy przywołać wyniki badania ewaluacyjnego
29

 dotyczącego 

odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach. Rezultat został osiągnięty na 

poziomie 36,6% (kobiety 24,4%, mężczyźni 48,7%) w stosunku do wartości docelowej określonej na 

poziomie 30%. Ze względu na przekroczenie zakładanego celu osiągnięty efekt zatrudnieniowy należy 

ocenić pozytywnie. Warto zwrócić uwagę, że odsetek osób, które podjęły prace w pół roku po 

zakończeniu udziału w projekcie wzrósł prawie dwukrotnie w ciągu trzech lat. Różnica jest szczególnie 

zauważalna wśród mężczyzn, gdzie odsetek ten zwiększył się aż o 35 pkt. proc. Z kolei wśród kobiet 

efektywność zatrudnieniowa wzrosła o 17 pkt. proc. Na wysoki poziom wskaźnika w znacznej mierze 

wpłynęła wysoka efektywność wsparcia podopiecznych zakładów poprawczych i schronisk dla 

nieletnich oraz więźniów. Badani w Priorytecie I najczęściej zatrudnieni są przez innych 

projektodawców (64%), niewielu prowadzi własną firmę (5%). Natomiast, co piąty zatrudniony pracuje 

dorywczo (dwukrotnie częściej mężczyźni), co dziesiąty jest na stażu lub praktyce (czterokrotnie 

częściej kobiety). Natomiast osoby niepracujące zwykle nadal się uczą (67%). 

Rys.  76 Realizacja wskaźnika dot. podjęcia zatrudnienia 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia przez 

uczestników Działania 1.3 

                                                 
29

 Badania ewaluacyjne wskaźnika „Udział osób, które podjęły pracę w okresie do 6. miesięcy po zakończeniu udziału 
w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach” w ramach Działania 1.3 PO KL, ASM – Centrum Badań 
i Analiz Rynku Sp. z o. o., grudzień 2013 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie z badania ewaluacyjnego wskaźnika „Udział osób, które podjęły pracę w okresie do 

6. miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach” w ramach 

Działania 1.3 PO KL (GHK, grudzień 2010 r. oraz ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o., grudzień 2013 r.) 

Cel 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji 

społecznej 

W ramach celu 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz 

integracji społecznej udało się osiągnąć wszystkie zakładane wskaźniki. 2,7 tys. instytucji 

rozpoczęło udział w działaniach mających na celu wdrożenie standardów usług w instytucjach 

pomocy społecznej (103,9% wartości docelowej), co oznacza również, że 93,3% instytucji pomocy 

społecznej wdrożyło standardy. Wsparcie realizowane było m.in. w ramach projektu Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich pn. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej 

(wartość: 32,7 mln EUR, okres realizacji: 01.03.2009-31.12.2014). Wypracowane standardy usług 

pomocy i integracji społecznej (w zakresie standaryzacji usług oferowanych przez jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej, standaryzacji środowiskowej pracy socjalnej oraz standaryzacji 

pracy z osobami bezdomnymi), w końcowej fazie realizacji projektu zostały przetestowane, 

a następnie wdrożone w odniesieniu do wybranych grup odbiorców. Celem realizowanych działań było 

podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej 

w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez wdrożenie standardów instytucji oraz 

usług pomocy i integracji społecznej. W wyniku realizacji projektu przygotowano 4 projekty aktów 

prawnych dotyczące standaryzacji usług w obszarze interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, 

poradnictwa specjalistycznego oraz usług opiekuńczych. Ponadto, standardy zostały 

wypracowane również w ramach projektów pn. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 

pomocy i integracji społecznej (standard superwizji pracy socjalnej), Kompleksowe formy reintegracji 

społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym (standard KIS), Rewitalizacja społeczna (standard 

aktywnej integracji/model rewitalizacji), Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (standard 

doradztwa biznesowego dla OWES, standardy działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej). 

Szczegółowe informacje nt. postępu w realizacji projektu można znaleźć na stronie 

www.standardypomocy.com. Wypracowane standardy usług niewątpliwie wpłyną na jakość 

usług społecznych służących włączeniu społecznemu i zmniejszeniu ubóstwa. Standaryzacja 

usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiązaniu z procesem 

podnoszenia kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, który również bezpośrednio 

przekłada się na lepsze zarządzanie i jakość świadczonych przez jednostkę usług, stanowi istotny 

wkład EFS na rzecz włączenia społecznego w Polsce.  

Rys.  77 Liczba instytucji pomocy społecznej, które uczestniczyły w projektach systemowych, mających 

na celu wdrożenie standardów usług 

file://///Tango/DZF/PO%20KL/Monitoring/Sprawozdania%20PO%20KL/KOŃCOWE/Sprawozdanie%20koncowe/wklady_WRI_WEZ/OSTATECZNE%20WERSJE/Priorytet%20I_jeszcze%20nie%20do%20przeklejenia/www.standardypomocy.com
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji I priorytetu PO KL 

W ponad 100% zrealizowano cel dot. wsparcia pracowników instytucji pomocy społecznej w 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W ramach działań na rzecz wzmocnienia potencjału 

instytucji pomocy społecznej przeszkolonych zostało ponad 15,6 tys. pracowników tych 

instytucji (o 1/3 przekroczono zakładaną wartość), w tym 14,2 tys. kobiet. Największy wzrost 

zanotowano w 2014 r., w którym liczba pracowników IPS, którzy podnieśli kwalifikację wzrosła 2,5 

razu w stosunku do liczby z 2013 r. osiągając tym samym zaplanowaną wartość docelową. W  ramach 

realizowanych działań m.in. przeprowadzono szkolenia pilotażowe z zakresu stosowania nowatorskich 

metod pracy (np. tworzenie sieci współpracy na rzecz organizacji społeczności lokalnej, gminny 

standard wychodzenia z bezdomności). Ponadto, przeszkoleni pracownicy dowiedzieli się, jak 

organizować wolontariat w instytucjach pomocy społecznej oraz sprawnie wykorzystywać 

go w aktywizacji osób wykluczonych społecznie. Odsetek kluczowych pracowników IPS, którzy 

w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje wyniósł 26,1% (zakładany cel: 

70%). Przyczyną nieosiągnięcia celu jest duża fluktuacja pracowników IPS na przestrzeni lat np. w 

2011 r. wystąpił spadek wartości odsetka pomimo wzrostu liczby kluczowych pracowników IPS, którzy 

podnieśli kwalifikacje z powodu istotnego zwiększenia populacji pracowników instytucji pomocy 

społecznej. 

Rys.  78 Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku udzielonego 

wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji I priorytetu PO KL 

Ponadto, odsetek instytucji pomocy społecznej, które zawarły kontrakty socjalne z ponad 10% 

wszystkich swoich klientów wyniósł 19%, co oznacza osiągniecie celu w 76% (wartość docelowa 

to 25%). Prawdopodobną przyczyną nieosiągnięcia celu może być niechęć niektórych ośrodków 

pomocy społecznej do stosowania kontraktów socjalnych. Barierę taką zdiagnozowano w raporcie z 

badania pn. Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu 
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integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce przeprowadzonego przez Zespół 

badawczy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Poznaniu. Światło na przyczyny tej niechęci rzucają wyniki kontroli NIK z 2013 r.
30

, w której 

stwierdzono, że w 1/3 kontrolowanych ośrodków pracuje zbyt mało osób, a kontrakty socjalne są 

praco- i czasochłonne. Ponadto, wykorzystanie  kontraktów  utrudniają również nieodpowiednie 

warunki lokalowe w ośrodkach pomocy społecznej (wieloosobowe pokoje i brak wydzielonych 

pomieszczeń do spotkań).  Dodatkowo, brak w ośrodkach wewnętrznych procedur i materiałów 

metodycznych w zakresie prowadzenia kontraktów socjalnych.  

Należy zwrócić też uwagę na fakt, że realizacja działań mających wpływ na osiągnięcie tego 

wskaźnika odbywała się w komponencie regionalnym PO KL. Działania podejmowane w projektach 

realizowanych z poziomu centralnego oddziaływały na przedmiotowy wskaźnik wyłącznie w sposób 

pośredni. 

Realizację celów Priorytetu I w odniesieniu do instytucji pomocy społecznej podsumowują wyniki 

badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dot. wpływu EFS na 

funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej
31

. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w 2011 r. 

wartość wskaźnika wpływu EFS na instytucje pomocy społecznej wynoisła 0,7, a edycja z 2015 r. 

wykazała osiągniecie poziomu 0,76 (w stosunku do wartości docelowej określonej na poziomie 

0,75).  

Rys.  79 Wskaźnik oceny wpływu EFS na funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia w latach 2008, 

2011, 2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ocena realizacji wybranych wskaźników monitorowania Priorytetu I 

POKL, EU-CONSULT, Gdańsk 2015 r. 

Wskaźnik wpływu jest miernikiem złożonym ze wskaźnika bezpośredniego i wskaźnika globalnego. 

Wskaźnik bezpośredni pokazuje wpływ Programu na kondycję instytucji, które objęto bezpośrednim 

wsparciem w ramach Priorytetu I PO KL. W jego ramach badana jest  satysfakcja klientów instytucji 

pomocy społecznej (największa zmiana wartości wskaźnika w stosunku do wartości bazowej z 2008 

r.), satysfakcja pracowników oraz ocena beneficjentów wsparcia (IPS) i ocena współpracy w 

partnerstwie (wskaźniki dotyczące dwóch ostatnich aspektów obniżyły swoją wartość w stosunku do 

wartości bazowej z 2008 r.). Wskaźnik wpływu globalnego jest miernikiem wpływu na wszystkie 

instytucje pomocy społecznej bez względu na to, czy zostały objęte wsparciem z Priorytetu I PO KL. 

W jego ramach badane są następujące aspekty: poziom współpracy z pracodawcami i innymi 

                                                 
30

 Informacja o wynikach kontroli Realizacja kontraktów socjalnych przez  miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, NIK, 
Warszawa 2013. 
31

 Ewaluacja wskaźnika oceny wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego na funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia 
oraz wskaźnika oceny wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego na funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej, Coffey, 
wrzesień 2011 r. i Ocena realizacji wybranych wskaźników monitorowania Priorytetu I POKL w 2015 r. 
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instytucjami na rynku pracy (największa zmiana wartości wskaźnika w stosunku do wartości bazowej z 

2008 r.), poziom wiedzy o obszarze działania instytucji, poziom kwalifikacji pracowników, poziom 

jakości zarządzania, poziom uniwersalności standardów oferowanych usług (najmniejsza zmiana 

wartości wskaźnika w stosunku do wartości bazowej z 2008 r.). Na podstawie badania można 

stwierdzić, że działania systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej podejmowane w 

celu budowania potencjału instytucjonalnego wpływają na poprawę jakości działań 

podejmowanych w tych instytucjach.  

Rys.  80 Wskaźnik oceny wpływu EFS na funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ocena realizacji wybranych wskaźników monitorowania Priorytetu I 

POKL, EU-CONSULT, Gdańsk 2015 r. 

Wykorzystując instrument inżynierii finansowej w trybie systemowym przewidziano pilotażowe 

wdrożenie programu finansowania podmiotów ekonomii społecznej opartego na zwrotnych 

instrumentach finansowych. Celem monitorowania wsparcia wprowadzono wskaźnik liczba 

podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze wsparcia finansowego w ramach 

Priorytetu, który osiągnął poziom ponad 100% wartości docelowej - pożyczek udzielono 287 

podmiotom ekonomii społecznej. Pośrednikiem finansowym udzielającym wsparcia podmiotom 
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ekonomii społecznej było Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Do końca marca 

2016 r. udzielono 353 pożyczki 287 podmiotom ekonomii społecznej na łączną kwotę 27,9 mln PLN 

wg umów zawartych w ramach tzw. I obrotu środkami. Dodatkowo w ramach tzw. drugiego obrotu 

środkami udzielono 45 pożyczek 34 podmiotom ekonomii społecznej na łączną kwotę 3,3 mln PLN 

(wg wartości umów). 

Rys.  81 Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze wsparcia finansowego w ramach 

Priorytetu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji Priorytetu I PO KL 

Poniższa tabela przedstawia postęp rzeczowy w ramach Priorytetu I. 

Wskaźniki 

J
e

d
n

o
s

tk
a
 

m
ia

ry
 

Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIORYTET I 

OBSZAR: ZATRUDNIENIE 

Cel szczegółowy 1. Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia 

Wskaźniki produktu 

Liczba kluczowych 

pracowników publicznych 

służb zatrudnienia, którzy 

w wyniku udzielonego 

wsparcia  podnieśli swoje 

kwalifikacje 

o
s
o

b
a

 

Realizacja O: 0 0 627 1 250 6 277 7 527 7 527 7 527 9 676 

K: 0 0 569 1 089 5 462 6 278 6 546 6 546 8411 

M: 0 0 58 161 815 1 249 981 981 1 265 

Wartość 

docelowa 

  
 4200 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Liczba instytucji 

publicznych służb 

zatrudnienia, które 

uczestniczyły w projektach 

mających na celu 

wdrożenie standardów 

usług in
s
ty

tu
c
ja

 

Realizacja   

0 0 102 318 341 356 356 356 356 

Wartość 

docelowa 

  
355 

Wartość  

bazowa 

  
0 

Wskaźniki rezultatu 

% kluczowych 

pracowników PSZ, którzy 

w wyniku udzielonego 

wsparcia podnieśli swoje 

kwalifikacje 

% Realizacja O: 0% 0% 3% 25% 79% 90% 87% 87% 99% 

K: 0% 0% 3% 25% 78% 85% 85% 85% - 

M: 0% 0% 2% 27% 90% 100% 100% 100% - 

Cel   100% 

Sytuacja 

wyjściowa 

  
0 

% instytucji publicznych 

służb zatrudnienia,  w 

% Realizacja   0% 0% 29% 90% 96% 100% 100% 100% 100% 
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Wskaźniki 

J
e

d
n

o
s

tk
a
 

m
ia

ry
 

Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

których wdrożono 

standardy usług 

Wartość 

docelowa 

  
100% 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Wskaźnik oceny wpływu 

EFS na funkcjonowanie 

PSZ 

% 

Realizacja   - 0,65 - - 0,69 - - - 0,74 

Wartość 

docelowa 

  
b/d 

Wartość 

bazowa 

  
b/d 

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób, które 

zakończyły udział w 

projektach realizowanych 

w ramach Priorytetu 

(O/K/M), w tym: 

o
s
o

b
a

 

Realizacja O: 
0 0 14 343 52 938 64 634 97347 

159 

340 

190 

428 

224 

588 

K: 0 0 2 755 11 415 13 742 24990 49 864 61 727 80 793 

M: 
0 0 11 588 41 523 50 892 72357 

109 

476 

128 

701 

143 

795 

a) młodzież zagrożona 

wykluczeniem 

społecznym, 

O: 0 0 5 644 23 792 11 589 27212 53 458 75 587 75 738 

K: 0 0 2 421 8 147 5 544 14333 28 379 38 973 39 011 

M: 0 0 3 223 15 645 6 045 12879 25 079 36 614 36 727 

b) więźniowie, O: 0 0 7 678 21 743 38 880 51888 68 407 74 469 74 469 

K: 0 0 130 489 811 1069 1 428 1 561 1 561 

M: 0 0 7 548 21 254 38 069 50819 66 979 72 908 72 908 

c) osoby przebywające w 

zakładach poprawczych i 

schroniskach dla 

nieletnich, 

O: 0 0 841 1 372 1 626 2143 2 640 3 089 4 280 

K: 0 0 92 163 193 257 285 343 507 

M: 0 0 749 1 209 1 433 1886 2 355 2 746 3 773 

d) Romowie, O: 0 0 5 1 282 2 842 3364 7 274 8 998 11 844 

K: 0 0 0 584 1 507 1779 3 881 4 770 6 277 

M: 0 0 5 698 1 335 1585 3 393 4 228 5 567 

e) osoby niepełnosprawne O: 0 0 54 4 512 3 958 6068 10 715 17 867 27 468 

K: 0 0 14 1 951 1 687 2641 4 484 8 007 12 883 

M: 0 0 40 2 561 2 271 3427 6 231 9 860 14 585 

  Wartość 

docelowa 

  100 000 

  a) 27 000 

  b) 38 000 

  c) 5 000 

  d) 15 000 

  e) 15 000 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Liczba osób, które 

powróciły na rynek pracy 

po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem 

dziecka w wyniku 

udzielonego wsparcia w 

ramach Priorytetu 

o
s
o

b
a

 

Realizacja O: - - - - - 0 1 728 7 303 9 744 

K: - - - - - 0 1 573 6 644 8905 

M: - - - - - 0 155 659 839 

Wartość 

docelowa 

  
6500 
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Wskaźniki 

J
e

d
n

o
s

tk
a
 

m
ia

ry
 

Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Wartość 

bazowa 

  0 

Wskaźniki rezultatu 

Udział osób, które podjęły 

pracę w okresie do 6 

miesięcy po zakończeniu 

udziału w projekcie w 

łącznej liczbie osób, które 

zakończyły udział w 

projektach (O/K/M), w 

tym: 

% Realizacja   

0% 0% 0 20,8% 20,8% 20,8% 36,6% 36,6% 36,60% 

w tym kobiety:   0% 0% 0 7,6% 7,6% 7,6% 24,4% 24,4% 24,40% 

w tym mężczyźni:   0% 0% 0 13,2% 13,2% 26,5% 48,7% 48,7% 48,70% 

  Wartość 

docelowa 

  
30% 

Wartość 

bazowa 

  
b/d 

OBSZAR: INTEGRACJA SPOŁECZNA 

Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej 

Wskaźniki produktu 

Liczba instytucji pomocy 

społecznej, które 

uczestniczyły w projektach 

systemowych, mających 

na celu wdrożenie 

standardów usług 

in
s
ty

tu
c
ja

 

Realizacja   0 0 0 0 0 0 0 1 449 2 700 

Wartość 

docelowa 

  
2600 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Liczba kluczowych 

pracowników instytucji 

pomocy społecznej, którzy 

w wyniku udzielonego 

wsparcia podnieśli swoje 

kwalifikacje 

o
s
o

b
a

 

Realizacja O: 0 0 1 801 4 446 3 879 4469 6 581 12 302 15 582 

K: 0 0 1 736 4 070 3 636 4166 6 010 11 141 14246 

M: 0 0 65 376 243 303 571 1 161 1336 

Wartość 

docelowa 

  
12 000 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Liczba podmiotów 

ekonomii społecznej, które 

skorzystały ze wsparcia 

finansowego w ramach 

Priorytetu 

in
s
ty

tu
c
ja

 

Realizacja   - - - - - 0 14 141 287  

Wartość 

docelowa 

  250 

Wartość 

bazowa 

  0 

Wskaźniki rezultatu  

Odsetek instytucji pomocy 

społecznej w których 

wdrożono standardy usług 

% Realizacja   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 93,3% 

Wartość 

docelowa 

  
90% 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Odsetek pracowników 

instytucji pomocy 

społecznej, którzy w 

wyniku udzielonego 

wsparcia podnieśli swoje 

kwalifikacje 

% Realizacja   

0% 0% 4% 8% 7% 8% 12% 21% 26,10% 

w tym kobiety:   0% 0% brak brak brak brak brak brak brak 
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Wskaźniki 

J
e

d
n

o
s

tk
a
 

m
ia

ry
 

Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

danych danych danych danych danych danych danych 

w tym mężczyźni:   
0% 0% 

brak 

danych 

brak 

danych 

brak 

danych 

brak 

danych 

brak 

danych 

brak 

danych 

brak 

danych 

  Wartość 

docelowa 

  
70% 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Odsetek instytucji pomocy 

społecznej, które zawarły 

kontrakty socjalne z 

ponad 10% wszystkich 

swoich klientów 

% Realizacja   
5% 5% 3% 3,4% 3,8% 4,4% 5% 5% 19% 

Wartość 

docelowa 

  
25% 

Wartość 

bazowa 

  
5% 

Wskaźnik oceny wpływu 

EFS na funkcjonowanie 

instytucji pomocy 

społecznej 

% Realizacja   
- 0,69 - - 0,70 - - - 0,76 

Wartość 

docelowa 

  
b/d 

Wartość 

bazowa 

  
b/d 

 

      
Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia 

Działania podejmowane w ramach Priorytetu I z jednej strony skierowane są do osób wykluczonych 

społecznie, m.in. dotkniętych ubóstwem czy bezrobociem oraz dyskryminowanych na rynku pracy. 

Z drugiej strony celem pomocy ww. grupom wsparcie zostało skierowane również do kadr PSZ oraz 

instytucji pomocy społecznej, aby poprzez podniesienie kwalifikacji skuteczniej pomagać osobom 

znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. 

Od początku realizacji Priorytetu I udział w projektach rozpoczęło 327,9 tys. osób, w tym ponad 

166,6 tys. kobiet (51%). Uczestnictwo w projektach zakończyło 317,4 tys. osób (97% uczestników), w 

tym ponad 161,7 tys. kobiet (również 51%). Natomiast w realizowanych projektach udział przerwało 

ponad 10,5 tys. osób (3,2%), w tym 4,9 tys. kobiet (46,3%).  

Większość uczestników projektów w Priorytecie I stanowiły osoby nieaktywne zawodowo 

(56,7% - 185,9 tys.). Wśród osób nieaktywnych 36,9% stanowiły osoby uczące lub kształcące się 

(68,5 tys.). Jednocześnie, 33% uczestników to osoby pracujące (108 tys.). Najmniej liczną grupę 

stanowili bezrobotni (10,4% - 34,1 tys.). Wśród grupy bezrobotnych było 7,7 tys. osób dotkniętych 

długotrwałym bezrobociem (22,7% bezrobotnych). Struktura osób, które rozpoczęły udział w 

projektach ze względu na status na rynku pracy wynika z zakresu realizowanego wsparcia, które 

dotyczy zarówno osób wykluczonych społecznie, a więc najczęściej posiadających status 

bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, oraz osób zatrudnionych (głównie w instytucjach rynku 

pracy oraz pomocy społecznej – 66,2% zatrudnionych). 

Rys.  82 Uczestnicy projektów w Priorytecie I PO KL wg statusu na rynku pracy 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z realizacji Priorytetu I PO KL 

Blisko co dziesiąty uczestnik projektów wdrażanych w Priorytecie I był osobą niepełnosprawną (9%; 

29,4 tys.) - za sprawą Poddziałania 1.3.6 PFRON. Natomiast członkowie mniejszości narodowych i 

etnicznych stanowili 3,4% (11,1 tys.) osób biorących udział w projektach. Ponadto, osoby zamieszkałe 

na terenach wiejskich stanowiły 6,5% (21,2 tys.). 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia uczestników należy wskazać, iż największa część posiadała 

wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe (38,5%; 126,3 tys.). Z kolei wykształcenie 

ponadgimnazjalne miało 26% uczestników projektu (85,2 tys.). Wykształcenie wyższe posiadał co 

czwarty uczestnik projektów (26,8%; 87,9 tys.), zaś wykształcenie pomaturalne dotyczy zaledwie 

niespełna co dziesiątego uczestnika (8,7%; 28,6 tys.). 

Znaczna część uczestników należała do grupy osób w wieku 15-24 lata (37,8%; 123,9 tys.), co 

związane jest ze specyfiką projektów wdrażanych w Działaniu 1.3 Ogólnopolskie programy integracji 

i aktywizacji zawodowej. Jednocześnie, w projektach uczestniczyło 19,3 tys. osób w wieku 55-64 lata, 

co stanowi blisko 6% wszystkich uczestników. 

Realizacja celów strategii Europa 2020 

Zakres działań wdrażanych w Priorytecie I w całości wpisuje się w założenia Strategii Europa 2020 

przyczyniając się do osiągnięcia celu strategii dotyczącego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu (inclusive growth) poprzez integrację społeczną osób w niekorzystnej sytuacji oraz 

podnoszenie potencjału kadr instytucji pomocy społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia. 

W ramach Priorytetu I realizowane są działania aktywizujące grupy dotąd niewystarczająco aktywne 

na rynku pracy np. osoby niepełnosprawne celem zapobieżenia lub walki z wykluczeniem społecznym. 

Dobrym przykładem mogą być również działania na rzecz kobiet ukierunkowane na ułatwienie 

godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Jednocześnie, aby można było realizować efektywne 

działania na rzecz włączenia społecznego, niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie kadr instytucji. 

W związku z powyższym, projekty realizowane w ramach Priorytetu wpisują się w następujące 

kategorie interwencji: 

 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy (65), 

 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju 

zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz 

lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług 

opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi (69), 

 Konkretne działania mające na celu zwiększanie zatrudnienia migrantów i wzmacnianie tym 

samym ich integracji społecznej (70), 
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 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie 

dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji 

dla różnorodności w miejscu pracy (71). 

Największa część zakontraktowanych środków dotyczy wzmacniania i modernizacji instytucji rynku 

pracy – 193,2 mln EUR (42,3%), a następnie działań na rzecz powrotu do zatrudnienia osób 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji – 188,7 mln EUR (41,3%). 

Problemy w realizacji Priorytetu 

Działania przewidziane w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej w Priorytecie I realizowane były 

od początku okresu wdrażania Programu z trudnościami, gdyż w części projektów występowały 

opóźnienia w realizacji założonych celów finansowych i rzeczowych. Należy podkreślić, iż pomimo 

wzrostu tempa wydatkowania środków w ramach Priorytetu I, poziom wykorzystania alokacji nie był 

wystarczający. W opinii IZ PO KL w Priorytecie I występowały problemy w zarządzaniu alokacją, w 

tym z wykonaniem planowanego budżetu na dany rok. W związku z powyższym decyzjami KM PO KL 

środki niewykorzystane w ramach Priorytetu I realokowano na realizację działań regionalnych. 

3.2 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 

Głównym celem Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) było podnoszenie 

zdolności dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce oraz 

poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Wsparcie realizowane w Priorytecie II ukierunkowane było 

na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw, dostosowanie systemu szkoleń do potrzeb 

gospodarki oraz wzrost jakości usług świadczonych na rzecz firm i osób pracujących. Z kolei działania 

podejmowane w obszarze zdrowia miały na celu wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących 

oraz poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.    

Informacja na temat finansowego i rzeczowego postępu realizacji priorytetu 

Alokacja na realizację Priorytetu II w latach 2007-2013 wyniosła 697,5 mln EUR, w tym 592,9 mln 

EUR wkładu EFS. Pierwotnie na Priorytet II przeznaczono 778 mln EUR, w tym 661,3 mln EUR 

dofinansowania UE, czyli o 80,5 mln EUR więcej niż w ostatecznej wersji Programu. 

Kwota wykorzystanej alokacji w Priorytecie II PO KL wyniosła łącznie 786,3 mln EUR (w tym 592,9 

mln EUR środków EFS), co stanowi 112,7% dostępnej alokacji w ramach tego Priorytetu. Najwyższy 

poziom wykorzystania alokacji odnotowano w ramach Działania 2.1 PO KL (120,1% dostępnej alokacji 

w ramach Działania), zaś nieco niższy poziom wykorzystania alokacji miał miejsce w ramach Działania 

2.2 PO KL i 2.3 PO KL (odpowiednio 91,4% i 96,6% dostępnej alokacji). 

W okresie realizacji PO KL zrealizowano łącznie 1078 projektów, w tym 58 projektów systemowych 

(18 projektów wdrażanych przez MZ, a 40 projektów wdrażanych przez PARP) i 1020 projektów 

konkursowych (991 projektów wyłonionych przez PARP, a 29 projektów wyłonionych przez MZ).  

Największym zainteresowaniem wśród beneficjentów cieszyło się Działanie 2.1 Rozwój kadr 

nowoczesnej gospodarki, w którym złożono 4 041 z 4 153 wniosków o dofinansowanie złożonych w 

całym Priorytecie II z uwagi na tryb konkursowy realizacji Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału 

ludzkiego w przedsiębiorstwach oraz Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności. 

W Działaniu 2.1 zrealizowano również najwięcej projektów – 1 024.  

W Działaniu 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr zrealizowano natomiast 7 projektów, a w 

Działaniu 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – 47 projektów (najwięcej – 29 projektów, czyli prawie 62% 

wszystkich projektów w tym Działaniu – zrealizowano w Poddziałaniu 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr 

służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia). 
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Realizacja celów Priorytetu 

Cel 1. Rozwój MSP poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług dla przedsiębiorstw i osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą 

Działania na rzecz dostarczania wysokiej jakości usług dla przedsiębiorstw i osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą były realizowane poprzez podnoszenie kompetencji konsultantów 

świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w akredytowanych instytucjach oraz 

podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej. 

Wskaźnik produktu liczba konsultantów świadczących usługi na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości w akredytowanych instytucjach, którzy zostali objęci usługami doradczymi, 

szkoleniowymi lub innymi formami podwyższania kwalifikacji osiągnął ostatecznie wartość 1603, 

co stanowi pełne zrealizowanie wartości docelowej wskaźnika założonej w Programie (1600). 

Stosunkowo niski poziom realizacji tego wskaźnika na przestrzeni kolejnych lat wynikał m.in. z faktu, 

że konsultanci brali udział w tzw. szkoleniach modułowych, na które składa się kilka szkoleń. W 

związku z tym, liczba osób, która zakończyła udział w pełnym cyklu szkoleniowym w projektach, 

wykazywana w sprawozdaniach za poprzednie okresy sprawozdawcze, była znacząco niższa od 

faktycznej liczby konsultantów, które zakończyły udział w szkoleniach.  

Opisywany wskaźnik zasilany był głównie w ramach realizowanego do końca 2013 roku projektu pt. 

Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci (1468 

konsultantów) oraz w ramach realizowanego do 31 marca 2014 r. projektu pt. Inicjatywy promujące 

postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy (56 

konsultantów). Trzeci projekt, który również zasilał przedmiotowy wskaźnik produktu to projekt pt. 

Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU. Niemniej, jego wpływ na osiągnięcie 

wskaźnika był ograniczony z uwagi na udział w tym projekcie tych samych osób, które objęto już 

wsparciem w poprzednich dwóch zakończonych projektach systemowych dedykowanych 

konsultantom. Nie spowodowało to zatem dodatkowego zasilenia wskaźnika produktu, bowiem do 

jego wyliczenia brana była pod uwagę wyłącznie niepowtarzająca się liczba konsultantów objętych 

wsparciem w ramach całego Poddziałania 2.2.1.   

Poniżej zilustrowano poziom osiągania ww. wskaźnika w latach 2011 – 2015. 

Rys.  83 Poziom osiągania wskaźnika produktu liczby konsultantów (…) objętych wsparciem w latach 

2011 – 2015 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

Z kolei, wartość wskaźnika rezultatu odsetek konsultantów, świadczących usługi na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości w akredytowanych instytucjach, którzy zostali objęci usługami 

doradczymi, szkoleniowymi lub innymi formami podwyższania kwalifikacji – w ogólnej liczbie 

konsultantów akredytowanych instytucji (wartość docelowa 90%) wyniosła ostatecznie ponad 

126%.  

Rys.  84 Poziom osiągnięcia wskaźnika rezultatu Odsetek konsultantów, świadczących usługi na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości (…) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

Wskaźnik produktu liczba osób należących do kadry szkoleniowej, które podniosły swoje 

kwalifikacje zgodnie z tzw. podejściem kompetencyjnym wyniósł 6583 trenerów, co stanowi ponad 

164% wartości docelowej (4000 osób). Do wartości niniejszego wskaźnika zagregowano dane z 

jednego zrealizowanego w Poddziałaniu 2.2.2 w latach 2008-2014 projektu systemowego pt. 

Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej, w ramach którego ogłoszono łącznie pięć konkursów na 

dofinansowanie programów szkoleniowych dla kadry trenerskiej pracującej z przedsiębiorstwami. 

Należy dodać, iż w 2013 roku za zgodą IP, PARP wprowadziła we wniosku o dofinasowanie zmianę 

polegającą na zwiększeniu wartości docelowej wskaźnika liczba osób należących do kadry 

szkoleniowej, które podniosły swoje kwalifikacje zgodnie z tzw. podejściem kompetencyjnym z 4000 

na 5800 osób. Pozwoliło to na realizację wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika na poziomie 

wyższym, niż określono w Programie.  

Realizacja projektu odbywała się na przestrzeni długiej perspektywy czasowej, tj. lat 2008-2014. W 

tym okresie oczekiwania  przedsiębiorstw i ich pracowników dotyczące obszaru edukacji 

pozaformalnej podlegały dynamicznym zmianom, dlatego też zaistniała potrzeba rozwoju kompetencji 

trenerskich u większej liczby osób. Zwiększenie liczby osób objętych projektem pt. Podnoszenie 

kompetencji kadry szkoleniowej wynikało z realnych potrzeb rynku szkoleniowego. Wyniki badania 

firm i instytucji szkoleniowych przeprowadzonego przez PARP i Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk 

Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego już w 2012 r w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 

wskazywały w raporcie pt. „Kształcenie przez całe życie”, że „(…)  

Na rozwój sektora szkoleniowego wskazuje też analiza szczegółowych danych dotyczących 

zatrudnienia w tym sektorze: w 2010 r. badane firmy i instytucje szkoleniowe zatrudniały średnio 43 

osoby, w 2011 r. – 46 osób, zaś w 2012 r. – 56 osób (…) Wzrasta też liczba osób szkolących 

zatrudnionych w badanych podmiotach: w 2010 r. średnia liczba szkolących wynosiła 20 osób, w 2011 

r. były to 33 osoby, a w 2012 r. 27 osób.  

Poniżej zilustrowano poziom osiągnięcia wskaźnika w latach 2012-2014. 

Rys.  85 Poziom osiągnięcia wskaźnika produktu liczba osób należących do kadry szkoleniowej (…) w 

latch 2012-2014 r.  

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 
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Wskaźnik rezultatu odsetek osób należących do kadry szkoleniowej, które podniosły swoje 

kwalifikacje zgodnie z tzw. podejściem kompetencyjnym – w ogólnej liczbie osób należących 

do kadry szkoleniowej wyniósł  55,85%, co oznacza nadwykonanie wartości docelowej wskaźnika, 

która została ustalona w programie na poziomie 30%. Nadwykonanie wskaźnika wynikało z czynników 

opisanych przy wskaźniku produktu dot. liczby osób należących do kadry szkoleniowej, które 

podniosły swoje kwalifikacje zgodnie z tzw. podejściem kompetencyjnym. 

Rys.  86 Poziom osiągnięcia wskaźnika rezultatu Odsetek osób należących do kadry szkoleniowej, które 

podniosły swoje kwalifikacje zgodnie z tzw. podejściem kompetencyjnym – w ogólnej liczbie osób 

należących do kadry szkoleniowej w latach 2012 – 2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

W latach 2011-2014 w ramach ewaluacji Poddziałania 2.2.2 PO KL przeprowadzono łącznie XII edycji 

ewaluacji on-going. Dominującym motywem mającym wpływ na decyzję o udziale w szkoleniu osób 

należących do kadry szkoleniowej była chęć uaktualnienia potrzebnej w branży wiedzy lub 

umiejętności (93% wskazań), uzyskania uznawanego powszechnie certyfikatu potwierdzającego 

posiadanie określonych umiejętności (62%), założenia własnej firmy (39%). 92% uczestników oceniło, 

iż poprzez udział w szkoleniach zdobyło zupełnie nową wiedzę lub umiejętności. 97% poprzez udział 

w szkoleniach pogłębił(a) lub usystematyzował(a) posiadaną wcześniej wiedzę lub umiejętności. 88% 

uczestników wskazało, iż w obecnie wykonywanej pracy często wykorzystuje wiedzę i umiejętności 

zdobyte lub pogłębione dzięki uczestnictwu w szkoleniach. Uczestnicy projetów wskazywali również  iż 

udział w szkoleniach miał bardzo duży wpływ na: ich awans (33%)  oraz na  wzrost zarobków (20%); 

założenie własnej firmy (42%). 

W roku 2014 przeprowadzono diagnozę karier absolwentów projektów dotyczącą kształcenia kadry 

szkoleniowej, wdrażanych w ramach Poddziałania 2.2.2 PO KL. Wyniki badania wskazały m.in. że 

85% uczestników projektów dotyczących kształcenia trenerów prowadziło szkolenia biznesowe po 

zakończeniu udziału w projekcie. Dzięki udziałowi w projektach: 62% uczestników nawiązało nowe 

kontakty biznesowe, 94% uczestników nawiązało kontakty z innymi trenerami, 93% uczestników 

zweryfikowało swoje kompetencje trenerskie, 84% uczestników rozwinęło umiejętności 

autoprezentacji, 61% uczestników lepiej poznało specyfikę polskiego rynku szkoleniowego, 24% 

uczestników zapisało się do grupy zrzeszającej trenerów. Dzięki udziałowi w projektach trenerzy 

wprowadzili lub ulepszyli następujące elementy swojego warsztatu: różnicowanie metod pracy z grupą 

(89%), proces projektowania szkoleń (81%), techniki i metody uczenia dorosłych (81%), metoda 

zarządzania interakcją z grupą szkoleniową (80%), metody zarządzania relacjami w grupie 

szkoleniowej (77%), programy realizowanych szkoleń (74%), materiały szkoleniowe (70%), proces 



 162 

ewaluacji szkoleń (60%). Trenerzy prowadzący własną działalność gospodarczą zgłaszali 

zapotrzebowanie na wsparcie publiczne w formie: dofinansowania zakupu licencji lub know-how 

(54%), rozwijania kompetencji trenerów i/lub doradców (42%), pomocy w przygotowaniu ofert na 

realizację zamówień publicznych (32%), szkoleń personelu obsługowego (pracowników zajmujących 

się analizą potrzeb, rekrutacją, ewaluacją). 

Wykonanie wskaźnika produktu liczba przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą, które skorzystały z usług świadczonych w akredytowanych 

instytucjach (wartość docelowa 300 000) kształtuje się na poziomie 289 574 osób i przedsiębiorstw, 

tj. blisko 97% jego wartości docelowej.  

Przedmiotowy wskaźnik osiągany był głównie w ramach projektu pt. Wsparcie systemu 

kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK) (realizacja 

projektu dobiegła końca, a w jego ramach wskaźnik wyniósł 189 209 przedsiębiorstw i osób) oraz w 

ramach projektu pt. Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób 

zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops, w ramach którego 

założono pierwotnie, iż 120 000 przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą skorzysta z usług świadczonych w akredytowanych instytucjach. Niemniej, w związku z 

wynikami audytu Komisji Europejskiej konieczne było wprowadzenie zmian do niniejszego projektu 

(zaprzestanie świadczenia usług informacyjnych i świadczenie jedynie usług doradczych), co wiązało 

się ze zmniejszeniem wartości wskaźnika do poziomu 93 600 osób i przedsiębiorstw. Natomiast, w 

kolejnym projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 2.2.1 pt. Zapewnienie dostępu 

przedsiębiorstw do nowych usług KSU zaplanowano objęcie usługami świadczonymi w 

akredytowanych instytucjach 3000 przedsiębiorstw. W 2012 roku rozpoczęto również realizację 

kolejnego projektu pt. Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne, w ramach którego 

przewidziano realizację ww. wskaźnika na poziomie 700 przedsiębiorstw (pierwotna wartość 

wskaźnika wynosiła 1000 przedsiębiorstw).  

Powyższy wskaźnik był w głównej mierze wynikiem działań prowadzonych w projektach, które 

zakończyły się w 2013 i 2014 r. Należy podkreślić, iż podejmowanych było szereg działań w celu jak 

najpełniejszego osiągnięcia ww. wskaźnika. W 2014 r. uruchomiono dodatkowe edycje konkursów na 

wybór nowych Podmiotów Wsparcia (PW) świadczących usługi w ramach projektu Planowanie działań 

w MSP a finansowanie zwrotne oraz projektu Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług 

KSU - przeprowadzono 1 konkurs na wybór nowych PW w zakresie dwóch usług systemowych 

dotyczących zarządzania efektywnością energetyczną oraz marketingu i sprzedaży produktów dla 

mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Inne przeprowadzone działania polegały na przedłużeniu okresów realizacji projektów, wykorzystaniu 

powstałych oszczędności do świadczenia usług dla dodatkowych klientów, zwiększaniu wsparcia dla 

tych Podmiotów Wsparcia, które nie były w stanie wyświadczyć większej liczby usług. Pozwoliło to, np. 

w projektach zakończonych w 2015 r. na wyświadczenie większej liczby usług dla przedsiębiorców, 

przekraczającej zakontraktowane wartości rezultatów projektów o 45 582 przedsiębiorców (w tym 42 

865 niepowtarzających się w skali Priorytetu). Działania te spowodowały przyrost przedmiotowego 

wskaźnika na poziomie ww. projektów, jednakże nie doprowadziły do jego pełnej realizacji na 

poziomie Priorytetu. Na szczególną uwagę, jeśli chodzi o ograniczone możliwości wypracowania 

wartości docelowej na poziomie Priorytetu, zasługuje fakt, iż dokonywane w wyniku przeglądów 

okresowych zmniejszenia kwoty alokacji na Poddziałanie 2.2.1 PO KL (łącznie o ok. 65% w 

odniesieniu do pierwotnej wartości), nie znalazły odzwierciedlenia w proporcjonalnym zmniejszeniu 

wartości docelowych wskaźników Priorytetu II. Ponadto, na zwiększenie ryzyka nieosiągnięcia 

wartości docelowej wskaźnika przekładał się również brak możliwości realizacji bezpłatnych usług o 

charakterze powszechnym (tj. np. tańszych usług informacyjnych), które cieszyły się szerokim 

zainteresowaniem wśród klientów Podmiotów wsparcia i nie wymagały finansowego udziału klienta w 

koszcie usługi. Realizując bardziej specjalistyczne i tym samym droższe usługi doradcze, PARP 

czyniła starania, aby wskaźnik był osiągany na jak najwyższym poziomie poprzez zachęcanie nowych 
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klientów do korzystania z usług doradczych. Niestety z uwagi na aspekt finansowy, zwłaszcza w 

przypadku projektu Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU i częściowo również 

projektu Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających 

rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops – konieczność wniesienia wkładu 

własnego przez klienta – nie były one już aż tak łatwo dostępną i popularną formą wsparcia.  

Zmniejszenie wartości wskaźnika nastąpiło na koniec 2014 r. i wynikało z ponownej weryfikacji usług, 

jaką PARP przeprowadziła po ustaleniach audytu KE i w konsekwencji skorygowaniu osiągniętej 

wartości wskaźnika Liczba przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą, które skorzystały z usług świadczonych w akredytowanych instytucjach. 

Poniżej zilustrowano poziom osiągania wskaźnika od 2013 r. 

Rys.  87 Poziom osiągnięcia wskaźnika liczba przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą, które skorzystały z usług świadczonych w akredytowanych instytucjach  

w porównaniu do wartości docelowej założonej w PO KL 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

Wskaźnik rezultatu odsetek przedsiębiorstw, korzystających z usług świadczonych na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości w akredytowanych instytucjach – w ogólnej liczbie 

funkcjonujących przedsiębiorstw wyniósł blisko 16%. Do wyliczenia wskaźnika wzięto pod uwagę 

wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, 

które skorzystały z usług świadczonych w akredytowanych instytucjach. Niewykonanie wskaźnika na 

zaplanowanym w Programie poziomie, tj. 17,5%  było bezpośrednio związane ze wskaźnikiem liczby 

przedsiębiorstw i osób (…), którego opis przedstawiono powyżej.     

Mając na uwadze powyższą analizę należy przyjąć, że cel szczegółowy 1 został osiągnięty, o czym 

świadczy poziom zrealizowanych ww. wskaźników.     

Cel 2. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 

Realizacja celu 2. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej przebiegała w sposób 

płynny – wartości docelowe wskaźników zostały osiągnięte na bardzo wysokim poziomie. 

W ramach tego celu wsparciem objęto 148,3 tys. przedsiębiorstw, co stanowi ponad dwukrotność 

zakładanej wartości docelowej (60 000 przedsiębiorstw). Wskaźnik był badany w momencie 



 164 

przystąpienia przedsiębiorstwa do projektu. Jednocześnie, na jego wysoki poziom miał wpływ wzrost 

udziału mikro i małych przedsiębiorstw na poziomie ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw objętych 

wsparciem. Czynnikiem wzrostu były również konkursy w Poddziałaniu 2.1.1, w ramach których 

kryterium strategiczne dotyczyło 100% udziału pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Analogicznie w tej sytuacji zmniejszył się udział dużych przedsiębiorstw w realizowanych projektach w 

ramach Działania. Równocześnie, kluczowym czynnikiem wpływającym na nadwykonanie wskaźnika 

była realizacja projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 2.1.3, w tym wynikające ze 

zdiagnozowanych w trakcie ich realizacji potrzeby uczestników i ukierunkowanie wsparcia po 

przeglądzie śródokresowym do MSP. 

Poniżej zilustrowano poziom osiągnięcia ww. wskaźnika w latach 2011 - 2015 w porównaniu do 

wartości docelowej założonej w PO KL. 

Rys.  88 Poziom osiągnięcia wskaźnika liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem – 

narastająco w latach 2011 - 2015,  w porównaniu do wartości docelowej założonej w PO KL 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

Wskaźnik produktu liczba pracowników przedsiębiorstw, którzy zakończyli udział w projektach 

szkoleniowych to wskaźnik, w stosunku do którego zidentyfikowano nadwykonanie o ponad 73% 

wartości docelowej określonej w PO KL na poziomie 350 000 osób. Liczba pracowników 

przedsiębiorstw przeszkolonych w ramach Priorytetu osiągnęła ostatecznie wartość na poziomie 

606 630 pracowników. Należy zaznaczyć, że wartość docelowa niniejszego wskaźnika była 

szacowana na podstawie średniego kosztu przeszkolenia jednej osoby i dostępnej alokacji. 

Przekroczenie wartości założonej w programie świadczy więc o mniejszym koszcie przeszkolenia 

jednej osoby niż założono na etapie programowania wskaźnika. Związane jest również to m.in. z 

udziałem większej liczby osób, które w ramach projektów otwartych uczestniczą tylko w jednym 

szkoleniu. 

W odniesieniu do wskaźnika produktu liczba pracowników przedsiębiorstw, którzy zakończyli 

udział w projektach szkoleniowych w wieku powyżej 50 roku życia odnotowano osiągnięcie na 

poziomie 98 061 osób, tj. 140% założonej w PO KL wartości docelowej na poziomie 70 000 osób. 

Przekroczenie docelowej wartości wskaźnika wynikało z rozwiązań przyjętych w celu zapewnienia 
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wysokiego udziału osób w wieku 45+ (w konkursach w ramach Poddziałania 2.1.1 wprowadzono 

kryteria strategiczne, których spełnienie wiązało się z przyznaniem dodatkowej premii punktowej na 

etapie oceny merytorycznej wniosku). Należy jednak zaznaczyć, iż pomimo zrealizowania wskaźnika 

na poziomie przekraczającym wartość docelową, tylko ok. 16% liczby pracowników, którzy zakończyli 

udział w projektach szkoleniowych stanowią pracownicy po 50. roku życia. 

Rys.  89 Poziom osiągnięcia wskaźnika liczba pracowników przedsiębiorstw, którzy zakończyli udział w 

projektach szkoleniowych, w tym liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia – narastająco w latach 2011 - 

2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

Dzięki podejmowanym w Priorytecie II działaniom w zakresie szkoleń i doradztwa dla pracowników 

firm, stopniowo wzrasta odsetek aktywnych przedsiębiorstw, które inwestują w szkolenia 

pracowników. Wskaźnik rezultatu odsetek przedsiębiorstw, które inwestują w szkolenie 

pracowników dzięki wsparciu ze środków EFS w ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw na 

koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ponad 4,5% w stosunku do jego wartości docelowej 

wynikającej z zapisów PO KL na poziomie 3,5%. Do wyliczenia wskaźnika wzięto pod uwagę liczbę 

niepowtarzających się przedsiębiorstw, które inwestują w szkolenia pracowników. Nadwykonanie 

wskaźnika wynikało z czynników opisanych przy opisie wskaźnika produktu liczba przedsiębiorstw, 

które zostały objęte wsparciem.  

Podsumowując, należy wskazać, iż oczekiwane efekty celu szczegółowego 2 zostały w pełni 

osiągnięte. 

W latach 2009-2015 PARP przeprowadziła łącznie XXIII edycje badania ewaluacyjnego on-going 

Działania 2.1 - prowadzonej na poziomie uczestników projektów szkoleniowych. Wyniki ewaluacji 

realizowanej na poziomie oceny beneficjentów końcowych wskazały trafność uruchomionych 

instrumentów, zarówno ze względu na duże zainteresowanie rynku instrumentami, jak i wysoką ocenę 

samych szkoleń. Ponad 90% badanych uczestników szkoleń oceniła je na poziomie bardzo dobrym 

lub dobrym. W wyniku badania stwierdzono, że udział w szkoleniach był inicjatywą przede wszystkim 

samych uczestników szkoleń (49%), ich przełożonych (32,5%), jak i obu stron (4%). 

Najpopularniejszym źródłem wiedzy o szkoleniach w ramach projektu była strona internetowa. Badani 

prezesi i właściciele firm, jako podstawową motywację do udziału w szkoleniach wskazywali 

uaktualnienie potrzebnej w branży wiedzy lub umiejętności (89% wskazań). Drugą w kolejności 

intencją było usprawnienie funkcjonowania firmy (81% wskazań), trzecią przesłanką była natomiast 
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chęć umocnienia pozycji firmy na rynku (76,5%). Nieco inaczej przedstawia się struktura danych w 

przypadku pozostałych pracowników (z wyłączeniem właścicieli i prezesów firm). Podobnie 

zdecydowanie najczęściej wskazywali oni uaktualnienie wiedzy lub umiejętności potrzebnych w branży 

(92,8% wskazań). Jednak blisko 32% badanych chciało poprzez udział w szkoleniach uzyskać 

certyfikat potwierdzający posiadanie określonych umiejętności, a ok. 26% zmotywowanych było 

dążeniem do awansu w dotychczasowym miejscu pracy. 

Dzięki udziałowi w szkoleniach, beneficjenci końcowi wskazywali, iż zdobyli zupełnie nową (84,28% 

wskazań) lub pogłębili i usystematyzowali (92,1%) wiedzę bądź umiejętności. Jednak od czasu 

ukończenia szkoleń większość respondentów nie awansowała na wyższe stanowisko (12,9% wskazań 

otrzymania awansu), a sam udział w projektach szkoleniowych miał na niego ograniczony wpływ. 

Niemal co trzeci badany zanotował podwyżkę wynagrodzenia od momentu ukończenia szkoleń w 

ramach projektu. Badani deklarowali, że korzyści związane z uczestnictwem w szkoleniu sprostały ich 

oczekiwaniom i że warto było na nie poświęcić czas. Ponadto 74% respondentów deklarowało, iż 

bardzo często lub często, w obecnie wykonywanej pracy, wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte 

lub pogłębione dzięki uczestnictwu w szkoleniach. 

W 2014 r. zrealizowano ewaluację ex-post – Efekty dofinansowanego kształcenia w grupie wiekowej 

50 plus, opublikowaną w 2015 r. Celem badania było porównanie efektów netto różnych form wsparcia 

(szkoleń, studiów podyplomowych, doradztwa). Analizowane instrumenty wsparcia (studia 

podyplomowe, szkolenia, szkolenia z doradztwem), różnią się między sobą skutecznością 

oddziaływania. Porównanie uczestników (w grupie wiekowej 50 plus) studiów podyplomowych, 

szkoleń oraz szkoleń z doradztwem wskazuje, że te pierwsze miały największy wpływ na sytuację 

zawodową osób uczestniczących w badaniu.  

W porównaniu do szkoleń, studia podyplomowe w większym stopniu wpływały na takie wymiary jak: 

awans zawodowy, sytuacja finansowa i wielkość sieci społecznych. W grupie absolwentów studiów 

podyplomowych awansowało zawodowo więcej osób niż w przypadku szkoleń, częściej wskazano 

również, że wzrosły zarobki. Obie zmiany przełożyły się na subiektywne odczuwanie poprawy własnej 

sytuacji finansowej.  

Analiza skuteczności szkoleń wskazuje, że ich efekty zależą od tematyki. Co trzeci uczestnik szkoleń 

finansowo-księgowych pozytywnie oceniał szansę na zdobycie nowej pracy, podczas gdy w grupie 

uczestników innych szkoleń takie przekonanie podzielało 19% osób. Ponadto, więcej uczestników 

szkoleń finansowo-księgowych zauważyło wzrost zarobków, poprawę sytuacji finansowej w 

porównaniu do pozostałych uczestników. Co piąty przeszkolony łączył w momencie badania pracę z 

emeryturą (w grupie pozostałych 15%). Do ciekawych wniosków prowadzi też analiza porównawcza 

szkoleń informatycznych ze studiami podyplomowymi o tematyce informatycznej. Te ostatnie miały 

znacząco większy wpływ na sytuację zawodową ich uczestników, w szczególności na awanse. 

Absolwenci studiów częściej również odczuwali poprawę sytuacji finansowej. 

Porównanie efektów szkoleń finansowo-księgowych ze szkoleniami o innej tematyce wskazuje, że z 

ich efektów również częściej korzystają mężczyźni niż kobiety, w szczególności jeśli chodzi o poprawę 

sytuacji finansowej. Szkolenia finansowo-księgowe okazały się też bardziej użyteczne (wiedza 

wykorzystywana w pracy) dla mężczyzn niż dla kobiet. Widoczne jest zróżnicowanie efektów wsparcia 

w grupach wiekowych. Jak się okazuje młodszym pięćdziesięciolatkom (grupa 50-54), studia 

podyplomowe pomogły zmienić pracę, co wiązało się ze wzrostem zarobków i poprawą oceny własnej 

sytuacji finansowej. Z kolei w przypadku grupy wiekowej 55-59, studia podyplomowe częściej 

pozwoliły na uzyskanie awansu w dotychczasowym miejscu pracy, co wiąże się również z poprawą 

sytuacji finansowej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą odczuły głównie finansowe efekty 

szkoleń. Prowadzący działalność gospodarczą uczestnicy szkoleń finansowo-księgowych częściej niż 

uczestnicy szkoleń o innej tematyce wskazywali na poprawę sytuacji finansowej. Także większy był 

wśród nich udział tych, którym wzrosły zarobki. Bardzo wyraźny był w tej grupie wpływ szkoleń na 

poziom pewności swej pozycji na rynku pracy – wśród przeszkolonych w dziedzinie finansów i 
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księgowości, udział wysoko oceniających szanse na ewentualne znalezienie alternatywnego 

zatrudnienia był większy niż wśród uczestników innych szkoleń.  

W przypadku uczestników studiów podyplomowych różnice w efektach uwidaczniają się w 

zwiększonej mobilności zawodowej. Ponadto, uczestnicy studiów mniej chętnie podjęliby ponownie 

studia podyplomowe w przyszłości. Studia podyplomowe i szkolenia mogą jedynie w niewielkim 

stopniu sprzyjać utrzymywaniu dłuższej aktywności na rynku pracy. Analizy nie pozwoliły w większości 

przypadków na identyfikację wpływu wsparcia na podnoszenie aktywności zawodowej osób w grupie 

50 plus. Można jedynie przypuszczać, że sprzyjają temu w pewnym, niewielkim stopniu studia 

podyplomowe. W tym względzie udało się zidentyfikować pozytywny, choć niewielki wpływ szkoleń 

finansowo-księgowych - ich uczestnicy przeciętnie dłużej pozostawali aktywni na rynku pracy. Co do 

zasady, aktywność zawodowa w analizowanych grupach spadała wraz z wiekiem w każdej z grup, 

częściej aktywni na rynku pracy pozostawali mężczyźni. Obie obserwacje pozostają zgodne z 

oczekiwaniami wynikającymi z uwarunkowań systemu emerytalnego w Polsce. Podsumowując aspekt 

aktywności zawodowej, należy uznać, że wsparcie udzielone w ramach Działania 2.1.1 PO KL 

(niezależnie od jego formy, czy tematyki), nie miało kluczowego znaczenia z punktu widzenia 

pozostawania aktywnym na rynku pracy osób 50 plus. Wydaje się, że wysoka aktywność badanych 

osób w wieku 50 lat i więcej wynikała przede wszystkim ze specyfiki analizowanych grup (wszystkie 

osoby przystępując do projektu były aktywne zawodowo), a nie z oddziaływania projektów 

realizowanych w ramach PO KL. 

Cel 3. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 

W ramach celu 3 najwyższy poziom osiągnął wskaźnik produktu liczba pracowników zagrożonych 

negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji (zmiany gospodarczej), którzy zostali objęci 

działaniami szybkiego reagowania. W okresie realizacji PO KL wsparciem zostało objętych 13 632 

osób, co stanowi ponad 590% wartości docelowej, określonej w PO KL na poziomie 2300 osób. 

Osiągnięta wielkość wskaźnika związana jest z realizacją projektu pt. Wsparcie dla pracowników 

budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji, w ramach którego 

skierowano wsparcie do pracowników przemysłu stoczniowego, w celu zminimalizowania 

negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych zachodzących w tym sektorze (ponad 69% 

uczestników tego projektu znalazło zatrudnienie po zakończeniu w nim udziału), a także projektu pt. 

Instrument Szybkiego Reagowania.   

Wartość wskaźnika rezultatu odsetek pracowników, którzy w okresie do 6 m-cy po zakończeniu 

udziału w projekcie znaleźli pracę, założyli własną działalność gospodarczą, kontynuowali 

zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy – w ogólnej liczbie pracowników, którzy 

zakończyli udział w projekcie wyniosła blisko 74%. Należy zaznaczyć, że wartość wskaźnika 

wyliczona została w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach dwóch projektów 

systemowych. W 2012 r. zostało wykonane badanie na próbie 665 osób, które zostały objęte 

wsparciem w ramach projektu systemowego pt. Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa 

okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji. Przeprowadzone badanie wykazało, 

że spośród ankietowanych osób 70% osób pracuje, a 15% prowadzi własną działalność gospodarczą.  

Cel szczegółowy 3. realizowany był również poprzez wsparcie przedstawicieli partnerów społecznych, 

spośród których objęto projektami blisko 6,9 tys. osób (ponad 383% wartości docelowej założonej w 

Programie na poziomie 1800 osób). Systematyczny wzrost wartości wskaźnika związany był z 

zastosowaniem w ramach ogłaszanych konkursów w latach 2009 - 2011 kryterium dostępu, 

dotyczącego obowiązku objęcia wsparciem przedstawicieli reprezentatywnych partnerów społecznych 

w realizowanych projektach z komponentem szkoleniowym. Nadwykonanie wartości wskaźnika 

spowodowane było również metodologią dotyczącą interpretacji nazwy wskaźnika, tj. objęcie 

wszystkich przedstawicieli reprezentatywnych partnerów społecznych, a nie tylko tych z poziomu 

centralnego. Definicja została uwzględniona w znowelizowanym w grudniu 2011 r. Programie. Poniżej 

zilustrowano poziom osiągnięcia ww. wskaźników w odniesieniu do założonych wartości docelowych 

w PO KL.   
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Rys.  90 Poziom osiągnięcia wskaźnika liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami 

procesów restrukturyzacji (…) oraz wskaźnika liczba przedstawicieli partnerów społecznych (…) w 

porównaniu do wartości docelowych założonych w PO KL 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

Wartość wskaźnika rezultatu odsetek organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych na 

poziomie centralnym objętych wsparciem w ramach Priorytetu – w ogólnej liczbie tych 

organizacji wyniosła blisko 89%. Niepełne wykonanie wskaźnika było spowodowane m.in. 

rozszerzeniem w 2011 r. liczby organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych - zwiększyła się 

ona z 7 do 9 zaś umowy na realizację projektów zostały podpisane z 8 podmiotami (zatem 

niewykonanie wskaźnika  w 100%  jest spowodowane tym, iż do realizacji zostały przyjęte projekty 

ośmiu z dziewięciu organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych).  

Niemniej, podsumowując należy wskazać, iż oczekiwane efekty celu szczegółowego 3 zostały 

osiągnięte zgodnie z założeniami PO KL.     

Poniższa tabela przedstawia postęp rzeczowy w ramach Priorytetu II (adaptacyjność): 

Wskaźniki 

Jednostka 

miary Rok 

Płe

ć 

200

7 

200

8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIORYTET II 

Cel szczegółowy 1. Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

konsultantów 

świadczących 

usługi na rzecz 

rozwoju 

przedsiębiorczości 

w akredytowanych 

instytucjach, 

którzy zostali 

osoba Realizacj

a 

O: 0 0 0 19 62 85 97 112 1603 

K: 0 0 0 11 39 57 64 70 631 

M: 0 0 0 8 23 28 33 42 972 

Wartość 

docelowa 

  

1600 
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Wskaźniki 

Jednostka 

miary Rok 

Płe

ć 

200

7 

200

8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

objęci usługami 

doradczymi, 

szkoleniowymi lub 

innymi formami 

podwyższania 

kwalifikacji 

Wartość 

bazowa 

  0 

Liczba osób 

należących do 

kadry 

szkoleniowej, 

które podniosły 

swoje kwalifikacje 

zgodnie z tzw. 

podejściem 

kompetencyjnym 

osoba Realizacj

a 

O: 0 0 52 873 1 440 3 406 5 055 6 584 6 583 

K: 0 0 30 549 948 2 234 3 238 4 193 4 192 

M: 0 0 22 324 492 1 172 1 817 2 391 2 391 

Wartość 

docelowa 

  

4000 

Wartość 

bazowa 

  0 

Liczba 

przedsiębiorstw i 

osób 

zamierzających 

rozpocząć 

działalność 

gospodarczą, 

którzy skorzystali 

z usług 

świadczonych w 

akredytowanych 

instytucjach 

osoba/ 

przedsiębiorstw

o 

Realizacj

a 

  
0 0 

58 

751 

121 

392 

171 

453 
218 835 274 555 286 018 289 574 

Wartość 

docelowa 

  

300000 

Wartość 

bazowa 

  0 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek 

konsultantów, 

świadczących 

usługi na rzecz 

rozwoju 

przedsiębiorczości 

w akredytowanych 

instytucjach, 

którzy zostali 

objęci usługami 

doradczymi, 

szkoleniowymi lub 

innymi formami 

podwyższania 

kwalifikacji - w 

ogólnej liczbie 

konsultantów 

akredytowanych 

instytucji 

% Realizacj

a 

O: 0% 0% 0% 0,89% 6,01% 3,70% 7,16% 8,05% 126,32% 

K: 0% 0% 0% 0,52% 6,67% 4,50% 8,22% 9,31% 139,06% 

M: 0% 0% 0% 0,37% 5,16% 28,89% 5,74% 6,57% 110,70%

  

Wartość 

docelowa 

  

90% 

Wartość 

bazowa 

  0 

Odsetek osób 

należących do 

kadry 

szkoleniowej, 

które podniosły 

swoje kwalifikacje 

zgodnie z tzw. 

podejściem 

kompetencyjnym– 

w ogólnej liczbie 

% Realizacj

a 

O: 0% 0% 0% 8,81% 13,59

% 

28,89% 42,88% 55,85% 55,84%

  

K: 0% 0% 0% 5,54% 8,95% 18,95% 27,47% 35,57% 35,56%

  

M: 0% 0% 0% 3,27% 4,64% 9,94% 15,41% 20,28% 20,28%
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Wskaźniki 

Jednostka 

miary Rok 

Płe

ć 

200

7 

200

8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

osób należących 

do kadry 

szkoleniowej 

Wartość 

docelowa 

  

30% 

Wartość 

bazowa 

  

0 

Odsetek 

przedsiębiorstw 

korzystających z 

usług 

świadczonych na 

rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości 

w akredytowanych 

instytucjach – w 

ogólnej liczbie 

funkcjonujących 

przedsiębiorstw 

% Realizacj

a 

  0% 0% 1,1% 6,52% 10,27

% 

11,85% 14,76% 15,62% 15,78%

  

  

Wartość 

docelowa 

  

17,50% 

Wartość 

bazowa 

  

0 

Cel szczegółowy 2. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

przedsiębiorstw, 

które zostały 

objęte wsparciem 

przedsiębiorstw

o 

Realizacj

a 

  
0 0 

22 

385 
46 444 72 225 97 384 109 678 127 305 148 391 

Wartość 

docelowa 

  

60000 

Wartość 

bazowa 

  0 

Liczba 

pracowników 

przedsiębiorstw, 

którzy zakończyli 

udział w 

projektach 

szkoleniowych, w 

tym: 

osoba Realizacj

a 

O: 
0 0 

56 

521 

158 

538 

270 

511 
367 571 471 469 514 521 607 630 

K: 
0 0 

25 

463 
68 735 

120 

904 
169 962 222 854 245 983 291 072 

M: 
0 0 

31 

058 
89 803 

149 

607 
197 609 248 615 268 538 316 558 

- liczba osób w 

wieku powyżej 50. 

roku życia 

O: 

0 0 8 361 21 598 38 663 54 502 73 577 81 151 98 061 

  K: 0 0 3 549 7 749 15 254 22 238 31 626 35 423 42 485 

M: 0 0 4 812 13 849 23 409 32 264 41 951 45 728 55 576 

Wartość 

docelowa 

  350000 

  70000 

Wartość 

bazowa 

  0 

Wskaźniki rezultatu 
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Wskaźniki 

Jednostka 

miary Rok 

Płe

ć 

200

7 

200

8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Odsetek 

przedsiębiorstw, 

które inwestują w 

szkolenie 

pracowników 

dzięki wsparciu ze 

środków EFS w 

ogólnej liczbie 

aktywnych 

przedsiębiorstw 

% Realizacj

a 

 - - 1% 2,49% 3,09% 3,19% 3,43% 4,14% 4,57%

  

  

Wartość 

docelowa 

  

3,50% 

Wartość 

bazowa 

  

b/d 

Cel szczegółowy 3. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

pracowników 

zagrożonych 

negatywnymi 

skutkami 

procesów 

restrukturyzacji 

(zmiany 

gospodarczej), 

którzy zostali 

objęci działaniami 

szybkiego 

reagowania 

osoba Realizacj

a 

O: 0 0 571 7 515 7 515 6 918 6 918 12 964 13 632 

K: 0 0 51 614 614 589 589 2 991 3 155 

M: 0 0 520 6 901 6 901 6 329 6 329 9 973 10 477 

Wartość 

docelowa 

  

2300 

Wartość 

bazowa 

  

0 

Liczba 

przedstawicieli 

partnerów, którzy 

zostali objęci 

wsparciem w 

ramach Priorytetu 

Partner 

społeczny 

Realizacj

a 

O: 0 0 690 1 133 2 268 4 344 5 998 6 372 6 909 

K: 0 0 260 396 855 1 843 2 766 2 977 3 295 

M: 0 0 430 737 1 413 2 501 3 232 3 395 3 614 

Wartość 

docelowa 

  

1800 

Wartość 

bazowa 

  

0 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek 

pracowników, 

którzy w okresie 

do 6 m-cy po 

zakończeniu 

udziału w 

projekcie znaleźli 

pracę, założyli 

własną 

działalność 

gospodarczą, 

kontynuowali 

zatrudnienie w 

dotychczasowym 

miejscu pracy – w 

ogólnej liczbie 

pracowników, 

którzy zakończyli 

udział w projekcie 

% Realizacj

a 

O: 
- - 

98,3

% 

98,30

% 

70,00

% 
70,08% 70,08% 73,71% 73,71% 

K: 
- - 0% 0% 

64,18

% 
64,18% 64,18% 68,16% 68,16% 

M: 
- - 0% 0% 

70,74

% 
70,74% 70,74% 74,37% 74,37% 

Wartość 

docelowa 

  

30% 

Wartość 

bazowa 

  

b/d 
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Wskaźniki 

Jednostka 

miary Rok 

Płe

ć 

200

7 

200

8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Odsetek 

organizacji 

reprezentatywnyc

h partnerów 

społecznych na 

poziomie 

centralnym 

objętych 

wsparciem w 

ramach Priorytetu 

– w ogólnej liczbie 

tych organizacji 

% Realizacj

a 

  
0 0 

14,3

% 

71,43

% 

85,71

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 
100,00% 

Wartość 

docelowa 

  

100% 

Wartość 

bazowa 

  0 

Cel 4. Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów 

profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy 

Wskaźnik produktu liczba programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót 

do pracy opracowanych w ramach Priorytetu osiągnął ostatecznie poziom 120% jego wartości 

docelowej (zrealizowano 12 programów na 10 planowanych) (od 2012 r. nie nastąpił przyrost 

wskaźnika).  

W ramach projektu Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych wyodrębniono 

dodatkowy program profilaktyczny dotyczący boreliozy. Natomiast w projekcie pt. Opracowanie i 

wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu 

moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na 

przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do 

których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – 

płciowego) opracowano program profilaktyczny, którego opracowanie nie było pierwotnie zakładane. 

W związku z powyższym liczba programów wzrosła z 10 do 12. Poniżej pokazano przyrost wartości 

wskaźnika w toku wdrażania PO KL.  

Rys.  91 Przyrost wskaźnika liczba programów profilaktycznych (…) w latach 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

Wskaźnik produktu liczba chorób zawodowych (wg jednostek chorobowych), dla których opracowano 

programy profilaktyczne i programy wspierające powrót do pracy osiągnął wartość 12. Wskaźnik 

produktu liczba chorób zawodowych (wg jednostek chorobowych), dla których opracowano programy 

profilaktyczne i programy wspierające powrót do pracy również osiągnął wartość 12. Zatem wskaźnik 

rezultatu Odsetek chorób zawodowych, dla których opracowano programy profilaktyczne oraz 

programy wspierające powrót do pracy wyniósł 46,15%. W Programie założono niniejszy wskaźnik na 
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poziomie 38% a nadwykonanie wynika z faktu opracowania dodatkowych ww. dwóch programów 

profilaktycznych.  

Podsumowując, oczekiwane efekty celu szczegółowego 4 zostały osiągnięte. 

Środki EFS w ramach PO KL posłużyły na opracowanie programów profilaktycznych, jednak 

zrealizowane projekty nie obejmowały – zgodnie z założeniami – działań wdrożeniowych, co wynikało 

przede wszystkim z ograniczonych środków finansowych oraz ustaleń i negocjacji z Komisja 

Europejską. 

Programy profilaktyki zdrowotnej opracowane w ramach Priorytetu II PO KL zamieszczone zostały na 

stronie internetowej http://www.programyzdrowotne.pl. Dzięki temu mają do nich dostęp wszystkie 

zainteresowane osoby (tj. zarówno pracownicy, pracodawcy, czy kadra medyczna, jak i Instytucje 

Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2014-2020, w ramach których – w 

oparciu o regionalną analizę potrzeb w zakresie działań profilaktycznych i z uwzględnieniem 

specyficznych potrzeb zdrowotnych w regionie – opracowywane i wdrażane są programy 

profilaktyczne).  

W ramach upowszechniania wypracowanych narzędzi Instytut Medycyny Pracy współpracował z 

innymi jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w miejscu pracy, w tym m.in. z 

Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy. Zapewniło to stałą i trwałą realizację założeń 

projektowych wypracowanych przez IMP. Instytut na bieżąco dokonuje dystrybucji modeli programów 

profilaktycznych m.in. wśród lekarzy, którzy są uczestnikami kursów (realizowanych przez IMP), jak 

również wśród przedstawicieli służb BHP i pracodawców uczestniczących w szkoleniach i spotkaniach 

edukacyjnych organizowanych przez IMP. Modele profilaktyczne upowszechniane są wśród 

przedsiębiorstw w których identyfikowane są zdrowotne czynniki ryzyka, a także na konferencjach i 

targach naukowych przeznaczonych dla lekarzy, pracodawców, pracowników oraz przedstawicieli PIS, 

PIP oraz BHP. 

Natomiast program profilaktyczny opracowany przez ministra właściwego ds. zdrowia – Departament 

Polityki Zdrowotnej w zakresie nowotworów układu moczowo-płciowego był jedną z baz do założeń 

kampanii promocyjnej oraz do tematyki szkoleń zarówno dla lekarzy jak i mężczyzn 45+. Jest 

wykorzystywany do zwiększenia stanu wiedzy oraz pozytywnej zmiany zachowań mężczyzn w 

zakresie przyczyn i objawów chorób nowotworowych w obrębie układu moczowo-płciowego - jest 

jednym z elementów przyczyniających się do wzrostu motywacji do zmiany zachowań mężczyzn, czyli 

do eliminowania czynników ryzyka. Pogłębiona analiza epidemiologiczna służyła za naukową 

podstawę do stworzenia programu profilaktycznego i była wykorzystywana przy kolejnych pracach w 

przedmiotowym obszarze, wypracowane rozwiązania systemowe: osoby, do których adresowany był 

projekt jak i program, nie były dotychczas objęte działaniami w zakresie profilaktyki onkologicznej na 

poziomie ogólnopolskim. Z tego względu projekt miał charakter nowatorski dla całego systemu. 

Odpowiedzialność Ministra Zdrowia za monitorowanie stanu zdrowia polskiego społeczeństwa oraz 

inicjowanie działań mających na celu ochronę i poprawę zdrowia przyczyniła się do opracowania 

przedmiotowego programu profilaktycznego, co przyczyniło się do wypełnienia luki w systemie 

dotyczącej omawianego problemu. Działania podejmowane do momentu uruchomienia projektu w 

zakresie omawianych chorób u mężczyzn miały charakter lokalny i epizodyczny.  

Program opracowany w ramach przedmiotowego projektu jest wykorzystywany przez Centrum 

Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie w ramach statutowych działań o 

charakterze profilaktycznym. Należy podkreślić, że elementy projektu i programu zostały 

zamieszczone na portalach branżowych, m. in. medycyna pracy, przegląd urologiczny.   

Należy też podkreślić, że efekty projektów PO KL w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej 

wykorzystano przy programowaniu perspektywy finansowej 2014-2020 m.in. w ramach prac nad 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.  

http://www.programyzdrowotne.pl/
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W 2013 r. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia zrealizowano badanie ewaluacyjne Ocena 

skuteczności wybranych programów profilaktycznych w ramach Poddziałania 2.3.1 PO KL. Zgodnie z 

wnioskami z ww. badania programy profilaktyczne objęte ewaluacją zostały przygotowane w oparciu o 

rzetelną analizę dokumentów (polskich i zagranicznych), co pozwoliło na zidentyfikowanie czynników 

ryzyka obecnych zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim i przygotowanie kompleksowych 

programów profilaktycznych. Właściwie dobrano katalog odbiorców, włączono wszystkie grupy, które 

powinny być odbiorcami i dopasowano do nich odpowiednie działania. Sposób dotarcia poprzez 

zakłady pracy należy uznać za właściwy i skuteczny, ponieważ z jednej strony pozwolił dotrzeć do 

osób pracujących (do których z wielu przyczyn trudno jest bezpośrednio dotrzeć), uświadamiając im 

czynniki ryzyka, z drugiej informacja została skierowana także do pracodawców i służb bhp. 

Cel 5. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego 

Wskaźnik produktu liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w 

ramach Priorytetu został wykonany w 170% w stosunku do wartości docelowej, określonej w 

Programie – studia pomostowe ukończyło 40 813 pielęgniarek i położnych. Do projektu generującego 

ww. wskaźnik wprowadzono zmianę, polegającą na zwiększeniu liczby pielęgniarek i położnych z 

pierwotnej wartości 24 000 na 40 339 osób, która wynikała z dużego zainteresowania studiami 

pomostowymi oraz oszczędnościami w projekcie wynikającymi głównie ze skrócenia okresu studiów. 

Poniżej zilustrowano wykonanie ww. wskaźnika w toku wdrażania PO KL w porównaniu do wartości 

docelowej założonej w PO KL. 

Rys.  92 Poziom osiągnięcia wskaźnika liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia 

pomostowe w ramach Priorytetu – narastająco w latach 2012 - 2015 w porównaniu do wartości docelowej 

założonej w PO KL 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

Ukończenie studiów na poziomie licencjata umożliwia pielęgniarkom i położnym rozpoczęcie studiów 

magisterskich. Zmiany ustawowe, tj. zwiększenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych 

(np. wystawianie recept na niektóre leki i zlecanie badań diagnostycznych) spowodowało wzrost 

zainteresowania podniesieniem przez pielęgniarki swoich kwalifikacji zawodowych.  

Biorąc pod uwagę powyższe dane poziom wykonania wskaźnika rezultatu odsetek pielęgniarek i 

położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach Priorytetu w ogólnej liczbie 

pielęgniarek i położnych wynosi 19,5% w stosunku do założonej wartości docelowej – 7,83%. 

Stopień realizacji wskaźnika produktu liczba lekarzy deficytowych specjalizacji, którzy ukończyli 

w ramach Priorytetu cykl kursów w ramach realizacji programu specjalizacji ukształtował się na 

poziomie 3023 lekarzy, tj. ponad 280% założonej wartości docelowej, określonej w zapisach PO KL na 
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poziomie 1077 lekarzy. Nadwykonanie ww. wskaźnika związane było z dużym zainteresowaniem 

lekarzy kursami w ramach programu specjalizacji. Jednocześnie należy podkreślić, że przekroczenie 

wartości docelowych wskaźników nie wiązało się ze zwiększeniem wartości projektu, w ramach 

którego lekarze zostali objęci wsparciem.  

Poniżej zilustrowano poziom osiągnięcia wskaźnika liczby lekarzy wszystkich specjalizacji w toku 

wdrażania PO KL, w odniesieniu do założonych wartości docelowych. 

Rys.  93 Poziom osiągnięcia wskaźnika liczba lekarzy deficytowych specjalizacji, którzy ukończyli w 

ramach Priorytetu cykl kursów w ramach realizacji programu specjalizacji – narastająco w latach 2011 - 

2015, w porównaniu do wartości docelowych założonych w PO KL 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

Adekwatnie do powyżej opisanego wskaźnika produktu wskaźnik rezultatu liczba lekarzy 

specjalistów na 100 tys. mieszkańców wyniósł: 6,72 w przypadku lekarzy onkologów (wartość 

docelowa 2,06), w odniesieniu do lekarzy kardiologów 9,64 (wartość docelowa 8,33) i 4,43 w 

przypadku lekarzy medycyny pracy (wartość docelowa 5,86).  

Na poziom osiągnięcia ww. wskaźnika rezultatu miały wpływ czynniki takie jak: liczba mieszkańców, 

liczba lekarzy odchodzących na emeryturę, czy liczba napływających nowych lekarzy. Nie było zatem 

możliwe dokonanie prognozy w zakresie osiągania wartości docelowej opisywanego wskaźnika 

rezultatu Liczba lekarzy medycyny pracy na 100 tys. mieszkańców. Poniżej zilustrowano poziom 

osiągnięcia wskaźnika (wykonanie 76%).  

Rys.  94 Poziom osiągnięcia wskaźnika liczba lekarzy specjalistów na 100 tys. mieszkańców, w podziale 

na  onkologów, kardiologów,  lekarzy medycyny pracy w porównaniu do wartości docelowych założonych 

w PO KL 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

Podsumowując, oczekiwane efekty celu szczegółowego 5 zostały osiągnięte.     

Dodatkowo należy podkreślić, że w 2014 roku na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przeprowadzono 

badanie ewaluacyjne Badanie jakości i adekwatności wsparcia edukacyjnego udzielonego 

pracownikom sektora ochrony zdrowia w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Objęte badaniem programy studiów, wywiady przeprowadzone z osobami odpowiedzialnymi 

za planowanie i realizację zajęć w poszczególnych jednostkach, a także wywiad pogłębiony z 

przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, pozwoliły ewaluatorom stwierdzić m.in., że programy 

pozostawały w zgodzie ze standardami kształcenia dla danego kierunku studiów przewidując 

określone standardy treści i właściwą dla nich liczbę godzin zajęć dydaktycznych z poszczególnych 

przedmiotów. Natomiast wywiady bezpośrednie z uczestnikami studiów podyplomowych pokazały 

wyraźnie, że podjęty zamysł zwiększenia wiedzy, kompetencji i kwalifikacji kadry zarządzającej w 

podmiotach leczniczych oraz przyjęte założenia programowe przez instytucję wdrażającą, były trafione 

i gwarantują pozytywne efekty ekonomiczne procesu przekształceń istotne dla zatrudnionych osób, 

podmiotów leczniczych, społeczności lokalnych oraz polskiego systemu ochrony zdrowia w 

przyszłości. 

Cel 6. Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia 

Analizując wskaźnik produktu liczba przedstawicieli kadry zarządzającej oraz dysponentów 

środków publicznych w sektorze zdrowia, którzy zakończyli szkolenie z zakresu zarządzania w 

ramach Priorytetu należy odnieść się do: 

1. projektu systemowego pt. Szkolenia kadry zarządzającej szpitali posiadających umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze 

ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ oraz  

2. projektów pt. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu 

rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, 

Akademia NFZ, Poprawa jakości zarządzania w OZ poprzez wsparcie procesu tworzenia RMPZ 

jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie OZ - szkolenia z zakresu 

szacowania potrzeb zdrowotnych, Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia 

poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej 

- KPK NFZ , a także  

3.  29 projektów realizowanych w trybie konkursowym.  
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Osiągnięta wartość ww. wskaźnika wynosi 19 539 osób, tj. ponad 1300% założonej wartości 

docelowej (1500).   

Pierwotnie zakładano, iż wskaźnik ten osiągany będzie jedynie w ramach projektu systemowego 

realizowanego od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach 

ówczesnego Podręcznika wskaźników PO KL. Jednakże, zgodnie z wynikami zleconego przez 

Ministerstwo Zdrowia w 2011 r. badania ewaluacyjnego Analiza potrzeb szkoleniowych personelu 

medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki 

zdrowotnej w Polsce, zidentyfikowano potrzeby szkoleniowe w zakresie wiedzy i umiejętności 

związanej z zarządzaniem w podmiotach leczniczych. W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby, w 

ramach Poddziałania 2.3.4 PO KL ogłoszono nabór w trybie konkursowym na realizację nowych 

projektów. Ponadto, w ramach Poddziałania 2.3.3 rozpoczęto realizację kolejnych projektów 

systemowych w zakresie zarządzania dedykowanych również kadrze zarządzającej oraz 

dysponentom środków publicznych w sektorze zdrowia. Przyczyniło się to zatem do nadwykonania 

przedmiotowego wskaźnika.    

Nadwykonanie (o ok. 8,51%) występuje we wskaźniku rezultatu odsetek jednostek służby zdrowia, 

których przedstawiciele kadry zarządzającej zostali objęci szkoleniami z zakresu zarządzania w 

ramach Priorytetu. W PO KL ustalono jego wartość na poziomie 50%, natomiast wartość wskaźnika 

wyniosła ostatecznie 58,51%. 

W odniesieniu do wskaźnika produktu liczba jednostek służby zdrowia, które uzyskały akredytację 

Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia w ramach Priorytetu osiągnięto 

ponad 137% wartości docelowej, określonej w PO KL na poziomie 188 jednostek.  

Poniżej zilustrowano poziom osiągnięcia ww. wskaźnika w toku wdrażania PO KL w porównaniu do 

wartości docelowej założonej w Programie.    

Rys.  95 Poziom osiągnięcia wskaźnika liczba jednostek służby zdrowia, które uzyskały akredytację 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – narastająco w latach 2011 - 2015 w porównaniu do 

wartości docelowej założonej w PO KL 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

Wskaźnik rezultatu odsetek jednostek służby zdrowia posiadających akredytację Centrum 

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (wartość docelowa 32%) na koniec wyniósł 

ostatecznie blisko 23%. Oznacza to realizację wskaźnika na poziomie 72%. Powodem niepełnego 

zrealizowania wskaźnika jest fakt, iż akredytacje są wydawane czasowo, a liczba jednostek służby 

zdrowia ogółem w danym roku nie jest wartością stałą, lecz zmienną w czasie.  
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Poniżej zilustrowano poziom osiągania ww. wskaźnika w toku wdrażania PO KL w porównaniu do 

wartości docelowej założonej w Programie.               

Rys.  96 Poziom osiągnięcia wskaźnika rezultatu odsetek jednostek służby zdrowia posiadających 

akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – w latach 2009 - 2015 w porównaniu do 

wartości docelowej założonej w PO KL                            

                          

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania końcowego IP 

Podsumowując, założenia celu 6 należy uznać za osiągnięte.       

Poniższa tabela przedstawia postęp rzeczowy w ramach Priorytetu II (zdrowie): 

Wskaźniki 

Jednostka 

miary Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cel szczegółowy 4. Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do 

pracy 

Wskaźniki produktu 

Liczba programów 

profilaktycznych 

oraz programów 

wspierających 

powrót do pracy 

opracowanych w 

ramach Priorytetu 

program Realizacja   0 0 2 6 10 12 12 12 12 

Wartość 

docelowa 

  

10 

Wartość 

bazowa 

  

0 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek chorób 

zawodowych, dla 

których opracowano 

programy 

profilaktyczne oraz 

programy 

wspierające powrót 

do pracy 

% Realizacja   

0 0 8% 

34,62

% 

46,15

% 46,15% 46,15% 46,15% 
46,15% 

Wartość 

docelowa 

  

38% 

Wartość 

bazowa 

  

0 

Cel szczegółowy 5. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego 
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Wskaźniki 

Jednostka 

miary Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Wskaźniki produktu 

Liczba pielęgniarek 

i położnych, które 

ukończyły studia 

pomostowe w 

ramach Priorytetu 

osoba Realizacja O: 

0 0 590 3 808 

15 

949 22 914 29 657 
34 920 40 813 

K: 

0 0 572 3 745 

15 

762 22 628 29 272 
34 453 40 250 

M: 0 0 18 63 187 286 385 467 563 

Wartość 

docelowa 

  

24000 

Wartość 

bazowa 

  

0 

Liczba lekarzy 

deficytowych 

specjalizacji: 

osoba Realizacja   

1 517 2226 3 023 

a) onkologia,  O: 

491 

203 

288 

796 

364 

432 

230 

141 0 

0 11 29 379 491 707 987 

K: 0 8 25 146 203 310 461 

M: 0 3 4 233 288 397 526 

b) kardiologia,  O: 0 3 191 422 796 1 184 1 595 

K: 0 1 75 186 364 551 761 

M: 0 2 116 236 432 633 834 

c) medycyna pracy,  O: 0 30 96 150 230 335 441 

K: 0 19 61 96 141 209 270 

M: 0 11 35 54 89 126 171 

którzy ukończyli w 

ramach Priorytetu 

cykl kursów w 

ramach realizacji 

programu 

specjalizacji 

Wartość 

docelowa 

  a) 311 

  b) 404 

  c) 362 

Wartość 

bazowa 

  

0 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek 

pielęgniarek i 

położnych, które 

ukończyły studia 

pomostowe w 

ramach Priorytetu w 

ogólnej liczbie 

pielęgniarek i 

położnych 

% Realizacja O: 0,0% 0,0% 0,2% 1,22% 5,11% 10,56% 13,06% 16,51% 19,48% 

Wartość 

docelowa 

  

7,83% 

Wartość 

bazowa 

  

0 

Liczba lekarzy 

specjalistów na 100 

tys. mieszkańców, 

w podziale na: 

osoba Realizacja 
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Wskaźniki 

Jednostka 

miary Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

a) onkologów,    1,01 1,16 1,28 1,35 1,42 5,19 5,56 5,98 6,72 

b) kardiologów,   5,43 6,26 6,74 6,97 7,16 7,42 7,95 8,64 9,64 

c) lekarzy 

medycyny pracy 

  

4,24 4,14 4,22 4,25 4,24 4,24 4,28 4,29 
4,43 

  

Wartość 

docelowa 

  a) 2,06 

  b) 8,33 

  c) 5,86 

Wartość 

bazowa 

  a) 1,00 

  b) 5,43 

  c) 4,24 

Cel szczegółowy 6. Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

przedstawicieli 

kadry zarządzającej 

oraz dysponentów 

środków 

publicznych w 

sektorze zdrowia, 

którzy zakończyli 

szkolenie z zakresu 

zarządzania w 

ramach Priorytetu 

osoba Realizacja O: 0 0 380 1 367 2 030 3 959 9 006 15 048 19 539 

K: 0 0 195 827 1 326 2 716 6 815 11 917 15 375 

M: 0 0 185 540 704 1 243 2 191 3 131 4 164 

Wartość 

docelowa 

  

1500 

Wartość 

bazowa 

  

0 

Liczba jednostek 

służby zdrowia, 

które uzyskały 

akredytacje 

Centrum 

Monitorowania 

Jakości w Ochronie 

Zdrowia w ramach 

Priorytetu 

instytucja Realizacja   62 62 77 99 77 110 150 191 592 

Wartość 

docelowa 

  

188 

Wartość 

bazowa 

  

0 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek jednostek 

służby zdrowia, 

których 

przedstawiciele 

kadry zarządzającej 

zostali objęci 

szkoleniami z 

zakresu 

zarządzania w 

ramach Priorytetu 

% Realizacja   
0 0 

14,97

% 

52,52

% 

58,51

% 
58,51% 58,51% 58,51% 58,51% 

Wartość 

docelowa 

  

50% 

Wartość 

bazowa 

  

0 

Odsetek jednostek 

służby zdrowia 

posiadających 

akredytację 

Centrum 

% Realizacja   
8% 8% 7,90% 

15,12

% 

14,72

% 
13,01% 16,39% 19,39% 22,86% 

Wartość 

docelowa 

  

32% 
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Wskaźniki 

Jednostka 

miary Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Monitorowania 

Jakości w Ochronie 

Zdrowia 

Wartość 

bazowa 

  

8% 

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia 

Do końca 2014 r. udział w projektach realizowanych w ramach II Priorytetu PO KL rozpoczęło 

916,2 tys. osób, z czego 52,2% stanowiły kobiety. Uczestnictwo zakończyło ogółem 842,7 tys. osób 

(w tym 51,8% kobiet). Blisko 68,2 tys. osób na koniec 2014 r. kontynuowało udział 

w przedsięwzięciach Priorytetu II (58% stanowiły kobiety). 

Zdecydowaną większość osób, które rozpoczęły udział w projektach w Priorytecie II PO KL stanowią 

zatrudnieni – 780,5 tys. (85,2% spośród wszystkich uczestników projektów). Istotnie mniejszy odsetek 

stanowiły osoby bezrobotne, tj. 84,6 tys. osób (9,2%), w tym blisko 12,4 tys. to osoby długotrwale 

bezrobotne oraz nieaktywne zawodowe, tj. blisko 51,1 tys. osób (5,6%), w tym ponad 22 tys. osób 

uczących lub kształcących się. Odsetki kobiet i mężczyzn w podziale na te trzy główne grupy były 

wyrównane. Wśród osób długotrwale bezrobotnych odsetek kobiet (57%) był wyraźnie wyższy niż 

mężczyzn. 

Rys.  97 Uczestnicy Priorytetu II wg statusu na rynku pracy (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego IP 

Spośród osób zatrudnionych największą grupę stanowili pracownicy mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw (MMSP) – blisko 405,3 tys. osób, tj. niemal 52% wszystkich pracujących uczestników 

projektów w Priorytecie II PO KL (blisko 69,3 tys. samozatrudnionych, 122,2 tys. pracowników 

z mikroprzedsiębiorstw, 116,6 tys. osób z małych firm i 97,4 tys. osób ze średnich przedsiębiorstw). 

W ramach Priorytetu wsparto również ponad 343 tys. pracowników dużych firm, tj. 44% zatrudnionych. 

Niewielki odsetek pracujących uczestników projektów stanowili pracownicy administracji publicznej – 

zaledwie 2,3% (17,7 tys. osób), rolnicy – 0,7% (ponad 5 tys. osób) i pracownicy organizacji 

pozarządowych – jedynie 0,4% (3,2 tys. osób). 

Tak jak w poprzednim roku największy udział uczestniczek zanotowano wśród pracowników 

organizacji pozarządowych (67,2%) i administracji publicznej (66%). Natomiast najmniej kobiet było 

uczestniczkami projektów w grupie rolników (42,1%) i samozatrudnionych (43,3%). 

Rys.  98 Struktura osób pracujących uczestniczących w projektach w Priorytecie II (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego IP 

Biorąc pod uwagę wiek, osoby młode (mające 15-24 lata) stanowiły 11% ogółu osób, które rozpoczęły 

udział w projekcie w Priorytecie II. Natomiast udział osób starszych (w wieku 55-64 lata) wyniósł 6,5% 

łącznej liczby uczestników. Odsetek osób młodych nieznacznie spadł, zaś odsetek osób starszych 

nieco wzrósł w porównaniu z danymi za poprzedni rok. W obu grupach wiekowych więcej było 

mężczyzn niż kobiet, przy czym niższy odsetek kobiet zanotowano w grupie osób najstarszych (42,9% 

uczestników to kobiety w grupie osób w wieku 55-64 lata, a w grupie 15-24% kobiety stanowiły 48,3% 

uczestników). 

Pod względem wykształcenia, najwięcej uczestników projektów legitymowało się wykształceniem 

wyższym – 486,5 tys. osób (53,1% uczestników), następnie ponadgimnazjalnym – 226,2 tys. osób 

(24,7%) i pomaturalnym – 177,7 tys. osób (19,4%). Najmniejszy odsetek stanowiły osoby 

z wykształceniem najniższym (podstawowym, gimnazjalnym i niższym) – jedynie 2,8% uczestników 

(25,8 tys. osób). Struktura uczestników ze względu na wykształcenie nie zmieniła się w porównaniu do 

poprzedniego roku. Zwraca uwagę wysoki udział osób z wyższym wykształceniem w populacji 

uczestników projektów w Priorytecie II, biorąc pod uwagę fakt, że w ogólnej liczbie ludności w wieku 

15-64 jedynie 20,6% osób posiada dyplom licencjata bądź wyższy (dane GUS za 2013 r.). Ponadto 

zauważono, że odsetek kobiet jest tym wyższy im wyższe wykształcenie uczestników (w grupie osób 

z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym odsetek kobiet wynosi 37%, natomiast już 

w grupie osób z wykształceniem wyższym odsetek ten sięga 56%). Tendencja ta nie zmieniła się od 

poprzedniego roku. 

Wsparciem w ramach projektów w Priorytecie II PO KL objęto ponad 26 tys. przedsiębiorstw (z czego 

zdecydowana większość, tj. 76,2%, to mikroprzedsiębiorstwa). Od początku realizacji Programu do 

projektów przystąpiło 233,6 tys. firm, w tym najwięcej mikroprzedsiębiorstw (i samozatrudnionych) – 

181,1 tys. firm (77,5% ogółu firm, które wzięły udział w projektach w Priorytecie II PO KL), następnie 

małych przedsiębiorstw – 35,1 tys. (15%), a najmniej średnich – 12 tys. (5,2%) i dużych 5,3 tys. 

(2,3%).  

Rys.  99 Struktura przedsiębiorstw objętych wsparciem w Priorytecie II (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego IP 

Realizacja celów strategii Europa 2020 

Priorytet II PO KL – dzięki wsparciu skierowanemu na rozwój kapitału ludzkiego, poprawę 

adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników, a także zdrowia tych ostatnich – wpisuje się w cele 

strategii Europa 2020, której priorytetem jest inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca 

włączeniu społecznemu.  

W ramach Priorytetu II PO KL inteligentnemu wzrostowi sprzyjają działania o charakterze 

innowacyjnym ukierunkowane na wsparcie adaptacyjności i modernizacji przedsiębiorstw. Pomoc 

małym i średnim przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności na rynku służy osiąganiu 

zrównoważonego wzrostu. Inwestycje w zasoby pracownicze dostosowujące umiejętności osób 

zatrudnionych do zmieniających się wymogów gospodarczych, szkolenia, profilaktyka zdrowotna i 

działania mające na celu wsparcie przedsiębiorczości oraz osób bezrobotnych wpisują się w priorytet 

włączającego wzrostu. 

Następujące obszary interwencji, które były obecne w ramach Priorytetu II pokrywają się z celami 

strategii Europa 2020: 

 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia 

i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie 

przedsiębiorczości i innowacji (kategoria 62); 

 Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy 

(kategoria 63); 

 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku 

z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian 

w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie 

zatrudnienia i kwalifikacji (kategoria 64); 

 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy (kategoria 66); 

 Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego (kategoria 

67); 

 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem 

zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów 

kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz 

systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki 

opartej na innowacji i wiedzy (kategoria 72). 
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W Priorytecie II największą część alokacji zakontraktowano w obszarze rozwoju systemów i strategii 

uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach (szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności 

adaptacyjność pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji, kategoria 62) –  

697,6 mln EUR.  

Na 104,1 mln EUR podpisano umowy na opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów 

kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia 

dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy 

oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry oświaty (kategoria 72). 

Prawie 32 mln EUR przeznaczono dotąd na rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, 

szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów 

przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów 

w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji (kategoria 64). 

Na blisko 14,7 mln EUR opiewają środki zakontraktowane na opracowywanie i upowszechnianie 

innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy (kategoria 63). Ponadto 5 mln EUR alokacji 

przeznaczono na działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego 

(kategoria 67), a 2,2 mln EUR zakontraktowano do końca 2014 r. na wdrażanie aktywnych 

i prewencyjnych instrumentów rynku pracy (kategoria 66). 

Rys.  100 Realizacja celów Strategii Europa 2020 w ramach Priorytetu II PO KL – wydatki kwalifikowalne w 

ramach umów wg kategorii interwencji 62-72 (w mln EUR) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13  

Problemy w realizacji Priorytetu  

Nie identyfikowano istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu II. 

3.3 PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty 

Głównym celem Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty było podniesienie jakości 

systemu oświaty. Służyć temu miały działania ukierunkowane na wypracowanie mierzalnych 
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rezultatów przyczyniających się do wsparcia procesu reformy systemu oświaty, w tym modernizacji 

instytucji oświatowych i programów kształcenia w celu ich lepszego powiązania z gospodarką i 

rynkiem pracy.  

Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu 

Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu III na lata 2007-2013 wyniosła ponad 681,6 

mln EUR (w tym ponad 579 mln EUR dofinansowania EFS) i stanowiła 5,9% alokacji Programu. 

W wyniku zmian dokonywanych w Programie w latach 2007-2015 alokacja na Priorytet III zmniejszyła 

się o 324,6 mln EUR w odniesieniu do alokacji planowanej pierwotnie. Dokonane w Priorytecie III 

realokacje przeznaczone były na wsparcie działań realizowanych na rzecz systemu oświaty, głównie 

w ramach Priorytetu IX (w tym: 150 mln EUR na realizację projektów dot. indywidualizacji nauczania w 

klasach I-III szkół podstawowych, 50 mln EUR na wsparcie tworzenia i modernizacji oddziałów 

przedszkolnych w szkołach, 62,5 mln EUR na wsparcie edukacji przedszkolnej w wyniku przeglądu 

śródokresowego), ale również w ramach Priorytetu VIII na działania związane z outplacementem 

nauczycieli (25 mln EUR).     

W ramach Priorytetu III PO KL wykorzystano środki w wysokości 657,4 mln EUR (w tym przeszło 

558,8 mln EUR środków EFS), co stanowi 96,4% dostępnej alokacji w ramach tego Priorytetu.  

Najniższe wykorzystanie dostępnej alokacji odnotowano w ramach Działania 3.5 Kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół, w ramach którego wykorzystano około 89% środków zaplanowanych do 

wydatkowania. Jak pokazuje analiza postępu rzeczowego dokonanego w Priorytecie III (zawarta w 

dalszej części sprawozdania), pomimo niewykorzystania alokacji w pełni w ramach Działania 3.5, 

osiągnięte zostały zaplanowane efekty.   

Rys.  101 Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 według Działań Priorytetu III (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 

Do końca okresu wdrażania PO KL w ramach Priorytetu III zrealizowano 644 projekty, w tym 58 

projektów systemowych i 586 projektów wyłonionych w procedurze konkursowej. Najwięcej projektów 

zrealizowanych zostało w Działaniu 3.3 Poprawa jakości kształcenia, które realizowane było w 

procedurze konkursowej (295), jak i systemowej (21). Najmniej projektów zrealizowano w Działaniu 

3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, które w całości realizowane było w trybie 

systemowym.     

Rys.  102 Liczba zrealizowanych projektów według Działań Priorytetu III 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 

Realizacja celów Priorytetu 

Jak pokazują wyniki badania pn. Efekty działań realizowanych w ramach Priorytetu III PO KL Wysoka 

jakość systemu oświaty przeprowadzonego
32

 w 2014 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

osiągnięte efekty Priorytetu III PO KL odnoszą się do szeroko rozumianego wzmocnienia i rozwoju 

systemu edukacji. Kluczowe efekty projektów systemowych to wiedza, doświadczenie i kompetencje 

nabyte przez nauczycieli, dyrektorów, uczniów itp., programy wspomagające pracę szkoły lub innych 

instytucji oświatowych, poprawa infrastruktury placówek, rozwój systemu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. Udało się zachęcić uczestników do współpracy pomiędzy szkołami, placówkami 

oświatowymi, przedsiębiorstwami. Środowisko edukacyjne zaktywizowało się, rozpoczęła się szeroka 

współpraca międzyinstytucjonalna. Ocenia się, że najbardziej użyteczne były cykle szkoleń dla kadry 

systemu oświaty (zwłaszcza nauczycieli i dyrektorów). W badaniu zidentyfikowane zostały także 

pewne zmiany negatywne, w tym: większe obciążenie kadry szkół sprawozdawczością, duży 

formalizm, obniżenie rangi i atrakcyjności rynku szkoleń, znaczna liczba szkoleń słabej jakości. 

Autorzy powyższego badania podkreślają, że pomimo równomiernego skierowania wsparcia do 

wszystkich szczebli oświaty i całego kraju, efekty Priorytetu III PO KL skumulowały się na najwyższym 

szczeblu systemu oświaty. Badanie pokazało również, że efekty udzielonego wsparcia stanowiły 

odpowiedź na potrzeby grup docelowych Priorytetu III PO KL, chociaż ich finalni odbiorcy – dyrektorzy 

i nauczyciele – nie zawsze rozumieli zmiany i nie wiedzieli, jak mają one podnieść jakość pracy szkoły. 

Powyższe wynika z systemowego charakteru zrealizowanych działań, które często dotyczyły potrzeb 

nie zawsze uświadomionych. Realizacja Priorytetu III w latach 2007-2013 uwidoczniła konieczność 

zmiany podejścia do wdrażania i komunikowania oczekiwanych efektów interwencji EFS, aby szkoły, 

nauczyciele i uczniowie przyzwyczaili się do różnego rodzaju zmian, wprowadzanych w systemie 

oświaty. 

Według autorów badania Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz 

wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji 

Programu – II raport tematyczny
33

 efekty jakie osiągnięto w obszarze polskiej edukacji i szkolnictwa, 

za sprawą projektów systemowych prowadzonych w ramach PO KL są dostrzegalne. Przy czym 

respondenci badania oceniali, że PO KL był raczej impulsem, okazją do zapoczątkowania pewnych 

                                                 
32

 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego efektów działań zrealizowanych w ramach Priorytetu III POKL Wysoka jakość 
systemu oświaty, Stowarzyszenie Stos, Ośrodek Ewaluacji, Warszawa, 2014. 
 
33

 Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w 
ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu – II raport tematyczny 
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zmian, zaproponowania nowych rozwiązań, również systemowych, niż przyczynił się do radykalnej 

zmiany w badanym obszarze.  

Jednocześnie warto podkreślić, że działania zintensyfikowano w drugiej połowie kończącej się 

perspektywy, a więc kończono projekty w latach 2013-2015. Oznacza to, że jakościowe zmiany w 

systemie oświaty docelowo powinny być widoczne w każdej szkole, jako efekt długofalowych działań i 

zapoczątkowanych zmian, jednakże może to nastąpić w dalszej perspektywie.  

Cel 1. Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań 

edukacyjnych oraz ich wykorzystywanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą 

Cel ten realizowany był w Priorytecie III w ramach działań ukierunkowanych na opracowanie i 

wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego. Wsparcie udzielane w ramach 

Priorytetu umożliwiło realizację badań w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, efektywności 

kształcenia oraz dostosowania jego zakresu do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 

grup społecznych zagrożonych marginalizacją. Równocześnie prowadzone były działania mające 

usprawnić system zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty, m.in. 

poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej. Prowadzono również modernizację systemu 

egzaminów zewnętrznych, w tym badania w zakresie wykorzystania wyników egzaminów 

zewnętrznych w polityce edukacyjnej. Wzmacniano także efektywność systemu nadzoru 

pedagogicznego. 

Rys.  103 Stopień realizacji wskaźników produktu celu szczegółowego 1 w Priorytecie III PO KL 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego IP 

Wskaźnik dotyczący liczby projektów analitycznych i badawczych zrealizowanych w ramach 

Planu Działania został wykonany w 100%. Wskaźnik był generowany w ramach projektu 

systemowego Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza 

badawczego (wartość: 291,3 mln PLN, okres realizacji: 01.04.2009-31.10.2015) realizowanego przez 

Instytut Badań Edukacyjnych w Poddziałaniu 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, 

ewaluacji i badań systemu oświaty. W ramach projektu zrealizowano 10 projektów analityczno-

badawczych pt.: 

 Koncepcja metodologiczna badań umożliwiających długookresową porównywalność wyników 

egzaminów zewnętrznych,  

 Ocenianie i ewaluacja w polskim systemie edukacji,  

 Opracowanie koncepcji badania nakładów na edukację i przeprowadzenie analiz danych 

zastanych,  
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 Raport o stanie badań: Perspektywy indywidualizacji kształcenia,  

 Opracowanie strukturalnego modelu symulacyjno-prognostycznego polskiej gospodarki 

uwzględniającego zjawiska związane z kapitałem ludzkim,  

 Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej 

 Podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych 

 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych  

 Socjologiczno-prawne aspekty polityki edukacyjnej 

 Edukacja a rynek pracy. 

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu IBE przyczyniły się również do osiągnięcia 

wskaźnika rezultatu dotyczącego wykonania Planu Działań dotyczącego wzmocnienia zdolności 

do monitorowania, ewaluacji i badań, podzielonego na etapy podlegające monitorowaniu na 

poziomie 100%. Plan Działań został dostosowany do faktycznych działań merytorycznych w projekcie, 

w ramach których wyodrębniono 13 etapów (w nawiasach podano osiągniętą wartość danego etapu): 

1) Pierwszy etap obejmował prace zespołów opiekunów naukowych i Rady Programowej 

projektu pod kątem wypracowywania wizji badań edukacyjnych do roku 2015. Efektem tych 

prac był Plan badawczy na 2015 rok. Na bieżąco prowadzone były prace związane 

z nadzorowaniem realizacji badań i analizą uzyskanych danych (zrealizowano 9,30% Planu 

Działań). 

2) W kolejnym etapie kontynuowane były prace w zakresie badań edukacyjnych w obszarze 

dydaktyk przedmiotowych mające na celu rozwój narzędzi i metod dydaktycznych dla 

nauczycieli (zrealizowano 18,00% Planu Działań). 

3) W dalszej kolejności realizowane były prace w zakresie badań edukacyjnych w zakresie 

wzmocnienia zdolności ewaluacyjnych i badawczych systemu edukacji mające na celu 

kompleksową analizę systemu edukacji, jego jakości i efektywności, dynamiki przemian, 

powiązania edukacji z rynkiem pracy, problemu spójności społecznej i potencjału 

rozwojowego. (zrealizowano 21,00% Planu Działań). 

4) W kolejnym etapie prowadzono analizy danych zastanych i tworzonych w trakcie realizacji 

projektu, ze szczególnym uwzględnieniem badań międzynarodowych i dużych baz danych, 

takich jak GUS, EUROSTAT, CKE/OKE, SIO, PISA, PIRLS, TIMSS, TEDS-M, ESLC. W 

ramach działania trwały prace analityczne na potrzeby raportów o stanie edukacji za lata 

2011, 2013 oraz 2015 (zrealizowano 10,00% Planu Działań). 

5) Dalsze prace umożliwiły dokonanie inwentaryzacji istniejących badań w obszarze edukacji, 

krajowych i zagranicznych, stworzono bank informacji BIBE (Baza Informacji o Badaniach 

Edukacyjnych). Opracowano i wprowadzono do bazy ponad 730 badań (zrealizowano 5,00% 

Planu Działań). 

6) W ramach projektu opracowano w całości koncepcję tworzenia zaplecza badawczego i 

informacyjnego systemu edukacji oraz jego instytucjonalizacji (zrealizowano 2,00% Planu 

Działań). 

7) Został opracowany ramowy program kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr 

badawczych. Pierwsze studia doktoranckie zostały uruchomione i zakończone na KUL, UJ 

oraz SWPS. (zrealizowano 6,00% Planu Działań). 

8) Nawiązano współpracę z 22 ośrodkami badawczymi (zrealizowano 5,00% Planu Działań). 

9) Przeprowadzono 64 interdyscyplinarne seminaria naukowe Badania i polityka edukacyjna, 

które skupiły badaczy, praktyków i liderów edukacyjnych wokół najistotniejszych problemów 

edukacji (zrealizowano 7,75% Planu Działań). 
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10) Stworzono sieć 24 współpracowników terenowych na terenie całego kraju, którzy realizują i 

kontrolują badania terenowe (zrealizowano 1,95% Planu Działań). 

11) Upowszechniono produkty projektu, rozumiane jako docieranie do środowisk edukacyjnych, 

rozpoznawanie ich potrzeb w zakresie badań - edukacyjnych i narzędzi dydaktycznych, w 

ramach ewaluacji Działania 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego", ewaluacji Działania 9.1.2 „Analiza wpływu programów rozwojowych w zakresie 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych na podniesienie jakości nauczania 

w szkołach" (zrealizowano 4,00% Planu Działań). 

12) Uruchomiono portal Baza Narzędzi Dydaktycznych. Liczba wejść na portal przez unikalnych 

użytkowników w kolejnych kwartałach wynosi ponad 40 tysięcy, natomiast liczba odsłon 

przekracza 150 tysięcy kwartalnie (zrealizowano 5,00% Planu Działań). 

13) Zrealizowano promocję projektu i jego produktów poprzez kampanię PR w latach 2013-2015 

(zrealizowano 5,00% Planu Działań). 

W zakresie działań dotyczących jakości i efektywności systemu edukacji, ok. 89% szkół oceniło 

jakość własnej pracy z wykorzystaniem wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD). 

Narzędzie EWD upowszechniono w 22 424 szkołach podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, na 30 499 zaplanowanych w PO KL (74% wartości wskaźnika produktu). 

Wskaźnik był realizowany w ramach projektu Badanie dotyczące rozwoju metodologii szacowania 

wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej, którego beneficjentem był Instytut Badań Edukacyjnych, 

a wcześniej Centralna Komisja Egzaminacyjna (wartość: 12,7 mln PLN, okres realizacji: 1.10.2007 - 

31.12.2013). Postęp w osiągnięciu wartości wskaźnika prezentuje poniższy wykres. 

Rys.  104 Liczba szkół, w których upowszechniono narzędzie i metodologię pomiaru EWD 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego IP 

Wartość wskaźnika, określona w PO KL liczona była w odniesieniu do wszystkich szkół, a nie do 

szkół, dla których możliwe jest faktycznie obliczenie wskaźnika EWD. Prace przeprowadzone we 

wskazanym powyżej projekcie wykazały, że nie wszystkie szkoły mogą wykorzystywać EWD do oceny 

własnej pracy. Metoda edukacyjnej wartości dodanej może być w obecnych warunkach 

z powodzeniem stosowana do oceny efektywności nauczania w gimnazjach, w których liczba 
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zdających egzamin gimnazjalny w ciągu 3 lat jest nie mniejsza niż 30 uczniów, oraz szkołach 

ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.  

Znaczny wzrost wartości wskaźnika odnotowany został w 2014 roku, w wyniku realizacji projektu 

Instytutu Badań Edukacyjnych Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów 

zewnętrznych realizowanego (wartość:19,5 mln PLN, okres realizacji: 01.10.2007 - 31.12.2014). W 

ramach projektu zostało przeprowadzone pierwsze ogólnopolskie badanie umiejętności 

podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej, które umożliwiło upowszechnienie 

omawianego wskaźnika w szkołach podstawowych. 

Problem z osiągnięciem wskaźnika, poza znacznym przeszacowaniem jego wartości, wynikał również 

z późnego zastosowania mechanizmów włączających rezultaty projektu do praktyki w sposób 

systemowy. Z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego efektów działań zrealizowanych w ramach 

Priorytetu III
34

 wynika, iż metoda EWD nie została powiązana z innymi elementami systemu oświaty 

jak np. z doskonaleniem systemu egzaminów zewnętrznych, samo wykorzystanie metody EWD 

odbywało się spontanicznie i często było uzależnione od osób zaangażowanych w ten proces. W 

ramach Ewaluacji wybranych zagadnień Działania 3.2 – Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
35

 – dokonano oceny systemu zarządzania i 

wdrażania przyjętego dla projektów Działania 3.2 PO KL oraz oceny stanu, form i kierunków wsparcia 

w Działaniu 3.2. W badaniu zarekomendowano m.in. opracowanie i wdrożenie nowego systemu 

oceniania jakości pracy szkół w wymiarze instytucjonalnym, organizacyjnym, merytorycznym i 

prawnym,  połączonego z systemem egzaminów zewnętrznych i określającego rolę poszczególnych 

instytucji, w tym rolę jednostki odpowiedzialnej za monitorowanie rozwoju i jakości systemu 

egzaminów. Rekomendacje te zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 10 maja 2013 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Określono 

poziomy spełniania przez szkołę lub placówkę poszczególnych wymagań w obszarach dotyczących 

działalności szkoły/placówki (m.in. wymagane jest, aby procesy edukacyjne uwzględniały wnioski z 

analizy wyników sprawdzianu, oraz pozostałych egzaminów oraz innych badań zewnętrznych i 

wewnętrznych).  

Przeprowadzone Badanie możliwości wykorzystania w systemie oświaty wskaźnika szacowania 

Edukacyjnej Wartości Dodanej
36

 potwierdziło, że Wskaźniki EWD zaczęły powszechnie być traktowane 

jako ważna informacja zwrotna dla szkoły (jak również uczniów i ich rodziców), wspierającą 

podejmowanie decyzji o kierunkach jej rozwoju. Polski system egzaminacyjny dostarcza aktualnie 

danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na 

wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu) oraz szkół maturalnych (egzamin gimnazjalny 

jako miara na wejściu, egzamin maturalny jako miara na wyjściu).  

Przechodząc do wsparcia na rzecz modernizacji nadzoru pedagogicznego, ponad 1,9 tys. osób 

(154% celu) pracowników nadzoru pedagogicznego zakończyło udział w projektach realizowanych 

w Priorytecie III. Wskaźnik został osiągnięty w ramach projektów systemowych realizowanych w 

Poddziałaniu 3.1.2 Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny 

jakości pracy szkoły oraz kolejnych jego edycjach: 

 Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości 

pracy szkoły, którego beneficjentem było Ministerstwo Edukacji Narodowej (wartość: 1,1 mln 

PLN, okres realizacji: 01.04.2008 - 31.03.2009).   

 Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości 

pracy szkoły – etap II, którego beneficjentem był Ośrodek Rozwoju Edukacji (wartość: 13,5 mln 

PLN, okres realizacji: 01.04.2009 - 31.03.2011) 

                                                 
34

 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego efektów działań zrealizowanych w ramach Priorytetu III POKL Wysoka jakość 
systemu oświaty, Stowarzyszenie Stos, Ośrodek Ewaluacji, Warszawa, 2014. 
35

 Raport końcowy z Ewaluacji wybranych zagadnień Działania 3.2 – Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, PSDB, Ośrodek Ewaluacji, Warszawa 2009. 
36

 Raport końcowy z badania możliwości wykorzystania w systemie oświaty wskaźnika szacowania Edukacyjnej Wartości 
Dodanej, Ośrodek Ewaluacji, Warszawa 2011.  
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 Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości 

pracy szkoły – etap III, którego beneficjentem był Ośrodek Rozwoju Edukacji (wartość: 56,9 mln 

PLN, okres realizacji: 01.03.2011 - 30.11.2015) 

Cel szczegółowy 2. Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli 

W ramach celu 2. Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, 

realizowano działania modernizujące formy kształcenia nauczycieli (w tym również kształcenia 

praktycznego). Wspierano system akredytacji placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a 

także przeprowadzono pilotaż w zakresie doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i 

placówek oświatowych w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. 

Rys.  105 Stopień realizacji wskaźników produktu celu szczegółowego 2 w Priorytecie III PO KL 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego IP 

W ramach celu 2. 74 szkoły wyższe i kolegia nauczycielskie na terenie całej Polski zrealizowały 

nowe formy i zasady kształcenia nauczycieli, m.in. w ramach studiów podyplomowych, studiów 

zawodowych lub praktyk studenckich (ponad 100% celu).  

Wsparcie w zakresie przygotowania do uzyskania akredytacji uzyskały 163 jednostki prowadzące 

doskonalenie nauczycieli, co znacznie przekracza wartość wskaźnika określonego w PO KL. 

Niemniej zaledwie 8,14% wszystkich jednostek prowadzących doskonalenie nauczycieli 

uzyskało akredytację. W latach 2009-2014 spośród 424 publicznych i niepublicznych placówek 

doskonalenia nauczycieli akredytację uzyskało 11 placówek, tj. 2,5 %. Od 2014 r. wskaźnik ten wzrósł 

o 5,6 pp. (35 placówek), jednakże nadal pozostaje poniżej wartości zaplanowanej do osiągnięcia na 

koniec realizacji Programu, a mianowicie 15%. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Ministerstwa 

Edukacji Narodowej wskaźnik ten może zostać osiągnięty, ale w późniejszym terminie.   

Jak pokazują powyższe dane znaczący przyrost odsetka akredytowanych placówek doskonalenia 

nauczycieli nastąpił po 2014 r. Jest to spowodowane m. in. podejmowanymi przez Ośrodek Rozwoju 

Edukacji w ramach projektu systemowego System doskonalenia nauczycieli oparty na 

ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (Poddziałanie 3.3.1) działaniami 

przygotowujących placówki doskonalenia nauczycieli do ubiegania się o akredytację, a także 

wprowadzonych w 2014 r. zmian przepisów prawa dotyczących: 
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 zadań akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli, które uzyskały - jako jedyne - 

możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli,  

 warunków jakie musi spełnić placówka doskonalenia nauczycieli, aby mogła uzyskać 

akredytację i związania możliwości uzyskania statusu akredytowanej placówki doskonalenia 

nauczycieli z wynikami ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce doskonalenia. 

W dalszej kolejności Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania zmierzające do 

zidentyfikowania problemów i barier związanych z ubieganiem się o akredytację. Najczęściej 

zgłaszane przez dyrektorów bariery dotyczyły wymagań odnoszących się do kadry placówek 

doskonalenia nauczycieli, w tym braku mechanizmu promowania akredytowanych placówek przy 

jednoczesnym skomplikowanym systemie uzyskiwania akredytacji stawiającym duże wymagania 

dotyczące przede wszystkim kwalifikacji i doświadczenia, a także zatrudnienia kadry. Większe szanse 

na spełnienie kryteriów określonych w rozporządzeniu mają publiczne placówki wojewódzkie o 

rozbudowanej strukturze, z oddziałami terenowymi, niż powiatowe, gminne i niepubliczne o mniejszej 

strukturze organizacyjnej. Akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli nie posiadały również 

odpowiednich profitów, które motywowałyby nieakredytowane placówki do podjęcia wysiłku 

związanego z ubieganiem się o akredytację. Mając na uwadze powyższe, w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 

nr 200, poz. 1537 z późn. zm.) rozszerzono od 1 stycznia 2016 r. listę zadań, które mogą być 

realizowane wyłącznie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli o możliwość 

prowadzenia wyłącznie przez nie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu z 

zakresu przygotowania pedagogicznego i pedagogiki specjalnej. Dotychczas placówkom tym 

przypisane były jedynie zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli-konsultantów i 

doradców metodycznych. W projektowanej kolejnej zmianie ww. rozporządzenia zaproponowano 

kolejne rozszerzenie zadań akredytowanych placówek o możliwość prowadzenia przez nie 

doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek. W związku z powyższym w roku 2016 

można prognozować dalszy wzrost liczby akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli 

i osiągnięcie zamierzonej wartości wskaźnika.  

W ramach interwencji przewidzianej w PO KL 6 453 placówek ogółem, w tym w 5 553 szkół i 

900 przedszkoli zostało objętych pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia 

nauczycieli. Oznacza to, że wskaźnik PO KL został osiągnięty w 110,5% (102,1% w zakresie 

liczby szkół i 225% w zakresie liczby przedszkoli). Do wskaźnika zostały wliczone wszystkie 

placówki, w których został zakończony pełny cykl doskonalenia prowadzony w oparciu o co najmniej 

jedną ofertę doskonalenia, który zgodnie z dokumentacją konkursową trwał nie mniej niż 7 miesięcy w 

trakcie trwania roku szkolnego (tj. od diagnozy potrzeb szkoły, planowania działań, realizacji, 

monitorowania i wdrażania do przedstawienia sprawozdania dyrektorowi szkoły i radzie 

pedagogicznej). Wskaźnik liczony był z projektów powiatowych realizowancyh w ramach Działania 3.5 

POKL Kompleksowe wspomadanie szkół. 

Projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym 

wspomaganiu szkół (wartość: ponad 40 mln PLN, okres realizacji: 01.04.2010-31.10.2015) 

realizowany był przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako kontynuacja projektu systemowego 

Ministerstwa Edukacji Narodowej Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze 

szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego (wartość 

projektu: 690 tys. PLN, okres realizacji: 02.01.2009 - 31.05.2010). Celem projektu była poprawa 

jakości systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych 

poprzez: opracowanie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli (merytorycznych, 

finansowych, instytucjonalnych i prawnych), działania promocyjno-informacyjne oraz budowę systemu 

zapewniania jakości - akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. W ramach realizacji projektu 

wypracowano system oparty na Centrach Rozwoju Edukacji, rozumianych jako zespół instytucji 

zapewniających kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w wykonywaniu nałożonych na 

nie zadań. Dzięki realizacji projektu opisano założenia do zmian legislacyjnych dot. rozporządzeń o 

placówkach doskonalenia nauczycieli, akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, działania 
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publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. W szkoleniach 

wzięło udział blisko 16 tys. osób (pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników 

bibliotek szkolnych, nauczycieli, dyrektorów) w zakresie nowego systemu doskonalenia nauczycieli. 

Odbyły się cztery konferencje promocyjno-informacyjne oraz 16 regionalnych spotkań informacyjno-

konsultacyjnych, prezentujących planowane kierunki zmian w systemie doskonalenia, a także 10 

regionalnych spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli. W ramach 

projektu objęto wsparciem 163 instytucje w celu uzyskania akredytacji. Od 2013 roku funkcjonuje 

platforma informatyczna, która umożliwia ona prowadzenie kursów e-learningowych, zakładanie sieci 

współpracy i samokształcenia oraz służy do zamieszczania treści merytorycznych, pomocniczych dla 

odbiorców działań projektu.  

Stworzony w ramach projektu system został pilotażowo wdrożony w ramach projektów 

konkursowych realizowanych przez samorządy powiatowe w Działaniu 3.5 Kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół. Celem projektów powiatowych był pilotaż nowego modelu systemu 

doskonalenia i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły, co miało pozwolić na praktyczne 

sprawdzenie założeń wypracowanych w ramach ww. projektu systemowego. W ramach projektów 

powiaty mogły uzyskać środki na dofinansowanie następujących działań polegających na: 

diagnozowaniu obszarów problemowych, prowadzeniu procesu doskonalenia w oparciu o wybrane 

przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli, powołaniu i prowadzeniu 

lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w celu zapewnienia możliwości wspólnego 

rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń. Pilotaż przeprowadzono w 22% szkół, co 

nieznacznie przekracza zaplanownay w Programie wskaźnik rezultatu.   

Powstały w ramach PO KL system wspomagania pracy szkół jest rozwijany dzięki środkom EFS 

dostępnym w ramach PO WER.   

Cel szczegółowy 3 Poprawa stopnia powiązania oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia i 

szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowanie programów 

i materiałów dydaktycznych oraz poprzez wprowadzenie nowych form doskonalenia 

nauczycieli w przedsiębiorstwach 

Realizacja tego celu odbywała się w  trzech obszarach, które odpowiadają wskaźnikom produktu 

określonym w Programie. 

Rys.  106 Stopień realizacji wskaźników produktu celu szczegółowego 3 w Priorytecie III PO KL 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego IP 

W ramach pierwszego obszaru, którego efektem realizacji jest weryfikacja podstaw programowych, 

zrealizowano cel odnoszący się do odsetka obowiązujących podstaw programowych na 

poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, które zostały zweryfikowane w 

celu lepszego ich zorientowania na potrzeby rynku pracy w odniesieniu do wszystkich podstaw 

programowych na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku 

zrealizowanych działań takim przeglądem objęto 207 podstaw programowych (ponad 100% celu) 

na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.  

Dwa ww. wskaźniki zostały wygenerowane na podstawie projektów systemowych Doskonalenie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół pod kątem jej zgodności z gospodarką opartą na wiedzy (wartość projektu: 3,4 mln 

PLN, okres realizacji: 01.02.2008-31.01.2009), w ramach którego objęto przeglądem 1 podstawę 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz w ramach projektu Doskonalenie podstaw 

programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego (wartość projektu: 22 mln PLN, 

okres realizacji: 01.08.2008-31.12.2013) – 206 podstaw.  

Drugi obszar, w którym prowadzone było doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia 

zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z przedsiębiorcami realizowany 

był poprzez projekty konkursowe w Poddziałaniu 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie. 

W efekcie ponad 17,9 tys. nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu uczestniczyło w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach (na zakładane 14 500, co 

daje 122,94% realizacji wskaźnika). Blisko 28,8% nauczycieli kształcenia zawodowego i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu uczestniczyło w trwającym, co najmniej dwa tygodnie, 

doskonaleniu zawodowym w przedsiębiorstwach, co przewyższa założenia określone w PO KL. 
Spadek wartości wskaźnika w stosunku do 2014 roku wynika z liczby nauczycieli i instruktorów, którzy 

byli brani pod uwagę w szacowaniu wskaźnika (wzrost o 14 380 osób w porównaniu z rokiem 2014). 

Kolejny obszar celu 3, w ramach którego zaplanowane zostało opracowanie 100 innowacyjnych 

programów nauczania w zakresie przedsiębiorczości, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i 

technicznych, realizowany był w Poddziałaniu 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia oraz w 

Poddziałaniu 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. Do okresu programowania opracowano i 

upowszechniono 227 programy nauczania.   
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Wartość wskaźnika w ramach realizowanych projektów konkursowych w Poddziałaniu 3.3.4 

ukształtowała się na poziomie 183 programów opracowanych i upowszechnionych (183% 

realizacji wskaźnika). Tym samym, w ramach samych tylko projektów monitorowanych przez IP2, 

wskaźnik PO KL określony na docelowym poziomie 100 programów nauczania został osiągnięty.  

Szczególne znaczenie dla osiągnięcia ww. wskaźnika miały programy nauczania, które powstały w 

ramach projektów w konkursie dot. ppracowania i pilotażowego wdrożenia innowacyjnych programów, 

materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk 

matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. W ramach tego konkursu do 

dnia 31 marca 2016 roku opracowano i wdrożono w szkołach kumulatywnie 142 programy nauczania 

w zakresie przedsiębiorczości, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. 

Dodatkowo w ramach konkursu na projekty innowacyjne testujące w ramach tematu „Działania 

służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją 

kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” zostało 

opracowanych 41 programów nauczania, które zostały upowszechnione w szkołach oraz na portalu 

Scholaris (www.scholaris.pl). 

Do osiągniętej w projektach konkursowych wartości wskaźnika (183 programy nauczania) należy 

jeszcze doliczyć 44 programy opracowane i wdrożone w projekcie systemowym ORE w Poddziałaniu 

3.3.3. „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze 

szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”.  

Cel szczegółowy 4 Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu 

Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie 

Cel ten realizowano poprzez rozwój systemu i upowszechnienie modelu uczenia się przez całe życie 

oraz  opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji. 

Realizacja celu 4. zakończyła się pełnym sukcesem. Do czerwca 2016 r. Plan Działań w zakresie 

opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji, powiązany z Europejskimi Ramami Kwalifikacji i 

zapewnienia ich spójności z Krajowym Systemem Kwalifikacji oraz opracowania i wdrożenia 

Krajowego Systemu Kwalifikacji zrealizowano w 100%. Wskaźnik został osiągnięty w ramach czterech 

projektów systemowych w Poddziałaniu 3.4.1 dążących do opracowania i wdrożenia Krajowego 

Systemu Kwalifikacji. I etap realizowany był do stycznia 2010 roku przez MEN w ramach projektu 

Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz 

modelu Krajowych Ram Kwalifikacji (w projekcie osiągnięto zakładane 19% Planu Działań). II etap, 

prowadzony od 1 czerwca 2010 roku przez IBE w ramach projektów: Opracowanie założeń 

merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla 

uczenia się przez całe życie (wartość: 41,8 mln PLN, okres realizacji: 01.06.2010-30.06.2015), 

Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu 

kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (wartość: 12,5 mln PLN, 

okres realizacji: 01.07.2013-30.11.2015) oraz Budowa krajowego systemu kwalifikacji – 

wdrożenie zintegrowanego rejestru kwalifikacji w zakresie organizacyjno-instytucjonalnym 

(wartość: 5,5 mln PLN, okres realizacji: 15.11.2013-30.11.2015) zrealizował pozostałe 81% Planu 

Działań (61 punktów procentowych w ramach pierwszego projektu, 13 punktów procentowych w 

drugim i 7 punktów procentowych w trzecim). 

W ramach projektu Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK 

oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie działania realizowane były 

w ramach 10 wyodrębnionych etapów: 

1. Współpraca z partnerami społecznymi - przedstawicielami różnych „użytkowników" systemu 

kwalifikacji, w tym ekspertami wyłonionymi w trakcie debaty społecznej prowadzonej w ramach 

niniejszego projektu: uczących się, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, doradztwa 

zawodowego, pracowników i ich związków, pracodawców i ich zrzeszeń. W ramach tego etapu 

realizowane były wszystkie działania mające charakter konsultacji z przedstawicielami 
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interesariuszy projektowanych rozwiązań w zakresie poszczególnych elementów systemu 

kwalifikacji (zrealizowano 8% Planu Działań). 

2. Zweryfikowanie projektu KRK powstałego w pierwszym etapie - w trakcie organizowanych 

seminariów, konferencji, warsztatów metodycznych oraz spotkań konsultacyjnych z grupam i 

docelowymi. Etap ten zakończono w 2011 roku, a obejmował analizę eksperckiego modelu ramy 

kwalifikacji w Polsce wypracowanego w ramach projektu systemowego Opracowanie bilansu 

kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram 

Kwalifikacji oraz organizację seminariów roboczych z ekspertami oraz wybranymi 

przedstawicielami partnerów społecznych celem przeanalizowania zagadnienia liczby poziomów w 

PRK oraz brzmienia deskryptorów poziomów (zrealizowano 1% Planu Działań). 

3. Ustrukturyzowanie i opisanie zdiagnozowanych w pierwszym etapie kwalifikacji i kompetencji 

występujących na rynku pracy w Polsce w odniesieniu do PRK (zrealizowano 9% Planu Działań). 

4. Opracowanie koncepcji wdrażania Krajowego Systemu Kwalifikacji obejmującej m. in. nowe 

rozwiązania organizacyjno-prawne (zrealizowano 12% Planu Działań). 

5. Opracowanie ogólnych zasad oraz krajowych standardów w zakresie metodologii walidowania 

efektów uczenia się oraz projektu rozwiązań funkcjonalnych określających warunki i tryb 

potwierdzania kwalifikacji i kompetencji formalnych, pozaformalnych i nieformalnych w ramach 

Krajowego Systemu Kwalifikacji (zrealizowano 8% Planu Działania). 

6. Przygotowanie projektu raportu referencyjnego w oparciu o wypracowany i skonsultowany projekt 

Polskiej Ramy Kwalifikacji, jego publikacja, ewaluacja i aktualizacja (zrealizowano 6% Planu 

Działań). 

7. Opracowanie rozwiązań systemowych gwarantujących jakość Krajowego Systemu Kwalifikacji 

(zrealizowano 6% Planu Działań). 

8. Współpraca ponadnarodowa i krajowa, celem gromadzenia doświadczeń w zakresie budowy i 

wdrażania krajowych systemów kwalifikacji (zrealizowano 6% Planu Działań). Etap ten 

realizowany był w trybie ciągłym przez cały okres realizacji projektu.  

9. Opracowanie założeń dla systemu informatycznego obejmującego portal KSK, Krajowy Rejestr 

Kwalifikacji i wsparcie procesów związanych z funkcjonowaniem Rejestru (zrealizowano 3% Planu 

Działań). 

10. Opracowanie metodologii monitorowania systemu kwalifikacji w Polsce oraz projektów rozwiązań 

wspierających jego użytkowników (zrealizowano 3% Planu Działań). 

W ramach projektu Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego 

systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania działania 

realizowane były w ramach sześciu wyodrębnionych etapów: 

1. Współpraca z partnerami społecznymi – przedstawicielami różnych „użytkowników” systemu 

kwalifikacji, w celu określenia potrzeb i oczekiwań wobec zaprojektowanych i weryfikowanych 

rozwiązań w zakresie funkcjonowania zintegrowanego rejestru kwalifikacji i procesu walidacji z 

wykorzystaniem opinii ostatecznych odbiorców. Organizacja różnych form konsultacji 

(zrealizowano 2% Planu Działań). 

2. Opisanie kwalifikacji i kompetencji występujących na rynku pracy w Polsce (z uwzględnieniem 

Małopolski) zgodnie ze standardami ZSK – kontynuacja prac wynikających z drugiego etapu 

(zrealizowano 1% Planu Działań). 

3. Opracowanie wytycznych dla procesu walidacji efektów uczenia się, z uwzględnieniem 

przenoszenia i akumulowania osiągnięć oraz ich weryfikacja w pilotażu (zrealizowano 3,5% 

Planu Działań). 
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4. Weryfikacja w rzeczywistym środowisku zaprojektowanych rozwiązań systemowych 

gwarantujących jakość kwalifikacji, tj. dotyczących instytucji zaangażowanych w proces 

zapewniania jakości kwalifikacji (zrealizowano 2% Planu Działań). 

5. Weryfikacja w rzeczywistym środowisku zaprojektowanych rozwiązań funkcjonalnych i 

organizacyjnych dotyczących zintegrowanego rejestru kwalifikacji (zrealizowano 2,5% Planu 

Działań). 

6. Współpraca ponadnarodowa i krajowa, szczególnie w wymiarze regionalnym, celem 

gromadzenia doświadczeń w zakresie budowy i wdrażania elementów systemów kwalifikacji, 

jak również przekazywania wiedzy i informacji dotyczącej modernizacji systemu kwalifikacji w 

Polsce do poszczególnych grup odbiorców (zrealizowano 2% Planu Działań). 

W ramach projektu Budowa krajowego systemu kwalifikacji – wdrożenie zintegrowanego rejestru 

kwalifikacji w zakresie organizacyjno-instytucjonalnym działania realizowane były w ramach pięciu 

wyodrębnionych etapów: 

1. Zaangażowanie partnerów społecznych – przedstawicieli interesariuszy, w celu uwzględnienia 

w zaprojektowanych i wdrażanych rozwiązaniach w zakresie funkcjonowania zintegrowanego 

rejestru kwalifikacji opinii ostatecznych „użytkowników”, w tym wypracowanie zasad 

współpracy z interesariuszami ZSK. Organizacja różnych form konsultacji (zrealizowano 1% 

Planu Działań). 

2. Opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie normatywnego uregulowania ZSK 

(zrealizowano 2% Planu Działań). 

3. Przygotowanie elementów wdrożenia w zakresie ICT dla Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 

i podmiotu wskazanego do jego prowadzenia (zrealizowano 2% Planu Działań). 

4. Wdrożenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w zakresie instytucjonalno-prawnym zgodnie 

z opracowanym scenariuszem wdrożenia ZRK w podmiocie wskazanym do prowadzenia 

(zrealizowano 1,7% Planu Działań). 

5. Współpraca ponadnarodowa i krajowa, szczególnie dotycząca przekazywania wiedzy i 

informacji w zakresie użytkowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Opracowanie 

materiałów informacyjnych i metodycznych dla potencjalnych użytkowników (zrealizowano 

0,3% Planu Działań). 

W wyniku zrealizowanej interwencji przypisano 413 kwalifikacji do poziomów w Polskich Ramach 

Kwalifikacji (ponad 100% celu). Pierwszy etap prac w ramach projektu mający na celu osiągnięcie 

ww. wskaźnika rozpoczął się od powołania 4 zespołów eksperckich w 4 branżach (elektryczno-

elektronicznej, budowlanej, pomocy społecznej oraz usług finansowych). Każdy z zespołów 

przygotował swoją metodologię (w trakcie realizowanych seminariów), zgodnie z którą odniósł po 8 

kwalifikacji do PRK. Następnie wyniki swoich prac każdy zespół zaprezentował ww. pozostałym 

grupom i po wspólnych konsultacjach opracowano jedną propozycję zasad odnoszenia kwalifikacji do 

poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. W drugim etapie prac kolejne, nowo powołane zespoły 

ekspertów weryfikowały opracowaną metodologię i zgodnie z nią określały poziom kwalifikacji 

funkcjonujących w 14 obszarach zawodowych. Liczbę kwalifikacji odniesionych przez zespół do PRK 

obrazuje poniższy wykres: 

Rys.  107 Liczba kwalifikacji w poszczególnych obszarach zawodowych 



 198 

  

Źródło: Opracowanie  własne, na podstawie danych przekazanych przez MEN (wg stanu na koniec 2015 r.) 

Jednocześnie należy zauważyć, iż podniesienie liczby kwalifikacji wstępnie odniesionych do PRK (z 

350 do 413) było podyktowane potrzebą uwzględnienia w pilotażowych pracach kwalifikacji 

poświadczających kompetencje z różnych obszarów zawodowych, jak i nadawanych w systemie 

oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nim. Powyższe służyło również zapewnieniu uniwersalności 

metody określania poziomu kwalifikacji w ramie oraz wypełnieniu rekomendacji Grupy Doradczej 

Komisji Europejskiej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji. 

Efekty realizacji Priorytetu III i przykłady wypracowanych rozwiązań systemowych 

Działania wdrażane w latach 2007 – 2016 w ramach Priorytetu III POKL przyczyniły się do 

wprowadzenia istotnych zmian w systemie polskiej oświaty. Zgodnie z cytowanym już poprzednio 

badaniem efektów działań zrealizowanych w ramach Priorytetu III PO KL
37

 osiągnięte efekty 

wzmacniają system edukacji.  

 Dzięki realizowanym projektom: 

1. Wprowadzono nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie MEN z dnia Dz. U. 2009 Nr 4, poz. 17 

z późn. zm.) 

2. Przeprowadzono zmiany w systemie nadzoru, monitorowania efektów i zapewniania jakości w 

oparciu o analizę regularnie zbieranych, wiarygodnych i dostępnych danych statystycznych: 

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 

2015, poz. 2170), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 

2011 Nr 139 poz. 814 z późn. zm.); 

3. Utworzono system wspomagania monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej, 

umożliwiono szkołom podejmowanie decyzji w sprawie sposobów osiągnięcia założonych 

efektów, czyli wyboru programów nauczania i metod dydaktycznych - Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania (Dz.U. 

2012, poz. 752), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 

                                                 
37

 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego efektów działań zrealizowanych w ramach Priorytetu III POKL Wysoka jakość 
systemu oświaty, Stowarzyszenie Stos, Ośrodek Ewaluacji, Warszawa, 2014. 
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i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2015, poz. 1250); 

4. Zmodernizowano system egzaminów zewnętrznych, dostosowano zakres merytoryczny 

sprawdzianu i egzaminów do nowych wymagań programowych - Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U 2015, 

poz. 959), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie (Dz. U 2015, poz. 673), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 

2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U 2015, poz. 

1149), Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz 

nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. 

U. 2015, poz. 1281); 

5. Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania Edukacyjnej Wartości Dodanej 

dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin 

gimnazjalny jako miara na wyjściu) oraz szkół maturalnych (egzamin gimnazjalny jako miara na 

wejściu, egzamin maturalny jako miara na wyjściu).  

6. Umożliwiono szerokiej grupie młodzieży uzdolnionej, będącej uczniami gimnazjów, 

uczestnictwo w olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim - Rozporządzenie MEN z 24 września 2014 

roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2014, poz. 1290); 

7. Przeprowadozno znaczące zmiany w obszarze ksztłacenia zawodowego - wprowadzenie 

możliwości zmiany zawodu i zdobywania nowych kwalifikacji, otwarcie na nowe formy kształcenia, 

w tym zmodyfikowano klasyfikację zawodów, zmodernizowano podstawę programową kształcenia 

w zawodach, zmodernizowano system egzaminów zawodowych, włączono szkoły zawodowe w 

system kształcenia ustawicznego, zmieniono strukturę szkolnictwa zawodowego - 

Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego (Dz. U. 2012, poz. 7 z późn. zm.), rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 roku w 

sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012, poz. 184 z późn. zm.), 

Rozporządzenie MEN z 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. 2014, poz. 622); 

8. Prowadzone jest doskonalenie nauczycieli oparte na ogólnodostępnym kompleksowym 

wspomaganiu szkół, który ma służyć pomocą ww. jednostkom, w jak najlepszym wypełnianiu 

wymagań stawianych im przez państwo, opracowano propozycje nowych rozwiązań prawnych w 

zakresie doskonalenia nauczycieli – Rozporządzenie MEN z 19 listopada 2009 roku w sprawie 

placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2009 Nr 200., poz. 1537), Rozporządzenie MEN z 1 

lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013, poz. 199), Rozporządzenie MEN 

z 28 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 

2013, poz. 369); 

9. Zbudowano zaplecze badawcze systemu edukacji mające na celu podniesienie jakości i 

efektywności edukacji na podstawie rzetelnych danych zbieranych w badaniach obszarów, które 

dotychczas były niezbadane lub zbadane na mniejszą skalę. Badania naukowe są zewnętrznym 

wobec samych reform narzędziem ich oceny. Dzięki ich realizacji: 

- nauczyciele korzystają z przetestowanych w badaniach narzędzi dydaktycznych (Baza 

Narzędzi Dydaktycznych), 
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- szkoły uzyskały wsparcie w zakresie przygotowania się do nowej formuły egzaminu 

gimnazjalnego w 2012 roku (poprzez współautorstwo IBE informatora gimnazjalnego oraz 

przeprowadzenie, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną dwóch edycji Diagnozy 

Kompetencji Gimnazjalistów: ogólnopolskie badania, warsztaty z nauczycielami i analizy 

wyników). Podobne działania są planowane w odniesieniu do nowej formuły sprawdzianu 

(matematyka) i matury (język polski) 2015 roku, 

- są dostępne wyniki badań pozwalających na diagnozę efektów uczenia się w głównych 

przedmiotach szkolnych i ich uwarunkowań, 

- dostarczane są informacje o efektach uczenia się uczniów i umiejętnościach dorosłych i 

sytuacji osób 50+ w perspektywie porównawczej (badania ESLC, PIAAC, ICILS, SHARE), z 

których niektóre umożliwiają wywiązanie się Polski z zobowiązań międzynarodowych (np. 

wskaźnik umiejętności językowych), 

- wyniki przeprowadzonego, na potrzeby MEN i związków zawodowych badania "Czas i warunki 

pracy nauczycieli" dostarczyły nowej wiedzy o czasie pracy nauczycieli, 

- publicznie dostępne są wyniki badania "Porównywalne wyniki egzaminacyjne" 

umożliwiającego śledzenie zmian wyników szkół podstawowych i gimnazjów (a w 

przygotowaniu także szkół przygotowujących do matury) na sprawdzianie i egzaminach 

zewnętrznych, 

- wyniki badań ewaluacyjnych są dostępne dla MEN i stanowią uzasadnienie do modyfikacji 

innych programów lub kierunków interwencji  (np. projekt Cyfrowa Szkoła, Działania 9.1 i 9.2 

PO KL, ewaluacja funkcjonowania ewaluacji wewnętrznej); 

- MEN uzyskuje wsparcie analityczne w zakresie przygotowania zmian w Karcie Nauczyciela 

(część wyników została wykorzystana w uzasadnieniu rządowego projektu), 

- przygotowywane są wystandaryzowane narzędzia badań psychologicznych, które są lub będą 

udostępnione do wykorzystania przez badaczy i specjalistów pracujących w szkołach 

i poradniach), 

- „Raporty o Stanie Edukacji” są unikalnymi w swoim zakresie, szeroko zakrojonymi badaniami 

i analizami dotyczącymi bardzo szeroko pojmowanej edukacji i oświaty, 

- nawiązywana jest współpraca z instytucjami badawczymi w Polsce i na całym świecie, co 

pozwala ujmować badania dotyczące edukacji w szerokim porównawczym spektrum, 

- opracowano model wykorzystania danych ZUS do monitorowania losów absolwentów szkół 

wyższych (co wykorzystano projektując w MNiSW zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym). 

10. Powstały darmowe e-podręczniki do kształcenia ogólnego, które obniżą koszty ponoszone 

przez gospodarstwa domowe na kształcenie, urozmaicą kształcenie poprzez danie jeszcze 

większych możliwości wykorzystania technologii ICT na wszystkich poziomach nauczania, 

pozwolą realizować cele związane z cyfryzacją kraju i oświaty. Stworzenie i wdrożenie 

wykorzystania e-podręczników odpowiada na wyzwania związane z budową gospodarki opartej 

na wiedzy i zrównoważonego rozwoju. Ponadto realizuje jedno z zadań współczesnej szkoły, 

jakim jest przygotowanie uczniów i uczennic do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

11. Określono nowe zasady organizacji kształcenia zagranicznego dla uczniów polskich za 

granicą, które poprawią jakość nauczania, zwiększą efektywność wykorzystania środków 

przeznaczonych na ten cel oraz ułatwią integrację polskich dzieci ze środowiskiem lokalnym - 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 23 sierpnia 2012 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą (Dz. U. 2012, poz. 967), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, 
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szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji 

dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i 

kultury kraju pochodzenia (Dz. U. 2015, poz. 31). 

12. Funkcjonuje portal wiedzy dla nauczycieli SCHOLARIS, na którym upowszechniane są zasoby 

edukacyjne adresowane do nauczycieli m.in. z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem, 

preorientacji zawodowej, nauczania języków obcych, e-lekcji, prezentacji multimedialnych. 

13. W dniu 22 grudnia 2015 roku została przyjęta ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 

która wprowadziła m.in. ośmiopoziomową Polską Ramę Kwalifikacji, Zintegrowany Rejestr 

Kwalifikacji oraz zasady dotyczące walidacji, certyfikacji i zapewniania jakości kwalifikacji. Ustawa 

weszła w życie 15 stycznia 2016 roku.  15 lipca 201 r. uruchomiony został Zintegrowany Rejestr 

Kwalifikacji, a także rozpoczęto przyjmowanie wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK. 

Jak pokazują wyniki badania
38

 proces zmian systemu oświaty nadal nie jest zakończony - trudno więc 

o ostateczną odpowiedź, w jakim stopniu poprawiła się dzięki realizacji projektów EFS jakość systemu 

oświaty. W wyniku badania sformułowano następujące główne wnioski i rekomendacje: 

 Szeroko rozumiane grono interesariuszy Priorytetu III PO KL wykazuje się niską wiedzą 

o zrealizowanych projektach i osiągniętych efektach Priorytetu. Niezbędne jest zatem 

zadbanie o rzetelne informowanie o celach podejmowanych działań i korzyściach, jakie ich 

realizacja przynosi poszczególnym grupom interesariuszy. 

 W projektach należy zapewniać trwałość uzyskanych efektów. Beneficjenci w miarę 

możliwości i w różnym stopniu wywiązują się z tego zobowiązania, barierą jednak rzeczywistej 

trwałości jest brak odgórnego ministerialnego pomysłu na jej zapewnienie. W kolejnym okresie 

programowania funduszy na oświatę należy wypracować system zapewniania trwałości 

wypracowanych efektów. 

 Nawet sprawdzone rozwiązania wypracowane w projektach konkursowych w Priorytecie III 

PO KL po zakończeniu finansowania ze środków UE nie mają pewnych szans na wdrożenie 

i upowszechnienie w systemie oświaty. Główną przyczyną jest brak funduszy, ale często jest 

to też zmiana priorytetów w polityce oświatowej. Brakuje metod i procedur bieżącej analizy 

i oceny tych efektów. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie interesuje się merytoryczną stroną 

projektów konkursowych, koncentrując się na ich stronie formalnej i właściwym rozliczeniu. 

Należy zatem ocenić dotychczasowe efekty projektów konkursowych z punktu widzenia celów 

długofalowej polityki MEN i zapewnić wykorzystanie sprawdzonych rezultatów w systemie 

oświaty. 

 W Priorytecie III PO KL zabrakło działań spajających projekty, zwłaszcza na zaawansowanym 

etapie ich realizacji. To sprawia, że komplementarność jest zbyt niska w stosunku do 

początkowych założeń. Z tego też powodu, na obecnym etapie wdrażania Priorytetu rzadko 

występuje efekt synergii. Potrzebne są rozwiązania zapewniania komplementarności 

projektów oraz efektów. 

 W Priorytecie III PO KL realizowano liczne projekty systemowe. To sprawia, że ich finalni 

odbiorcy – dyrektorzy i nauczyciele – nie zawsze rozumieją zmiany i nie wiedzą, jak mają one 

podnieść jakość pracy szkoły. Konieczna jest zmiana podejścia do wdrażania 

i komunikowania zmian w nowym okresie programowania. 

Poniższa tabela przedstawia postęp rzeczowy w ramach Priorytetu III PO KL. 

Wskaźniki 
Jednostka 

miary 
  Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego efektów działań zrealizowanych w ramach Priorytetu III POKL Wysoka jakość 
systemu oświaty, Stowarzyszenie Stos, Ośrodek Ewaluacji, Warszawa, 2014. 
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Wskaźniki 
Jednostka 

miary 
  Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIORYTET III 

Cel szczegółowy 1. Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce 

edukacyjnej i zarządzaniu oświatą  

Wskaźniki produktu 

Liczba projektów 

analitycznych i 

badawczych 

zrealizowanych w 

ramach Planu 

Działań 

 projekt 

Realizacja   0 0 0 1 3 4 4 5 10 

Wartość 

docelowa 
  10 

Wartość 

bazowa 

  

  
0 

Liczba szkół, w 

których 

upowszechniono 

narzędzie i 

metodologię 

pomiaru EWD 

(edukacyjnej 

wartości dodanej) 

 szkoła 

Realizacja   0 0 6 030 6 030 10 154 10 154 10 154 10 539 22 424 

Wartość 

docelowa 
  30 499 

Wartość 

bazowa 

  

  
0 

Liczba 

pracowników 

nadzoru 

pedagogicznego, 

którzy zakończyli 

udział w projekcie 

w ramach 

Priorytetu 

osoba 

Realizacja 

O: 0 0 0 413 654 882 1 474 1 698 1 971 

K: 0 0 0 337 534 703 1 154 1 325 1 531 

M: 0 0 0 76 120 179 320 373 440 

Wartość 

docelowa 
  1 280 

Wartość 

bazowa 

  

  
0 

Wskaźniki rezultatu 

Wykonanie Planu 

Działań 

dotyczącego 

wzmocnienia 

zdolności do 

monitorowania, 

ewaluacji i badań, 

podzielonego na 

etapy 

podlegające 

monitorowaniu 

% 

Realizacja   0,0% 0,0% 0,7% 27,7% 35,5% 55,7% 72,3% 87,6% 100% 

Wartość 

docelowa 
  95% 

Wartość 

bazowa 
  0 

Odsetek szkół, 

oceniających 

jakość własnej 

pracy z 

wykorzystaniem 

wskaźnika EWD 

(edukacyjnej 

wartości dodanej) 

% 

Realizacja   0,0% 0,0% 16,6% 16,9% 28,8% 29,0% 29,9% 31% 88,52% 

Wartość 

docelowa 
  80% 

Wartość 

bazowa 
  0 

Odsetek szkół i 

placówek 

objętych 

zmodernizowany

m systemem 

nadzoru 

pedagogicznego 

% 

Realizacja   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 8,4% 20,3% 32,5% 50,46% 

Wartość 

docelowa 
  45% 

Wartość 

bazowa 
  0 

Cel szczegółowy 2. Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli 

Wskaźniki produktu 

Liczba jednostek instytucja Realizacja   0 0 18 48 56 66 74 74 74 
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Wskaźniki 
Jednostka 

miary 
  Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

prowadzących 

kształcenie 

nauczycieli (tj. 

szkół wyższych 

oraz kolegiów 

nauczycielskich), 

które zastosowały 

nowe formy i 

zasady 

kształcenia 

nauczycieli 

Wartość 

docelowa 
  71 

Wartość 

bazowa 

  

  
0  

Liczba jednostek 

prowadzących 

doskonalenie 

nauczycieli, które 

otrzymały 

wsparcie w 

ramach Priorytetu 

w celu uzyskania 

akredytacji 

instytucja 

Realizacja   0 0 0 0 0 50 86 143 163 

Wartość 

docelowa 
  76 

Wartość 

bazowa 

  

  
0  

Liczba szkół i 

przedszkoli 

objętych 

pilotażem w 

zakresie 

zmodernizowane

go systemu 

doskonalenia 

nauczycieli, jako 

elementu 

wsparcia, w 

podziale na: 

instytucja 

Realizacja   - - - - - 0 30 5134 6 453 

Wartość 

docelowa 
  5 840 

Wartość 

bazowa 

  

  
0 

a) szkoły instytucja 

Realizacja   - - - - - 0 28 4409 5 553 

Wartość 

docelowa 
  5 440 

Wartość 

bazowa 
  0 

b) przedszkola instytucja 

Realizacja   - - - - - 0 2 725 900 

Wartość 

docelowa 
  400 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek 

jednostek 

prowadzących 

kształcenie 

nauczycieli (tj. 

szkół wyższych 

oraz kolegiów 

nauczycielskich), 

które zastosowały 

nowe formy i 

zasady 

kształcenia 

nauczycieli – w 

odniesieniu do 

wszystkich 

jednostek 

prowadzących 

kształcenie 

nauczycieli 

% 

Realizacja   0,0% 0,0% 3,3% 6,7% 10,3% 12,4% 13,8% 15,2% 14,42% 

Wartość 

docelowa 
  13% 

Wartość 

bazowa 
  0 

Odsetek % Realizacja   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,5% 2,5% 8,14% 
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Wskaźniki 
Jednostka 

miary 
  Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

jednostek 

prowadzących 

doskonalenie 

nauczycieli, które 

uzyskały 

akredytację, w 

odniesieniu do 

wszystkich 

jednostek 

prowadzących 

doskonalenie 

nauczycieli 

Wartość 

docelowa 
  15% 

Wartość 

bazowa 
  0 

Odsetek szkół 

objętych 

pilotażem w 

zakresie 

zmodernizowane

go systemu 

doskonalenia 

nauczycieli jako 

elementu 

wsparcia szkół 

% 

Realizacja   - - - - 0,0% 0,0% 0,1% 15,2% 22% 

Wartość 

docelowa 
  20% 

Wartość 

bazowa 
  0 

Cel szczegółowy 3. Poprawa stopnia powiązania oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez 

dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w 

przedsiębiorstwach 

Wskaźniki produktu 

Liczba podstaw 

programowych na 

poziomie szkoły 

podstawowej, 

gimnazjum i 

szkoły 

ponadgimnazjaln

ej objętych 

przeglądem w 

celu lepszego ich 

zorientowania na 

potrzeby rynku 

pracy   

podstawa 

programow

a 

Realizacja   0 0 41 188 207 207 207 207 207 

Wartość 

docelowa 
  144 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba 

opracowanych i 

upowszechnionyc

h innowacyjnych 

programów 

nauczania w 

zakresie 

przedsiębiorczośc

i, przedmiotów 

matematyczno-

przyrodniczych i 

technicznych 

program 

Realizacja   0 0 0 10 11 64 128 194 227 

Wartość 

docelowa 
  100 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba nauczycieli 

kształcenia 

zawodowego oraz 

instruktorów 

praktycznej nauki 

zawodu, którzy 

uczestniczyli w 

trwających co 

najmniej dwa 

tygodnie stażach i 

praktykach w 

przedsiębiorstwac

h w ramach 

Priorytetu 

osoba 

Realizacja 

O: 0 0 71 568 1 758 5 910 11 835 

 

16 956 

 

17 825 

K: 0 0 60 379 1 199 3 986 7 563 10 560 11 169 

M: 0 0 11 189 559 1 924 4 272 6 396 6 656 

Wartość 

docelowa 
  14 500 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźniki rezultatu 
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Wskaźniki 
Jednostka 

miary 
  Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Odsetek 

obowiązujących 

podstaw 

programowych na 

poziomie szkoły 

podstawowej, 

gimnazjum i 

szkoły 

ponadgimnazjaln

ej, które zostały 

zweryfikowane w 

celu lepszego ich 

zorientowania na 

potrzeby rynku 

pracy w 

odniesieniu do 

wszystkich 

podstaw 

programowych na 

poziomie szkół 

podstawowych, 

gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalny

ch 

% 

Realizacja   0,0% 0,0% 28,5% 90,8% 100% 100% 100% 100% 100% 

Wartość 

docelowa 
  100% 

Wartość 

bazowa 
  0 

Odsetek 

nauczycieli 

kształcenia 

zawodowego i 

instruktorów 

praktycznej nauki 

zawodu, którzy 

uczestniczyli w 

trwającym co 

najmniej dwa 

tygodnie 

doskonaleniu 

zawodowym w 

przedsiębiorstwac

h w stosunku do 

ogólnej liczby 

tych nauczycieli 

% 

Realizacja 

O: 0,0% 0,0% 0,1% 0,9% 3,3% 12,3% 26,1% 34,5% 28,77% 

K: 0,0% 0,0% 0,2% 1,0% 3,9% 14,1% 27,5% 37,3% 31,17% 

M: 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 2,8% 9,8% 22,7% 33,2% 25,47% 

Wartość 

docelowa 
  15% 

Wartość 

bazowa 
  0 

Cel szczegółowy 4. Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie 

Wskaźnik produktu 

Liczba kwalifikacji 

odniesionych do 

poziomów w 

Polskich Ramach 

Kwalifikacji  

zawód 

Realizacja   0 0 0 0 0 32 413 413 413 

Wartość 

docelowa 
  350 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźnik rezultatu 

Wykonanie Planu 

Działań w 

zakresie 

opracowania 

Krajowych Ram 

Kwalifikacji, 

powiązanego z 

Europejskimi 

Ramami 

Kwalifikacji i 

zapewnienia ich 

% 

Realizacja   0,0% 0,0% 14,3% 40,9% 51,1% 51,9% 64,0% 73,9% 100% 

Wartość 

docelowa 
  100% 
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Wskaźniki 
Jednostka 

miary 
  Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

spójności z 

Krajowym 

Systemem 

Kwalifikacji oraz 

opracowania i 

wdrożenia 

Krajowego 

Systemu 

Kwalifikacji – Plan 

Działań 

podzielony na 

etapy 

podlegające 

monitorowaniu 

Wartość 

bazowa 
  0 

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia 

Działania podejmowane w Priorytecie III PO KL z jednej strony adresowane są do uczniów,  

w szczególności poprzez realizację ponadregionalnych programów rozwijania zainteresowań naukami 

matematycznymi, przyrodniczymi i technicznymi, które mają przyczynić się do poprawy zdolności 

uczniów do przyszłego zatrudnienia. Z drugiej strony interwencja jest kierowana do grupy nauczycieli, 

celem podniesienia ich umiejętności dydaktycznych, poprzez m.in. innowacyjne formy doskonalenia, 

jak staże i praktyki w przedsiębiorstwach. 

Od początku realizacji Programu udział w projektach systemowych i konkursowych w Priorytecie III 

PO KL rozpoczęło blisko 863 tys. osób (w tym ponad 560 tys. kobiet). Uczestnictwo w projektach 

zakończyło blisko 821,5 tys. osób, tj. 95% osób (w tym ponad 536,8 tys. kobiet). W realizowanych 

projektach uczestnictwo przerwało ponad 41,5 tys. osób (5%), w tym ok. 23,3 tys. kobiet.  

Wyniki Badania efektów działań zrealizowanych w ramach Priorytetu III POKL „Wysoka jakość 

systemu oświaty" pokazały, że głównymi beneficjentami wsparcia są uczniowie, nauczyciele i 

dyrektorzy szkół. To efekt zamierzony, zgodny z celami Priorytetu. Nie ma grup w systemie oświaty, 

które powinny uzyskać wsparcie, a go nie uzyskały lub uzyskały zbyt małe. Rodzice, którzy obecnie 

nie są grupą docelową PO KL, są ważnym, często niedocenianym aktorem w systemie oświaty. 

Działania Priorytetu III objęły do 20% szkół, nie było więc możliwe objęcie masowym wsparciem 

rodziców. Powinni oni jednak w większym niż dotychczas stopniu stać się w przyszłości beneficjentami 

projektów. 

W związku z faktem, że większość osób objętych wsparciem w Priorytecie stanowią uczniowie, osoby 

nieaktywne zawodowo (470,6 tys. osób, tj. 54,5% osób, które rozpoczęły udział w projekcie) są 

najliczniejszą kategorią uczestników. Prawie wszyscy (99,2%) uczestnicy nieaktywni zawodowo to 

osoby uczące się lub kształcące (ponad 466,8 tys.). Osoby zatrudnione uczestniczące w projektach, 

głównie nauczyciele, dyrektorzy oraz pracownicy JST, w liczbie ponad 390,4 tys. osób, stanowią ok. 

45%, które rozpoczęły udział w projektach. Wśród osób zatrudnionych, najczęstszym miejscem pracy 

jest sektor publiczny. Dotyczy to ponad 54,2 tys. osób, które rozpoczęły udział w projektach. 

Natomiast 1 954 osób bezrobotnych objętych wsparciem w projektach w Poddziałaniu 3.3.2 Efektywny 

system kształcenia i doskonalenia nauczycieli z dwóch edycji konkursu dotyczącego uruchomienia 

nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 

kształcenia zawodowego, stanowi 0,2% ogółu uczestników realizowanych projektów. W przypadku 

osób bezrobotnych, osoby długotrwale bezrobotne stanowią ok. 25% - 488 osób. 
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Rys.  108 Uczestnicy projektów realizowanych w Priorytecie III PO KL wg statusu na rynku pracy 

0,20%

54,50%
45,30%

zatrudnieni osoby nieaktywne zawodowo bezrobotni

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji Priorytetu III 

W związku z faktem, iż większość osób objętych wsparciem w Priorytecie III to uczniowie, 51,4% 

uczestników (blisko 443,4 tys. osób) posiada wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne. Natomiast 

45,2% uczestników projektów deklaruje wykształcenie wyższe, w większości są to nauczyciele biorący 

udział w projektach (blisko  389,8 tys. osób). Najmniej osób posiada wykształcenie ponadgimnazjalne 

– 2,3% oraz pomaturalne – 1,2%. Proporcje uczestniczących w projektach dziewczynek i chłopców są 

wyrównane w grupie osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym. Jednak wraz 

ze wzrostem poziomu wykształcenia zwiększa się przewaga kobiet nad mężczyznami, wynosząc 

w grupie uczestników z najwyższym poziomem wykształcenia 82% objętych wsparciem, co związane 

jest w szczególności z feminizacją zawodu nauczyciela w Polsce. 

Realizacja celów strategii Europa 2020 

Zakres działań realizowanych w Priorytecie III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty wpisuje się 

w założenia Strategii Europa 2020, przyczyniając się do osiągnięcia celu strategii dotyczącego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (inclusive growth), poprzez zwiększanie skali 

inwestycji w system oświaty, który determinuje wzrost gospodarczy oraz poprawę zatrudnienia. 

Projekty realizowane w ramach Priorytetu wpisują się w kategorię interwencji 72 tj. Opracowywanie, 

uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do 

zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego 

i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu 

oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy. W ramach tego obszaru w 

Priorytecie III zakontraktowano  709,7 mln EUR. 

Problemy w realizacji Priorytetu 

W ramach Priorytetu III od początku występowały opóźnienia w realizacji założonych celów 

finansowych i rzeczowych. MEN zostało zobowiązane do usprawnienia i przyspieszenia procesu 

rozliczania wydatków, szczególnie w przypadku projektów systemowych. Wygenerowane w ramach 

Priorytetu oszczędności realokowane były do innych Priorytetów PO KL (głównie na działania 

związane z rozwojem edukacji).   
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3.4 PRIORYTET IV Szkolnictwo wyższe i nauka 

Działania podejmowane w Priorytecie IV koncentrowały się na podwyższaniu jakości funkcjonowania 

instytucji szkolnictwa wyższego, zarówno poprzez tworzenie korzystnych warunków dla efektywnego 

zarządzania szkolnictwem wyższym, jak i poprzez wpływ na dostępność i rozwój kierunków 

kształcenia o szczególnym znaczeniu dla gospodarki, czy dostosowywaniu kompetencji studentów do 

jej potrzeb. Wsparcie w ramach Priorytetu ukierunkowane było również na realizację projektów 

mających na celu powiązanie sektora nauki z gospodarką. 

Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu 

Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu IV wynosiła 963,3 mln EUR, w tym 

dofinansowanie z EFS stanowiło 818,8 mln EUR. Pierwotnie na Priorytet IV przeznaczono 960,4 mln 

EUR (w tym 816,3 mln EUR dofinansowania UE), czyli o blisko 3 mln EUR mniej niż w ostatecznej 

wersji Programu. 

Rys.  109 Stopień wykorzystania alokacji 2007-2014 według Działań Priorytetu IV (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 

Do końca okresu wdrażania PO KL w ramach Priorytetu IV zrealizowano 1034 projekty oraz 

wykorzystano środki o wartości ponad 916,1 mln EUR (w tym  778,1 mln EUR dofinansowania z 

EFS), co stanowi 95,1% dostępnej alokacji. W Działaniu 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału 

dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 

gospodarki opartej na wiedzy wykorzystano 95,2% alokacji, w Działaniu 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr 

systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym - 98% alokacji, natomiast w 

Działaniu 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście 

celów strategii Europa 2020 wykorzystano alokację na poziomie 90,4%.  

Realizacja celów Priorytetu 

Wszystkie działania podejmowane w ramach Priorytetu IV PO KL, zarówno w projektach 

konkursowych jak i systemowych, miały na celu poprawę jakości szkolnictwa wyższego w Polsce. 

Podstawową problemem było zapewnienie wysokiej jakości kształcenia – osiągnięcie tego celu było 

możliwe dzięki realizacji programów rozwojowych uczelni, które zakładały m.in. doskonalenie 

kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej – szkolenia, wyjazdy do renomowanych zagranicznych 

ośrodków akademickich, studia podyplomowe. Wsparcie polegające na dofinansowaniu tzw. 

„kierunków zamawianych” oraz rozszerzeniu oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia, kursy, 
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szkolenia miało służyć podnoszeniu poziomu wykształcenia absolwentów i tym samym zwiększenia 

ich szans na rynku pracy.  

Działania podejmowane w ramach projektów konkursowych przez uczelnie, działania podejmowane w 

projektach systemowych, a także reforma szkolnictwa wyższego, przyczyniły się do podwyższenia 

jakości kształcenia. Bardzo istotny wpływ na to miały również działania ukierunkowane na rozwój 

współpracy pomiędzy uczelniami i pracodawcami (w tym przedsiębiorcami). Spośród tych form 

szczególnie wysoką ocenę przypisywać należy praktykom i stażom studenckim, które wydatnie 

zbliżyły procesy kształcenia do praktyki gospodarczej. Pozytywne rezultaty wynikły również z 

zastosowania innych form zapewniających praktyczne ukierunkowanie dydaktyki (np. prowadzenie 

wykładów przez przedstawicieli biznesu, organizacja wizyt studyjnych w firmach, wprowadzanie 

nowych narzędzi do procesu dydaktycznego, kształtowanie umiejętności interpersonalnych). 

Zwiększaniu szans absolwentów na rynku pracy służyły także działania skupione na kształtowaniu 

kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy, określonych w oparciu o 

najnowsze badania rynku, w tym kompetencji zawodowych, interpersonalnych, w zakresie 

przedsiębiorczości oraz analitycznych.  

Współpraca uczelni z pracodawcami, zainicjowana dzięki projektom realizowanym w ramach 

Priorytetu IV PO KL posiada cechy trwałości polegające na przewidywanej jej kontynuacji po 

zakończeniu projektów. Taka forma współpracy wydatnie wzbogaciła standardowo stosowane 

programy nauczania i silnie ukierunkowała proces nauczania na aspekty praktyczne, skutkujące 

nabywaniem przez studentów umiejętności oczekiwanych przez rynek pracy. 

Cel 1. Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy 

W ramach celu 1 ponad 87 tys. studentów ukończyło staże lub praktyki wspierane ze 

środków EFS (w tym blisko 51,5 tys. kobiet), co oznacza osiągnięcie założonego celu na 

poziomie 62%. Przyczyny niższej niż planowana wartości wskaźnika należy wiązać z rozłożoną w 

czasie realizacją projektów – związaną z długością i tokiem studiów – oraz faktem, iż staże 

realizowane były na końcowym etapie projektów. W związku w tym, iż okres realizacji 

poszczególnych projektów wynosił od 3 do 5 lat, a termin ich zakończenia przypadał na rok 2015, 

wyraźny wzrost wartości wskaźnika odnotowano w końcowym etapie perspektywy finansowej. Ze 

względu na zidentyfikowany niewystarczająco wysoki stopień realizacji przedmiotowego 

wskaźnika Instytucja Pośrednicząca podejmowała działania mające na celu podniesienie jego 

wykonania. Działania te polegały przede wszystkim na określeniu staży studenckich jako 

obligatoryjnego elementu konkursów ogłaszanych w 2012 r. w ramach Poddziałania 4.1.2 oraz 

4.3. Ponadto, w latach 2013 - 2014 ogłoszono trzy konkursy, których zakres bezpośrednio 

przełożył się na realizację przedmiotowego celu szczegółowego (współpraca uczelni z 

pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia poprzez organizację 

staży i praktyk była elementem obligatoryjnym, a w celu uzyskania najwyższej efektywności 

wydatkowania środków w jednym z konkursów zostało określone kryterium dostępu wskazujące 

minimalną liczbę osób objętych ww. wsparciem w relacji do całkowitej liczby studentów danego 

roku studiów). Na bieżąco monitorowano liczbę odbytych przez studentów staży oraz praktyk oraz 

wdrażano dodatkowe działania mające na celu zwiększenie osiągniętej wartości wskaźnika. W 

trakcie realizacji projektów IP wyrażała zgodę na zagospodarowanie oszczędności, powstałych 

m.in. na etapie prowadzonych procedur przetargowych, poprzez finansowanie dodatkowych 

działań wpływających na wzrost liczby studentów korzystających z omawianej formy wsparcia, a 

tym samym przyczyniających się do zwiększenia wartości wskaźnika. Pomimo podjętych działań 

zaradczych, wskaźnik produktu nie został zrealizowany na poziomie określonym w Programie 

(140 tys.).  

Na zaistniałą sytuację wpływ miało też wiele czynników niezależnych od działań IP. Należy przede 

wszystkim zauważyć, iż wartości docelowe wskaźników produktu dla Programu zostały ustalone w 

2007 r. na podstawie danych wówczas dostępnych i nie mogły uwzględniać zmian zachodzących w 

szkolnictwie wyższym w kolejnych latach. W świetle realizacji omawianego wskaźnika na poziomie 



 210 

niższym niż zakładano, istotny wydaje się fakt zmniejszającej się corocznie od wielu lat liczby 

studentów. Ma to ogromne znaczenie w przypadku wskaźników produktu, które mierzą bezwzględną 

wartość osiągniętą w ramach Priorytetu, nie uwzględniając aktualnej sytuacji.  

Pozostałe istotne bariery utrudniające realizację omawianej formy wsparcia zostały nakreślone w 

raporcie Ewaluacja on-going identyfikująca dobre praktyki w realizacji praktycznych elementów 

kształcenia w projektach dofinasowanych w ramach Priorytetu IV PO KL oraz w innych 

działaniach w obszarze szkolnictwa wyższego
39

. Zgodnie z nim znaczącym problemem była 

kwestia rekrutacji odpowiedniej liczby studentów chcących skorzystać z oferty nieobligatoryjnych staży 

(płatnych), a tym bardziej  praktyk (bezpłatnych). Według przedstawicieli uczelni, liczba studentów 

chcących włożyć wysiłek w zdobywanie kompetencji przydatnych na rynku pracy była stosunkowo 

niewielka, stąd też pojawił się istotny problem z zapełnieniem miejsc na stażach i praktykach. W toku 

badań prowadzonych w ramach ewaluacji zidentyfikowano również bariery utrudniające nawiązywanie 

i podtrzymywanie współpracy między pracodawcami i uczelniami (w niektórych przypadkach także 

studentami), które rzutowały na sposób organizacji staży i praktyk, a tym samym na poziom realizacji 

wskaźnika. Ważną kwestią dzielącą świat nauki i biznesu okazały się być kwestie finansowe, a także 

różnice w oczekiwaniach każdej ze stron, nadmierna biurokracja i, w pewnych obszarach, brak 

sprawnej komunikacji. Ponadto należy zauważyć, iż w trakcie realizacji projektów napotykano na 

szereg problemów, które nie zostały przewidziane na początku realizacji perspektywy finansowej 

2007-2013, a które to problemy odegrały niekiedy znaczący wpływ na realizację założonych na 

wstępie wartości wskaźników. Według omawianego raportu przedstawiciele uczelni, jako problem 

występujący przy nawiązywaniu współpracy, wskazywali niechęć przedsiębiorców do ponoszenia 

kosztów w projektach, które nie podlegają już dofinansowaniu ze środków UE. Kolejnym czynnikiem 

osłabiającym chęć pracodawców do współpracy były zbyt duże oczekiwania studentów co do 

oferowanego im zakresu obowiązków. Natomiast z perspektywy szkół wyższych oraz pracodawców, 

utrudnieniem współpracy była panująca w uczelniach publicznych biurokracja i ograniczenia 

wynikające z zapisów prawa. Zarówno dla pracodawców, jak i studentów, zniechęcający bywał 

skomplikowany i długotrwały proces decyzyjny w przypadku uczelni publicznych. Istotną kwestią 

według przedstawicieli uczelni były również stale rosnące wymagania rynku pracy i udostępnianie 

miejsc na praktyki tylko dla wybranych, najlepszych pod względem danych kompetencji jednostek. 

Zgodnie z wynikami badania nie tylko działania pracodawców i uczelni ustanawiają bariery dla 

zawiązania wzajemnej współpracy - przeszkodą były także nastawienie i oczekiwania studentów. 

Wielu stażystów/praktykantów traktowało staże/praktyki, w których uczestniczyli, jako element do 

odpracowania na liście zadań związanych ze ścieżką kariery. Wielu osobom brakowało motywacji do 

odbywania stażu/praktyki w sposób rzetelny, starając się wynieść z niej jak najwięcej, a jednocześnie 

widoczne były wspomniane powyżej wygórowane wymagania studentów, zarówno wobec programu 

stażu/praktyki, jak i wynagrodzenia (zdaniem pracodawców czasem nieadekwatnego do posiadanych 

kwalifikacji i doświadczenia). Badanie pokazało również, iż w przypadku uczelni posiadających 

szeroko zakrojoną relację z pracodawcami i firmami o najróżniejszym profilu, studenci wyrażali 

niewielką chęć odbywania stażu/praktyki u małych i średnich przedsiębiorców, natomiast dużo 

większym zainteresowaniem cieszyły się oferty dużych korporacji.  

Na uwagę zasługuje natomiast wysoki poziom wskaźnika dotyczącego liczby studentów, którzy 

ukończyli staże lub praktyki trwające co najmniej 3 miesiące. Tego typu stażami objęto 

ostatecznie blisko 41,3 tys. studentów (w tym 24,3 tys. kobiet), dzięki czemu znacznie 

przekroczono zakładany w Programie cel (28 tys.).  

Osiągnięcie wyższej niż zakładano wartości było m.in. wynikiem wdrożenia wskazanych powyżej 

działań zaradczych, w tym premiowania dodatkowymi punktami (kryteria strategiczne) projektów 

przewidujących realizację dłuższych staży, które w opinii przedstawicieli wszystkich badanych grup 

respondentów przynosiły oczekiwane rezultaty w większym stopniu niż staże krótkotrwałe. W toku 
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realizacji Priorytetu IV PO KL omawiana forma wsparcia była bardziej popularna niż początkowo 

założono. Przyczyny tego zjawiska zostały zidentyfikowane w prowadzonych badaniach 

ewaluacyjnych, w tym również we wskazanym powyżej badaniu ewaluacyjnym identyfikującym 

dobre praktyki w realizacji praktycznych elementów kształcenia. Stwierdzono w nim, iż istnieje 

pewna korelacja między długością stażu a typem wykonywanych zadań – w przypadku staży 

dłuższych wyższe są odsetki wskazań zadań stricte merytorycznych, bezpośrednio związanych z 

kierunkiem studiów.  Dlatego też ten element miał duże znaczenie dla studentów przy podejmowaniu 

decyzji o podjęciu tej formy aktywności (najważniejszy czynnik po informacji o tym, czy staż i praktyka 

są płatne lub bezpłatne), albowiem zbyt krótkie staże i praktyki nie pozwalają zapoznać się ze 

sposobem działania firmy, natomiast zbyt długie mogą być trudne do pogodzenia z obowiązkami na 

uczelni.  

Z kolei informacje przytoczone w raporcie z wyników badania opinii studentów zrealizowanego 

w ramach kampanii społecznej „Staż. Sprawdź zanim pójdziesz!”
40

, wskazują, że studenci preferują 

staże/praktyki, które trwają od 1-3 miesięcy (50 % respondentów) oraz staże/praktyki 6 miesięczne 

(38% respondentów). Ponadto sami przedsiębiorcy rekomendują wydłużenie czasu trwania praktyk. 

Dlatego też jako optymalny dla zachowania odpowiedniej jakości tej formy wsparcia rekomendowany 

został okres 3-miesięczny. Należy ponadto wskazać na zidentyfikowaną we wspomnianym badaniu 

tendencję potwierdzającą poziom wykonania wskaźników celu szczegółowego nr 1, natomiast różną 

od pierwotnych założeń poczynionych na etapie określania ich wartości docelowych na początku 

perspektywy finansowej 2007-2013. Zgodnie z wynikami badania uczelnie niebędące beneficjentami 

Poddziałania 4.1.1 stosunkowo rzadko wysyłały swoich studentów na staże (aż 43% spośród nich 

wskazało, że w 2015 na stażu nie był żaden z ich studentów). Natomiast aż 79% badanych 

przedstawicieli uczelni niebędących beneficjentami Poddziałania 4.1.1 PO KL deklarowało wysłanie 

swoich studentów na praktyki.  Natomiast spośród badanych beneficjentów aż 87% wysłało swoich 

studentów na staże w ramach projektów z Poddziałania 4.1.1 PO KL. Jednocześnie już tylko 46% 

badanych beneficjentów zadeklarowało, że studenci brali udział w praktykach w ramach projektu. 

Wynik ten obrazuje, że beneficjenci zdecydowanie preferowali dłuższe formy wsparcia w postaci 

nieobowiązkowych staży, rezygnując z krótkotrwałych dodatkowych praktyk. 

Rys.  110 Liczba studentów, którzy ukończyli staże lub praktyki, wspierane  

ze środków EFS oraz liczba studentów, którzy ukończyli staże lub praktyki, trwające co najmniej 

3 miesiące od 2008 r. do 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji Priorytetu IV PO KL  
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Wzrost liczby studentów, którzy zakończyli udział w stażach lub praktykach przełożył się znaczn ie 

na realizację rezultatów w tej osi priorytetowej. Odsetek studentów, którzy ukończyli staże lub 

praktyki, trwające co najmniej 3 miesiące (w stosunku do całkowitej liczby studentów)  

przekroczył prawie dwukrotnie zakładaną wartość docelową  (1,5%) i wyniósł 2,8%. 

Natomiast, pomimo podejmowanych przez IP działań zaradczych związanych ze stosowaniem 

zapisów o obligatoryjnym charakterze staży w projektach oraz zagospodarowywaniem oszczędności 

do działań wpływających na wzrost wsparcia stażowego, wskaźnik rezultatu Odsetek studentów, 

którzy ukończyli staże lub praktyki, wspierane ze środków EFS w stosunku do całkowitej liczby 

studentów nie został zrealizowany na poziomie określonym w Programie (7%) i ostatecznie osiągnął 

poziom 5,9%.  

Należy podkreślić, iż pomimo niezrealizowania na założonym poziomie powyższego wskaźnika, 

badanie Ewaluacja on-going identyfikująca dobre praktyki w realizacji praktycznych elementów 

kształcenia w projektach dofinasowanych w ramach Priorytetu IV PO KL oraz w innych 

działaniach w obszarze szkolnictwa wyższego
41

 jednoznacznie potwierdziło wysoką satysfakcję 

studentów ze staży i praktyk współfinansowanych ze środków EFS w ramach Poddziałania 4.1.1 PO 

KL oraz wykazało stosunkowo wysoką efektywność zatrudnieniową będącą efektem m.in. staży i 

praktyk realizowanych w ramach projektów IV Priorytetu PO KL.  

W momencie prowadzenia ww. badania pracowało łącznie 60% uczestników staży i praktyk 

z Poddziałania 4.1.1 PO KL, przy czym jedna trzecia pracujących były to osoby łączące pracę 

zawodową ze studiami. Stosunkowo duża część uczestników (21%) wciąż pozostawała na studiach, 

nie angażując się jednocześnie w inne zajęcia (pracę, staż lub w praktykę), natomiast ok. 7% 

uczestników zadeklarowało, że jest na etapie poszukiwania pracy. W największym stopniu jednak 

badanie uwidoczniło powiązanie faktu posiadania pracy z wiekiem uczestników staży i praktyk. 

Najrzadziej pracę posiadały osoby najmłodsze, w wieku 20-24 lata, a więc osoby najczęściej jeszcze 

studiujące (46%). Począwszy od 25 roku życia, wśród absolwentów staży/ praktyk, widać znaczący 

wzrost udziału osób pracujących, co było oczywiście silnie związane z faktem kończenia lub 

zakończenia studiów. W grupie osób mających 25-29 lat pracę posiadało 76% badanych, zaś w grupie 

osób powyżej 30 roku życia – 80%. Osoby w najmłodszej grupie wiekowej (20-24 lata) relatywnie 

często łączyły studia z pracą zawodową – sytuacja ta dotyczy co czwartego reprezentanta tej grupy. 

Widoczne w wynikach badania było również powiązanie faktu posiadania pracy z długością 

odbywanych staży i praktyk. W grupie osób odbywających relatywnie krótki staż/praktykę (tj. krócej niż 

miesiąc), pracowało około 55% badanych, podczas gdy w grupie osób, których staż/praktyka trwała od 

1 do 3 miesięcy odsetek zatrudnionych wynosił 60%. W grupie osób uczestniczących w stażu/praktyce 

trwającej ponad trzy miesiące pracowało 67% badanych. Wśród pracujących uczestników staży i 

praktyk blisko połowa osób (46%) była skłonna przyznać, że odbyty staż lub praktyka w dużym stopniu 

pomogły ich uczestnikom znaleźć wykonywaną pracę. Biorąc pod uwagę deklaracje badanych można 

oszacować, że dofinansowane staże i praktyki pomogły w dużym stopniu znaleźć pracę około 28% 

ogółu ich uczestników. Ponadto według opinii badanych, to staże w większym stopniu przyczyniały się 

do znalezienia aktualnie wykonywanej pracy. Wynika to z faktu, iż część pracodawców przewidywała 

możliwość zatrudnienia stażystów już po zakończeniu odbywania stażu. Zgodnie z wynikami badania 

fakt ten zwiększał dwukrotnie szansę na posiadanie pracy.  

Zgodnie z zapisami ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnie miały dużą 

autonomię w zakresie tworzenia programów kształcenia, niemniej resort szkolnictwa wyższego 

podejmował również działania mające na celu uwzględnienie szkoleń praktycznych w programach 

nauczania. Obecne przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wskazują,  

że uczelnia powinna określić, czy dane studia będą prowadzone w profilu ogólnoakademickim 

czy praktycznym. Profil kształcenia determinuje program nauczania. Kluczowe jest także, że zajęcia 

związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, które są przewidziane w programie studiów 
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dla profilu praktycznego, muszą odbywać się w warunkach właściwych dla danego zakresu przyszłej 

działalności zawodowej i umożliwiać bezpośrednie wykonywanie odpowiednich czynności 

praktycznych przez studentów. Tym samym w trakcie realizacji programu kształcenia student 

zdobywać będzie szereg kompetencji, których uzyskanie jest możliwe tylko w miejscu pracy,  

co wzmocni jego pozycję na rynku pracy. Dodatkowo zajęcia związane z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym na kierunku o profilu praktycznym muszą być prowadzone przez osoby 

posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią oraz adekwatne do prowadzonych 

zajęć. Uczelnia zapewniać powinna także studentom właściwy tryb odbywania praktyk przewidzianych 

w programie kształcenia.  

Jednocześnie – zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (opublikowanej w 

Dzienniku Ustaw we wrześniu 2014 r.) – na uczelnie nałożono obowiązek organizowania  

co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na kierunkach studiów o profilu praktycznym. 

Przewidziano także wprowadzenie studiów dualnych, czyli m.in. zapewniających kształcenie w uczelni  

na przemian z odbywaniem praktyk. Nowe rozwiązania służą zróżnicowaniu oferty szkolnictwa 

wyższego – stymulują uczelnie do poprawy jakości studiów, przemyślanego naboru na kierunki  

o profilu ogólnoakademickim i poszerzania oferty na kierunkach o profilu praktycznym.  

Rola praktycznych form zdobywania kwalifikacji widoczna jest także w wynikach badania 

ewaluacyjnego Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach 

Poddziałania 4.1.2 PO KL
42

 przeprowadzonego w 2014 r. Zgodnie z wynikami badania staże i 

praktyki studenckie stanowią ważny element w procesie dostosowywania kształcenia do potrzeb 

pracodawców głównie z dwóch przyczyn: są główną formą współpracy pracodawców z uczelniami
43

 

oraz postrzegane są jako zapewniające studentom zwłaszcza przyrost umiejętności praktycznych, a 

także wiedzy zawodowej oraz rozwój kompetencji miękkich. Z tych powodów staże i praktyki stanowią 

ważne narzędzie wiązania obu sfer: dydaktyki oraz rynku pracy.  

Problem dostosowania kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy został 

poruszony również podczas badania ewaluacyjnego Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych 

dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy
44

. Badanie miało na celu „wypracowanie listy 

rekomendowanych kompetencji, kwalifikacji i efektów kształcenia oraz obszarów i kierunków 

kształcenia istotnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa”, co wiązało 

się m.in. ze zwróceniem uwagi na poziom wykorzystania praktycznych aspektów kierunków 

kształcenia. Zgodnie z wynikami badania zarówno pracodawcy, jak i przedstawiciele uczelni 

dostrzegają braki w tym obszarze. Rekomendacje do zmiany takiego stanu wskazywały na potrzebę 

zwiększenia liczby zajęć praktycznych oraz zwiększenie zakresu współpracy z pracodawcami 

odnośnie organizacji zajęć praktycznych, zwiększenie liczby wykładowców-praktyków, poszerzenie 

stopnia stosowania aktywnych form nauczania mających na celu rozwój kompetencji miękkich 

studentów, zwiększenie liczby zajęć prowadzonych w trybie innym niż wykłady (np. seminaria, 

laboratoria, konwersatoria). Tego typu działania powinny przynieść efekt w postaci lepszego 

dostosowania kompetencji studentów – przyszłych pracowników do oczekiwań pracodawców oraz 

szeroko rozumianych potrzeb gospodarki. 

Kwestię dostosowania kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy należy 

powiązać również z wprowadzonym w 2011 r. obowiązkiem monitorowania przez uczelnie karier 

zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów  

i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym (opublikowanej w Dzienniku Ustaw we wrześniu 2014 r.) ustawowy obowiązek 
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prowadzenia monitorowania losów absolwentów przez każdą uczelnię z osobna został 

zastąpiony ogólnopolskim systemem monitorowania realizowanym przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. Monitorowanie będzie przeprowadzane corocznie, na podstawie danych o 

absolwentach pochodzących z istniejącego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym 

https://polon.nauka.gov.pl/ (stworzonego w ramach współfinansowanego z EFS projektu Stworzenie 

systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on) oraz przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych zanonimizowanych danych jednostkowych ewidencjonowanych na kontach 

ubezpieczonych i kontach płatników składek.  

Analizując kontekst wprowadzenia nowych przepisów dotyczących monitorowania losów absolwentów 

należy wskazać na problemy z odpowiednim zgromadzeniem oraz upowszechnianiem informacji 

zbieranych w tym procesie. Badanie przeprowadzone przez Biuro Analiz Sejmowych wśród 

publicznych oraz niepublicznych uczelni wyższych pn.: Monitorowanie karier zawodowych 

absolwentów przez polskie uczelnie wyższe
45

 wskazuje, że od wejścia w życie obowiązkowego 

monitorowania karier swoich absolwentów przez uczelnie zdecydowana większość uczelni (79,3%) 

wdrożyła system monitorowania losów absolwentów, natomiast reszta z nich była w trakcie jego 

wdrażania. Na uwagę zasługuje dość niski poziom zwrotu wypełnionych ankiet będących narzędziem 

zbierania informacji podczas monitoringu. Średnio w badaniu brało udział ok. 41% absolwentów, z 

czego poziom zwrotu wypełnionych ankiet plasował się zazwyczaj w okolicach 50%. Skala materiału 

do dalszych analiz była dla uczelni niezadowalająca. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na okres 

realizacji monitoringu, który – zgodnie z zapisami ustawy – powinien wynosić od 3 i od 5 lat od 

zakończenia studiów. Badanie wykazało, że większość uczelni znacznie skracała okres czasu 

określony w ustawie zbierając dane dotyczące losów swoich absolwentów. Inną kwestią jest 

upublicznienie wyników prowadzonego monitoringu. Zgodnie z badaniem wyniki przedstawiane są w 

zdecydowanej większości władzom uczelni (97,5%), natomiast jedynie w 28,3% przypadków – opinii 

publicznej oraz w 16,7% przypadków – samorządowi studentów. Wprowadzenie jednolitego 

metodologicznie ogólnopolskiego monitoringu losów absolwentów pozwoli zatem na dostarczenie 

obiektywnych danych nt. zatrudnialności absolwentów określonych kierunków i określonych uczelni. 

System ten umożliwi prowadzenie właściwej polityki w zakresie kształcenia, uczelniom dostarczy 

informacji będących podstawą do zmiany struktury prowadzonych kierunków studiów, a kandydatom 

na studia - informacji pomocnych w wyborze uczelni i kierunku studiów. Uczelnia będzie natomiast 

mogła dostępne w postaci zagregowanych danych wyniki z ogólnopolskiego systemu uzupełnić 

własnym monitoringiem karier zawodowych swoich absolwentów. Badania te mogą być dostosowane 

do specyfiki uczelni oraz służyć pogłębionej analizie wybranych aspektów karier zawodowych 

absolwentów i jako takie powinny być kontynuowane. Mogą być one bowiem istotnym, uzupełniającym 

wobec badania ogólnopolskiego, źródłem wiedzy dla samych uczelni, ponieważ pozwalają na 

poznanie „miękkich” (jakościowych) informacji, których nie da się uzyskać na podstawie danych ZUS 

(np. opinii absolwentów na temat tego, jak postrzegają oni przydatność poszczególnych elementów 

ukończonych studiów do wykonywanej pracy). Obowiązek monitorowania przez uczelnie karier 

zawodowych swoich absolwentów jest również jednym z istotnych warunków jakie uczelnia musi 

spełnić, aby prowadzić dany kierunek studiów, co zostało określone w przepisach rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. System monitorowania karier 

zawodowych absolwentów jest również elementem dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną 

oceny programowej na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia.  

Cel 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych 

W ramach celu 2. modele zarządzania jakością i kontroli jakości wdrożyło ogółem 67 instytucji 

szkolnictwa wyższego (w tym 36 uczelni publicznych – 138% celu i 31 uczelni 

niepublicznych – 33% celu), co stanowi 55,8% zakładanej wartości wskaźnika. Uzyskane 

dofinansowanie dla wybranych uczelni pozwoliło im na wdrożenie różnego typu modeli zarządzania, 
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takich jak np. zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie kadrami. Przedmiotowa 

forma wsparcia była możliwa do realizacji w Poddziałaniu 4.1.1 jako jeden z elementów programów 

rozwojowych. Należy zaznaczyć, iż podwskaźnik odnoszący się do publicznych instytucji szkolnictwa 

wyższego został zrealizowany na poziomie przekraczającym zakładaną w Programie wartość. Wpływ 

na to miał m.in. wyższy odsetek wniosków złożonych przez tego typu podmioty w porównaniu z takim 

samym wyznacznikiem w przypadku szkół niepublicznych. Również w zakresie liczby przyjętych do 

dofinansowania projektów wdrażających modele zarządzania, uczelnie publiczne górowały nad 

niepublicznymi, co było skutkiem wyższej jakości projektów. Należy też podkreślić, że zakładana 

wartość do osiągnięcia w Programie była znacznie niższa w przypadku uczelni publicznych (26), niż w 

przypadku uczelni niepublicznych (94). 

Analogicznie - wskaźnik rezultatu odsetek instytucji szkolnictwa wyższego, które wdrożyły 

modele zarządzania jakością i kontroli jakości kształcenia w stosunku do wszystkich 

instytucji szkolnictwa wyższego nie został zrealizowany na poziomie określonym w Programie 

(27%) i ostatecznie osiągnął poziom 15,7%. Podobnie jak w przypadku wskaźników produktu, 

także w tym przypadku podwskaźnik dotyczący publicznych instytucji szkolnictwa wyższego został 

zrealizowany na poziomie 25,5% przekraczając zakładaną w Programie wartość (20%), natomiast 

podwskaźnik dotyczący instytucji prywatnych -  nie został zrealizowany na planowanym poziomie 

(30%) i ostatecznie osiągnął wartość niespełna 11%.  

Instytucja Pośrednicząca wielokrotnie wskazywała na problem z osiągnięciem zaplanowanej wartości 

wskaźnika dot. modeli zarządzania jakością i kontroli jakości na uczelniach wynikający z odstąpienia w 

latach 2009–2010 od ogłoszenia konkursu, co z kolei spowodowane było opóźnieniami w realizacji 

projektu systemowego, który miał taki model wypracować. Dopiero w 2011 r. został ogłoszony konkurs 

ukierunkowany na wdrażanie modeli zarządzania jakością w uczelniach. W wyniku konkursu 

podpisano 52 umowy o dofinansowanie. Ostatecznie dofinansowano 74 projekty, w ramach których 

wdrażane były modele zarządzania (w tym: 41 – realizowane przez publiczne instytucje szkolnictwa 

wyższego, 33 - realizowane przez prywatne instytucje szkolnictwa wyższego), niemniej jednak biorąc 

pod uwagę konieczność urealnienia wartości wskaźnika, w zakresie której każda instytucja 

wykazywana była jednokrotnie ostatecznie w ramach wskaźnika wykazano 67 instytucji. Należy 

podkreślić, iż w obliczu zagrożenia nieosiągnięcia ww. wskaźnika, Instytucja Pośrednicząca planowała 

ogłosić w 2013 r. konkurs na projekty przewidujące wdrażanie modeli zarządzania skierowany do 

uczelni niepublicznych. Jednakże z powodu zmniejszającej się liczby prywatnych szkół wyższych oraz 

pogarszającej się jakości usług edukacyjnych przez nie oferowanych uznano, że wydatkowanie 

środków PO KL byłoby nieefektywne i odstąpiono od ogłoszenia konkursu.  

Analizując kwestię nieosiągnięcia zakładanego celu należy pamiętać o dynamice zmian w systemie 

szkolnictwa wyższego, jakie zaszły od momentu wyznaczenia poziomu wskaźnika do momentu 

zakończenia działań mających na celu jego realizację. W momencie wyjściowym (początek realizacji 

perspektywy finansowej 2007-2013) szkolnictwo wyższe notowało przyrost zarówno liczby prywatnych 

uczelni jak i studentów rozpoczynających kształcenie na poziomie wyższym. Mając na uwadze te 

właśnie tendencje określono wzajemną relację pomiędzy odsetkiem uczelni publicznych i 

niepublicznych, które wdrożą modele zarządzania. Zakończenie realizacji projektu systemowego, 

który wypracował podstawy do przeprowadzenia procedury konkursowej nastąpiło dopiero w 2011 r., 

gdy ww. sytuacja uległa zmianie – rozpoczął się drastyczny spadek osób planujących rozpoczęcie 

kształcenia wyższego, związany bezpośrednio z niżem demograficznym. Miało to bezpośrednie 

przełożenie przede wszystkim właśnie na sektor uczelni niepublicznych, których sytuacja finansowa 

zależna była od czesnego pobieranego od studentów. Spadek wpływów z czesnego w dalszej 

perspektywie oznaczał niemożność utrzymania wysokiego poziomu kształcenia (zapewnienie stanu 

kadrowego dydaktyków, finansowanie działań uatrakcyjniających kształcenie itp.). Wskutek tego 

doszło do spadku roli uczelni niepublicznych, wynikającego równolegle ze spadku liczby studentów 

oraz ograniczenia efektywności i jakości kształcenia. Sytuacja ta w mniejszym stopniu dotyczyła 

uczelni publicznych – finansowanych także z dotacji budżetowej ale mogących zachęcić studentów do 

podjęcia bezpłatnego kształcenia. Powyższa sytuacja oznaczała, iż po zakończeniu procedury w 
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konkursie przewidującym wdrożenie modeli zarządzania jakością uczelni dalsze finansowanie działań 

mających zwiększyć liczbę uczelni niepublicznych wdrażających taki model byłoby działaniem 

nieefektywnym z punktu widzenia gospodarowania środkami EFS. Uczelnie nie byłby bowiem w stanie 

wydać środków na wdrożenie modeli w sytuacji, gdy ich kondycja finansowo-organizacyjna co do 

zasady ulegała ciągłemu pogorszeniu. Środki na te działania przyjęły już zaś uczelnie prywatne 

znajdujące się w dobrej kondycji.  

Zauważyć należy, iż w przedmiotowym konkursie wydatkowano całość zaplanowanej alokacji. W 

sytuacji zmiany relacji pomiędzy potencjałem uczelni publicznych i niepublicznych na rynku 

szkolnictwa wyższego doszło do maksymalnie efektywnego wykorzystania środków dla wszystkich 

uczelni, które mogły przedstawić dobre i przemyślane plany wdrożenia modeli zarządzania jakością. 

Do końca wdrażania PO KL uczelnie wdrożyły 628 programów rozwojowych, co stanowi 

znaczne przekroczenie zakładanej wartości wskaźnika (400). Przełożyło się to również na wysoki 

odsetek uczelni wyższych, które wdrożyły programy rozwojowe w stosunku do wszystkich 

uczelni wyższych, który ponad dwukrotnie przekroczył zakładaną wartość i ostatecznie 

osiągnął poziom 48%. Wysoki poziom realizacji wskaźników jest wynikiem dużego 

zainteresowania uczelni wdrażaniem różnego typu programów rozwojowych i dofinansowania 

znacznej liczby projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 oraz Działania 4.3 Ponadto, dzięki 

zwiększonej alokacji wsparcie otrzymała większa niż pierwotnie zakładano liczba projektów. 

Dodatkowo należy zauważyć, iż na przestrzeni lat 2007-2015 zmniejszyła się łączna liczba 

uczelni funkcjonujących w Polsce, co dodatkowo skutkowało wzrostem wskaźnika rezultatu.  

Programy rozwojowe cieszyły się dużym zainteresowaniem uczelni i obejmowały m.in.: przygotowanie 

i realizację nowych kierunków studiów magisterskich, studiów podyplomowych i studiów 

doktoranckich, dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i 

gospodarki opartej na wiedzy, współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia 

praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie), wdrożenie modeli zarządzania 

jakością w uczelni. Programy rozwojowe pozwalały na ulepszanie systemów kształcenia, rozwijania 

ich pod kątem wymogów stawianych przez sektor naukowy i rynek pracy, jak również reformowanie 

własnych struktur i umacnianie pozycji na rynku badawczym i we współpracy z biznesem. 

Cel 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i 

technicznych na poziomie wyższym 

W ramach projektów przyczyniających się do realizacji celu 3. wsparcie uzyskało 92,2 tys. 

studentów I roku na kierunkach zamawianych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego (w tym 34,8 tys. kobiet), co stanowi blisko czteroipółkrotne przekroczenie 

zakładanej wartości wskaźnika. Wysoki poziom wykonania celu jest wynikiem realizacji w 

Poddziałaniu 4.1.2 czterech konkursów rozstrzygniętych w latach 2009 -2012 oraz projektu 

systemowego Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i 

przyrodniczych – pilotaż (w ramach którego na I rok studiów na kierunki zamawiane zostało 

przyjętych 4,3 tys. studentów na 45 uczelniach w całym kraju).  Zgodnie z raportem Ocena jakości 

i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach Poddziałania 4.1.2 PO KL
46

  istnieją 

przesłanki, aby stwierdzić, iż program kierunków zamawianych przyczynił się do realizacji celu w 

postaci zwiększenia do 22% udziału absolwentów kierunków matematyczno -przyrodniczych i 

technicznych w populacji absolwentów. 

Na wysoki poziom osiągniętej wartości wskaźnika miały duży wpływ intensywne kampanie 

informacyjne zachęcające do podjęcia studiów w ramach programu kierunków zamawianych. Jak 

wskazuje wspomniany wyżej raport ponad 2/3 studentów i absolwentów studiów w ramach 

programu kierunków zamawianych deklarowała, iż kampanie wywarły wpływ na ich decyzje. 

Według przedstawicieli uczelni to właśnie kampania informacyjna i uwypuklenie kierunków 
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technicznych i ścisłych w ofercie szkół wyższych w Polsce była jedną z najważniejszych ogólnych 

korzyści z programu. Z badania wynika również, iż studenci kierunków zamawianych wybierając 

studia kierowali się przede wszystkim swoimi zainteresowaniami oraz perspektywą kariery 

zawodowej. Jedynie niewielka grupa deklarowała, że głównym motywem podjęcia studiów była 

atrakcyjna oferta stypendialna. Z drugiej strony ponad 2/5 ankietowanych studentów i 

absolwentów kierunków zamawianych stwierdziło, iż oferta ta miała znaczenie dla ich decyzji. 

Efekt ten był szczególnie duży w przypadku osób późno podejmujących ostateczną decyzję co do 

swoich losów edukacyjnych po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.  

Rys.  111 Liczba studentów I roku na kierunkach zamawianych przez ministra właściwego  

ds. szkolnictwa wyższego od 2008 r. do 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji Priorytetu IV PO KL  

* zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z faktu dokonywania przez beneficjentów korekt we wnioskach o płatność. 

Należy zauważyć, ze rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 po raz kolejny potwierdziła sukces 

studiów technicznych. Informatyka po raz kolejny zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu 

najchętniej wybieranych kierunków studiów. W zeszłym roku wybrało ją ponad 35 tysięcy 

kandydatów. Wysoki poziom popularności odnotowują też inne kierunki ścisłe i techniczne. Wśród 

najbardziej obleganych kierunków znalazły się m.in. automatyka i robotyka, którą wybrało ponad 16,6 

tys. osób, budownictwo (15,5 tys.) oraz mechanika i budowa maszyn, na którą zdecydowało się 14,8 

tys. kandydatów na studia. Jednocześnie ponownie w pierwszej piątce najczęściej wybieranych 

uczelni znalazły się cztery uczelnie techniczne: Politechnika Warszawska (7,8 kandydata na miejsce), 

Politechnika Gdańska (6,9 kandydata na miejsce), Politechnika Poznańska (5,6 kandydata na 

miejsce), Politechnika Łódzka (5,2 kandydata na miejsce).  

Rys.  112 Najpopularniejsze kierunki studiów (wg liczby kandydatów) w roku akademickim 2015/2016 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MNiSW 

Ponadto, w celu uzupełnienia wiedzy w zakresie nauk ścisłych 126 uczelni zorganizowało 

dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku kierunków matematyczno-

przyrodniczych i technicznych. Oznacza to ponad dwuipółkrotne przekroczenie celu 

określonego w Programie. Wysoki poziom realizacji wskaźnika wynika z  bardzo dużego 

zainteresowania i zapotrzebowania na tego typu zajęcia wśród studentów oraz z obligatoryjnego 

charakteru tej formy wsparcia w ramach projektów realizowanych w  Poddziałaniu 4.1.2. Wyniki 

przeprowadzonego badania ewaluacyjnego Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków 

zamawianych w ramach Poddziałania 4.1.2 PO KL
47

 wskazują, że zajęcia wyrównawcze w 

ramach programu studiów zamawianych dotyczyły zazwyczaj takich przedmiotów jak: 

matematyka, fizyka i chemia. Zajęcia oferowane były przeważnie w pierwszym semestrze 

pierwszego roku studiów i w połowie badanych uczelni były obligatoryjne. Badanie zwraca 

również uwagę na wysoko ocenianą przydatność zajęć wyrównawczych w zakresie podniesienia 

poziomu wiedzy studentów z przedmiotów ścisłych wobec dostrzeganego spadku jakości 

nauczania tych przedmiotów w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Odsetek studentów, którzy nie kontynuują nauki po I roku studiów na kierunkach 

matematyczno-przyrodniczych i technicznych w relacji do łącznej liczby studentów I roku 

kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych wyniósł na koniec okresu wdrażania 30%. 

Oznacza to, iż nie został osiągnięty cel określony w Programie, czyli 17,9%. Fakt ten jest składową 

wielu czynników. Jedną z najczęściej obserwowanych w okresie realizacji Priorytetu IV przyczyn 

rezygnacji bądź niezaliczenia egzaminów przez studentów I roku była konieczność szybkiego 

wyrównywania przez nich poziomu kształcenia w stosunku do wiedzy zdobytej na poziomie 

wykształcenia ponadgimnazjalnego. W Priorytecie IV prowadzono szereg działań mających na celu 

utrzymanie wysokiej liczby studentów na I roku oraz kolejnych latach kształcenia polegających m.in. 

na wspomnianej organizacji kursów wyrównawczych, przyznawaniu stypendiów dla studentów, 

wprowadzaniu atrakcyjnych form kształcenia. O ile dzięki działaniom realizowanym w ramach 

Priorytetu IV systematycznie wzrastała ogólna liczba chętnyh oraz studentów I roku na kierunkach 

matematyczno-przyrodniczych i technicznych, o tyle spadek liczby studentów po I roku utrzymywał się 

od lat na wysokim poziomie. 

                                                 
47

Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach Poddziałania 4.1.2 PO KL, PSDB sp. z o.o., na 
zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014 



 219 

Zgodnie z raportem ze wskazanego wyżej badania ewaluacyjnego dot. jakości i skuteczności 

wsparcia kierunków zamawianych w ramach Poddziałania 4.1.2 PO KL  główne czynniki 

zapobiegające przerywaniu studiów przez studentów kierunków zamawianych to uczestnictwo w 

praktyce zawodowej lub stażu oraz otrzymywanie stypendium jako motywacja do kontynuowania 

nauki. Analiza ekonometryczna wskazała także na zależności miejsca zamieszkania studentów oraz 

ich wyniku z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym z kontynuowaniem 

przez nich nauki na studiach. Okazało się, że to studenci z miast częściej niż studenci pochodzący z 

terenów wiejskich oraz osoby, które uzyskały słabszy wynik na egzaminie maturalnym z matematyki 

częściej przerywały studia. Jednocześnie raport z badania dostarcza informacji, że kwestia 

przerywania studiów dotyczy ok. 25% studentów kierunków zamawianych. Głównym powodem 

przerwania studia była niezgodność programu studiów z zainteresowaniami studentów i 

oczekiwaniami względem planowanych studiów. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku 

studentów analogicznych kierunków, ale nieobjętych programem kierunków zamawianych, gdzie 

również ta kategoria była dominująca. Jeden na czterech przerywających studia z grupy studentów 

kierunków zamawianych deklarował, że stało się to z powodu zbyt wymagającego programu studiów. 

Według badania przedstawiciele uczelni zwracali uwagę na fakt, iż kierunki zakwalifikowane do 

katalogu kierunków zamawianych należą do szczególnie trudnych i wymagających, co było przyczyną 

braku możliwości przyswojenia w dostateczny sposób materiału przez wielu studentów. Mimo to, 

oferta kierowana do studentów kierunków zamawianych z pewnością motywowała i ułatwiała 

skończenie studiów. Oferowane w ramach programu wsparcie i większa elastyczność uczelni (np. 

kolejne szanse zaliczeń) istotnie ograniczały odsetek przerwań studiów. Z drugiej strony jednak, z 

uwagi na charakter pozostałych czynników wpływających na decyzję studentów, działania 

podejmowane w ramach projektów nie miały kluczowego znaczenia w eliminowaniu zjawiska 

rezygnacji z kontynuowania edukacji na kierunkach zamawianych. 

Rys.  113 Powody przerywania studiów w opinii studentów kierunków zamawianych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w 

ramach Poddziałania 4.1.2 PO KL 

Porównując wyniki powyżej przytoczonego badania z wynikami innych, tematycznie zbliżonych, 

badań, widać dużą zbieżność. Podobne wyniki uzyskano w badaniu z 2013 r. Ocena jakości i 

skuteczności wybranych form wsparcia w ramach Działania 4.1 PO KL
48

, zgodnie z którym 

najczęściej wskazywanymi przez studentów czynnikami przerywania nauki na kierunkach 

zamawianych były: trudności w zdaniu wymaganych egzaminów lub zaliczeniu ćwiczeń oraz 

wybór innego kierunku, uznanego za bardziej interesujący lub innej uczelni. Pierwszy z 

wymienionych czynników (wskazywany najczęściej) potwierdza znaczenie zróżnicowania wiedzy 

kandydatów, a tym samym, raz jeszcze potwierdza wagę wszelkich form uzupełniania i wyrównywania 

wiedzy. Pozostaje on zbieżny z podobnymi opiniami, wyrażanymi przez badane wówczas uczelnie. Z 

oczywistych powodów uczelnie podejmowały działania mające na celu zapobieganie zjawisku 

przerywania studiów, stanowiące formy wsparcia dostępne w ramach projektu (np. zajęcia 

wyrównawcze oraz uzupełniające) lub też podejmowano określone działania na korzyść studentów 

(najlepszym przykładem są tu dodatkowe terminy egzaminów i terminy zaliczania ćwiczeń). Ponad 

połowa uczelni deklarujących podejmowanie takich działań postrzegała je jako skuteczne, jednakże z 

uwagi na charakter pozostałych czynników wpływających na decyzję studentów, działania 

podejmowane w ramach projektu uznane zostały za nieposiadające kluczowego znaczenia w 

eliminowaniu zjawiska rezygnacji z kontynuowania edukacji na kierunkach zamawianych. 

W związku z wysokim poziomem wykonania celu dot. liczby studentów I roku na kierunkach 

zamawianych, odnotowano również wysoki poziom wskaźnika dot. absolwentów kierunków 
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matematyczno-przyrodniczych i technicznych – na koniec okresu wdrażania PO KL było to 

43,6 tys. osób (w tym 19,8 tys. kobiet), co stanowi dwuipółkrotne przekroczenie wartości 

założonej w Programie. 

Wyniki raportu Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach 

Poddziałania 4.1.2 PO KL
49

 potwierdziły, że kierunki matematyczno-przyrodnicze oraz techniczne 

charakteryzują się niższą niż przeciętna relacją liczby absolwentów do liczby przyjętych studentów. 

Wynika to z faktu, iż są to bardzo trudne i wymagające studia, a ponad proporcjonalna część 

studentów rezygnuje w trakcie lub jest skreślana z listy studentów z powodów niezaliczenia kolejnych 

etapów kształcenia. Problem ten diagnozowany jest od kilku lat. Według przedstawicieli uczelni jego 

zasilenie w ostatnich latach wiąże się z drastycznym obniżeniem poziomu wiedzy i umiejętności z 

matematyki u absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W opinii przedstawicieli uczelni, poziom 

przygotowania studentów podejmujących studia na kierunkach zamawianych był wyższy w 

porównaniu do innych, podobnych studiów. Czynnik ten sprzyjał realizacji celów Priorytetu IV PO KL w 

zakresie wzrostu liczby absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych. 

Problemem dla szkół wyższych, zwłaszcza kształcących na kierunkach technicznych i ścisłych, był 

ogólnie niski poziom przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania 

studiów, przede wszystkim w zakresie przedmiotów matematycznych. Oceniając poszczególne formy 

wsparcia oferowane na kierunkach zamawianych z punktu widzenia ich skuteczności w zakresie 

maksymalizacji liczby absolwentów stwierdzono, iż czynnikiem istotnie oddziałującym na decyzje 

kandydatów na studia był program stypendialny, natomiast w kwestii przeciwdziałania przerywaniu 

studiów, kluczowe znaczenie miało uczestnictwo w praktyce zawodowej lub stażu oraz fakt bycia 

motywowanym do nauki przez otrzymywanie stypendium. 

Biorąc pod uwagę wyniki cytowanych już badań ewaluacyjnych
50

 można wysunąć tezę, iż realizacja 

kierunków zamawianych i skutki wynikające z dostarczonego w tym zakresie wsparcia 

zasługuje na pozytywną ocenę. Program stanowił element zwiększający ogólne zainteresowanie 

kierunkami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi, a stosowane w jego ramach formy wsparcia 

(staże, praktyki, wykłady / ćwiczenia prowadzone przez pracodawców) zapewniły ich odpowiednie, 

praktyczne ukierunkowanie. Kluczowe znaczenie miało nie tyle podnoszenie liczby absolwentów (w 

wymiarze bezwzględnym – szczególnie w dobie odnotowywanych, niekorzystnych zmian 

demograficznych), co raczej zapewnienie stałego poziomu zainteresowania studiowaniem na 

kierunkach zamawianych oraz odpowiednim profilowaniem nabywanej na nich wiedzy i umiejętności, 

tak aby zapewnić absolwentom tych kierunków skuteczne wchodzenie na rynek pracy i zdobycie 

zatrudnienia, zgodnego z nabytymi kwalifikacjami. Wyniki badania przeprowadzonego w 2014 r. 

skłaniają jedocześnie do wniosku, że realizacja studiów na kierunkach zamawianych przyczyniła się 

do częstszego znajdowania przez studentów pracy dziedzinowo zbliżonej do swojego kierunku 

studiów niż w przypadku studentów analogicznych kierunków nieobjętych omawianym wsparciem. . 

Pracujący studenci i absolwenci studiów objętych wsparciem w ramach programu kierunków 

zamawianych charakteryzują się także wyższym poziomem satysfakcji z pracy zawodowej. 

Cel 4. Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi 

i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych 

W ramach projektów przyczyniających się do realizacji celu 4. szkolenia zakończyło prawie 13,7 

tys. pracowników sektora badawczo-rozwojowego, co oznacza ponad półtorakrotne 

przekroczenie przyjętego w Programie celu. Do wzrostu wskaźnika przyczyniły się projekty 

wyłonione do dofinansowania w ramach konkursów, jak i projektów systemowych wdrażanych w 

Działaniu 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju 

gospodarczym. Wyższy niż planowano poziom realizacji wskaźnika jest wynikiem zmiany sposobu 
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realizacji projektów w zakresie Działania 4.2 z trybu konkursowego na systemowy oraz 

przeszkoleniu większej niż zakładano liczby pracowników B+R.  

Należy zauważyć, że od 2012 r. w grupie pracowników sektora B+R, którzy ukończyli szkolenia w 

zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczo -

rozwojowych przeważały kobiety. Ostatecznie, wsparciem objęto 7,5 tys. kobiet, tj. ponad 

dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano w Programie (3 tys.).  

Rys.  114 Liczba pracowników sektora B+R, którzy ukończyli szkolenie w zakresie zarządzania badaniami 

naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych od 2008 r. do 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji Priorytetu IV PO KL  

Jednocześnie na koniec okresu wdrażania odsetek pracowników sektora B+R, którzy 

podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji 

wyników prac badawczo-rozwojowych w stosunku do ogólnej liczby pracowników sektora 

B+R wyniósł 8,9% (w tym: 12,6% kobiet oraz 6,5% mężczyzn), przekraczając tym samym wartość 

zakładaną w Programie (7,3%).  

Począwszy od 2011 r. w wramach Działania 4.2 nastąpiła zmiana sposobu realizacji projektów (z trybu 

konkursowego na systemowy), co spowodowane było niską liczbą pracowników sektora B+R w 

projektach oraz niezadowalającą jakością proponowanych przez beneficjentów dla nich szkoleń w 

ramach projektów konkursowych. Rozpoczęto realizację trzech projektów systemowych, w których 

finanlnie wzięło ponad 2 tys. pracowników sektora B+R. Beneficjentami systemowymi projektów były 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozowju oraz Fundacja na 

Rzecz Nauki Polskiej. Projekty miały na celu w szczególności realizację szkoleń w ośrodkach 

zagranicznych mających największe doświadczenia w zakresie komercjalizacji wyników badań 

naukowych. Dzięki tym działaniom do końca okresu wdrażania liczba pracowników sektora badawczo-

rozowjowego wspartych z EFS znacząco wzrosła. 

Mając na uwadze realizację projektów systemowych składających się na wykonanie celu 

szczegółowego nr 4, należy wskazać na projekt Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w 

najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i 

komercjalizacji ich wyników TOP 500 Innovators – Science, Management, Commercialization 

oraz na jego kontynuację: Top 500 Innovators 2014-2015 Programy stażowo-szkoleniowe dla 

naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników. 

Podstawowym efektem realizacji obu projektów było podniesienie kwalifikacji 500 pracowników 

badawczo-naukowych i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z 

gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Objęci wsparciem 
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uczestnicy programów realizowali programy szkoleniowo-stażowe na najlepszych uczelniach na 

świecie, m.in. uczelniach zajmujących czołowe pozycje na listach tzw. rankingu szanghajskiego - na 

Uniwersytecie Stanforda, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz na Uniwersytecie Cambridge. 
Zasięg oddziaływania projektu obejmował 405 polskich organizacji badawczych (tj. uczelni, instytutów 

badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk). Oprócz uczestnictwa w programach stażowo-

szkoleniowych, uczestnicy projektów podejmowali inicjatywy, których celem była poprawa 

innowacyjności polskiej gospodarki. Naukowcy objecie wsparciem podjęli się współorganizacji 

wydarzenia Design Thinking Week 2014, podczas którego m.in. przedstawiono dobre praktyki 

komercjalizacji projektów badawczych, zorganizowali dwa spotkania absolwentów projektu, uruchomili 

inicjatywę Boomerang (mającą na celu integrację środowiska nauki ze środowiskiem biznesu oraz 

rozpowszechnienie wiedzy na temat współpracy na styku tych dwóch sfer) oraz zidentyfikowali 

powstałe w ramach działań związanych z projektem spółki start-up i spin-off. Należy również wskazać 

na stworzenie przez uczestników projektów Stowarzyszenia „Top 500 Innovators” mającego na celu 

szerzenie idei i wiedzy zdobytej w projekcie oraz szeroko rozumianej „kultury innowacji, propagowania 

idei współpracy pomiędzy nauką i biznesem i dzielenia się doświadczeniami zdobytymi na najlepszych 

uczelniach świata.” http://top500innovators.org/.  

Z kolei celem projektu SKILLS - Podnoszenie kompetencji pracowników sektora B+R w zakresie 

zarządzania projektami naukowymi, upowszechniania wyników badań oraz rozwoju kariery 

naukowej) było doskonalenie kwalifikacji pracowników sektora badawczo–rozwojowego i doktorantów 

w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, wykształcenie postaw przedsiębiorczych, 

a także rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej, upowszechniania nauki i kształtowania 

postaw proinnowacyjnych. Dzięki zaoferowanemu wsparciu skierowanemu do pracowników sektora 

B+R oraz doktorantów ponad 1,2 tys. osób rozwinęło kluczowe dla rozwoju kariery naukowej oraz 

skutecznego transferu wiedzy do gospodarki umiejętności. Oprócz przeprowadzonych szkoleń, 

programów stażowych oraz wizyt studyjnych w ramach projektu został przygotowany portal 

internetowy http://czegoszukanauka.pl/. Na portalu są zamieszczane materiały popularyzatorskie, 

służące upowszechnianiu wiedzy o badaniach naukowych prowadzonych przez uczestników projektu, 

m.in.: filmy, opisy badań, wirtualne laboratoria. Ponadto w ramach projektu przeprowadzano konkursy 
mające na celu popularyzacji nauki (INTER, eNgage, IMPULS), w wyniku których wybrani laureaci 

otrzymali nagrody w postaci środków finansowych na realizację ich własnych projektów naukowych. 

Warto podkreślić, że działania prowadzone w ramach projektu SKILLS były komplementarne z 

przedsięwzięciami w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – w których wspierany był rozwój infrastruktury sektora B+R 

oraz organizacja prac badawczych.  

Jeśli chodzi natomiast o projekt Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów 

Działań 2.1 i 2.2 PO IG – SIMS – Science Infrastructure Management Support, jego głównym 

celem było podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania infrastrukturą 

badawczą. Grupą docelową projektu byli beneficjenci Działań 2.1 oraz 2.2 PO IG, w szczególności 

kadra kierownicza i administracyjna sektora B+R, która w ramach dotychczas realizowanych 

projektów miała ograniczone możliwości podnoszenia swoich kompetencji. Zwiększenie kompetencji 

tej grupy było kluczowe dla polepszenia jakości zarządzania badaniami naukowym i komercjalizacji ich 

wyników. Ww. beneficjenci realizowali bowiem największe w ostatnich latach inwestycje 

infrastrukturalne, gdzie przeciętna wartość projektu wynosiła ok. 75 mln zł. W ramach projektu 120 

pracowników sektora B+R odbyło staże w ośrodkach zagranicznych mających największe 

doświadczenia w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą, a 286 osób uczestniczyło w 

szkoleniach. Realizacja celu głównego projektu jakim było podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R 

w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą pozwoliła pozyskać unikalne kompetencje, które są 

warunkiem skutecznego zarządzania pracami B+R. Wartością dodaną projektu było również 

stworzenie sieci osób tworzących nową jakość zarządzania nauką w Polsce. 

http://www.projektsims.eu/. 

http://top500innovators.org/
http://czegoszukanauka.pl/
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Należy dodać, że projekt był komplementarny z projektami wdrażanymi w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Priorytecie II Infrastruktura sfery B+R – jako remedium na 

lukę kompetencyjną beneficjentów w zarządzaniu infrastrukturą badawczą.  

Poniższa tabela przedstawia postęp rzeczowy w ramach Priorytetu IV. 

Wskaźniki 
Jednostka 

miary  
Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIORYTET IV 

Cel szczegółowy 1. Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy 

Wskaźniki produktu 

Liczba studentów, 

którzy ukończyli 

staże lub praktyki, 

wspierane ze 

środków EFS w 

ramach Priorytetu 

osoba Realizacja O: 
0 0 385 1 586 

19 

791 

34 

544 

47 

616 

57 

098 

87 

044 

K: 
0 0 111 467 

12 

875 

22 

282 

30 

617 

34 

118 

51 

453 

M: 
0 0 274 1 119 6 916 

12 

262 

16 

999 

22 

980 

35 

591 

Wartość 

docelowa 

  
140 000 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Liczba studentów, 

którzy ukończyli 

staże lub praktyki, 

trwające co 

najmniej 3 

miesiące 

osoba Realizacja O: 
0 0 219 1 029 8 155 

12 

764 

17 

009 

23 

971 

41 

285 

K: 
0 0 101 375 4 759 7 586 

10 

191 

14 

319 

24 

199 

M: 
0 0 118 654 3 396 5 178 6 818 9 652 

17 

086 

Wartość 

docelowa 

  
28 000 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek 

studentów, którzy 

ukończyli staże 

lub praktyki, 

wspierane ze 

środków EFS w 

stosunku do 

całkowitej liczby 

studentów 

% Realizacja O: 0% 0% 0,02% 0,02% 1,0% 2,0% 2,8% 3,7% 5,9% 

w tym kobiety: K: 0% 0% 0,01% 0,01% 1,7% 2,2% 3,1% 3,8% 6,0% 

w tym mężczyźni: M: 0% 0% 0,01% 0,01% 0,8% 1,6% 2,5% 3,6% 5,8% 

Wartość 

docelowa 

  7% 

Wartość 

bazowa 

  0 

Odsetek 

studentów, którzy 

ukończyli staże 

lub praktyki, 

trwające co 

najmniej 3 

% Realizacja O: 0% 0% 0,01% 0,01% 0,4% 0,7% 1,0% 1,6% 2,8% 
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miesiące - w 

stosunku do 

całkowitej liczby 

studentów 

w tym kobiety: K: 0% 0% 0,01% 0,01% 0,4% 0,8% 1,0% 1,6% 2,8% 

w tym mężczyźni: M: 0% 0% 0,01% 0,01% 0,4% 0,7% 1,0% 1,5% 2,8% 

Wartość 

docelowa 

  1,50% 

Wartość 

bazowa 

  0 

Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych 

Wskaźniki produktu 

Liczba instytucji 

szkolnictwa 

wyższego, które 

wdrożyły modele 

zarządzania 

jakością i kontroli 

jakości w ramach 

Priorytetu, w tym: 

instytucja Realizacja   

0 0 0 0 9 9 18 40 67 

a) publiczne 

instytucje 

szkolnictwa 

wyższego 

0 0 0 0 8 1 9 18 36 

b) prywatne 

instytucje  

szkolnictwa 

wyższego 

0 0 0 0 1 8 9 22 31 

Wartość 

docelowa 

  120 

a)  26 

b)  94 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Liczba programów 

rozwojowych 

wdrożonych przez 

uczelnie w ramach 

Priorytetu 

program Realizacja   

0 0 0 11 192 240 306 395 628 

Wartość 

docelowa 

  
400 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek instytucji 

szkolnictwa 

wyższego, które 

wdrożyły modele 

zarządzania 

jakością i kontroli 

jakości kształcenia 

w stosunku do 

wszystkich 

instytucji 

szkolnictwa 

wyższego, w tym: 

% Realizacja   0% 0% 0% 0% 1,9% 2,0% 3,9% 9,0% 15,7% 

a) publiczne 

instytucje 

szkolnictwa 

  0% 0% 0% 0% 6,1% 0,8% 6,4% 12,8% 25,5% 
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wyższego 

b) prywatne 

instytucje  

szkolnictwa 

wyższego 

  0% 0% 0% 0% 0,3% 2,6% 2,8% 7,3% 10,9% 

Wartość 

docelowa 

  27% 

  a) 20% 

b) 30% 

Wartość 

bazowa 

  0 

Odsetek uczelni 

wyższych, które 

wdrożyły 

programy 

rozwojowe w 

stosunku do 

wszystkich uczelni 

wyższych 

% Realizacja   0% 0% 0% 2,3% 40,9% 32,2% 34,9% 46,3% 48,4% 

Wartość 

docelowa 

  22,50% 

Wartość 

bazowa 

  0 

Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych na 

poziomie wyższym 

Wskaźniki produktu 

Liczba uczelni 

oferujących 

dodatkowe zajęcia 

wyrównawcze dla 

studentów I roku 

kierunków 

matematyczno-

przyrodniczych i 

technicznych 

instytucja Realizacja   0 0 59 67 78 128 128 126 126 

Wartość 

docelowa 

  
48 

Wartość 

bazowa 

  

b/d 

Liczba studentów I 

roku na 

kierunkach 

zamawianych 

przez ministra 

właściwego ds. 

szkolnictwa 

wyższego* 

osoba Realizacja O: 

0 0 3 521 
13 

681 

45 

162 

62 

563 

89 

374 

93 

789 

92 

202 

w tym kobiety: K: 
0 0 1 399 4 180 

16 

321 

23 

493 

33 

703 

35 

927 

34 

811 

w tym mężczyźni: M: 
0 0 2 122 9 501 

28 

841 

39 

070 

55 

671 

57 

862 

57 

391 

Wartość 

docelowa 

  
20 800 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Liczba 

absolwentów 

kierunków 

matematyczno-

przyrodniczych i 

technicznych,  

zamawianych 

przez ministra 

właściwego ds. 

szkolnictwa 

wyższego 

osoba Realizacja O: 
0 0 0 0 629 6 184 

16 

057 

25 

683 

43 

614 

K: 
0 0 0 0 410 3 227 8 317 

12 

703 

19 

870 

M: 
0 0 0 0 219 2 957 7 740 

12 

980 

23 

744 

Wartość 

docelowa 

  
18 000 

Wartość 

bazowa 

  
0 
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Wskaźniki rezultatu 

Odsetek 

studentów, którzy 

nie kontynuują 

nauki po I roku 

studiów na 

kierunkach 

matematyczno-

przyrodniczych i 

technicznych w 

relacji do 

studentów I roku 

kierunków 

matematyczno – 

przyrodniczych i 

technicznych 

% Realizacja O: 25,5% 23,8% 23,8% 23,8% 23,8% 30,0% 29,2% 30,5% 30,2% 

w tym kobiety: K: 25,5% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2% 11,0% 30,2% 27,2% 

w tym mężczyźni: M: 25,5% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 18,2% 30,7% 31,8% 

Wartość 

docelowa 

  17,90% 

Wartość 

bazowa 

  25,50% 

Cel szczegółowy 4. Podniesienie kwalifikacji kadr systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i 

komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

pracowników 

sektora B+R, 

którzy ukończyli 

szkolenie w 

zakresie 

zarządzania 

badaniami 

naukowymi i 

komercjalizacji 

wyników prac 

badawczo-

rozwojowych w 

ramach Priorytetu 

(O/K/M) 

osoba Realizacja O: 

0 0 1 013 3 176 5 423 7 259 
10 

620 

12 

495 

13 

687 

K: 0 0 375 923 2 710 3 834 5 911 6 965 7 613 

M: 0 0 638 2 253 2 713 3 425 4 709 5 530 6 074 

Wartość 

docelowa 

  O: 9 000 

K: 3 000 

M: 6 000 

Wartość 

bazowa 

  
0 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek 

pracowników 

sektora  B+R, 

którzy podnieśli 

swoje kwalifikacje 

w zakresie 

zarządzania 

badaniami 

naukowymi i 

komercjalizacji 

wyników prac 

badawczo-

rozwojowych w 

ramach Priorytetu 

w stosunku do 

ogólnej liczby 

pracowników 

% Realizacja O: 0% 0% 0,8% 0,9% 7,4% 6,1% 7,6% 8,6% 8,9% 
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sektora B+R 

(O/K/M) 

w tym kobiety: K: 0% 0% 0,3% 0,3% 10,7% 8,0% 10,6% 12,0% 12,6% 

w tym mężczyźni: M: 0% 0% 0,5% 0,5% 5,6% 4,8% 5,6% 6,3% 6,5% 

  Wartość 

docelowa 

  7,30% 

Wartość 

bazowa 

  0 

*zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z faktu dokonywania przez beneficjentów korekt we wnioskach o płatność. 

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia 

Do końca okresu wdrażania udział w projektach w ramach Priorytetu IV rozpoczęło ponad 702,6 

tys. osób (w tym 379,2 tys. kobiet – tj. 54%). W związku z tym, że konkursy ogłaszane były corocznie, 

a projekty realizowane były na przestrzeni kilku lat oferując wsparcie niejednokrotnie kilku rocznikom 

studentów, przyrost liczby uczestników był odnotowywany w każdym roku realizacji, przy czym jego 

kulminacja nastąpiła w 2013 r. Spośród osób, które przystąpiły do projektów blisko 90% zakończyło 

swój udział, a  nieco ponad 10% przerwało.  

Zdecydowaną większość uczestników projektów stanowiły osoby nieaktywne zawodowo (prawie 497,2 

tys. tj. niespełna 71% uczestników). Grupę osób nieaktywnych zawodowo stanowili studenci, 

absolwenci biorący udział w stażach oraz doktoranci biorący udział w studiach doktoranckich. W 

projektach wzięły również udział osoby zatrudnione (w szczególności doktoranci i pracownicy sektora 

B+R), którzy stanowili prawie 27% uczestników. Natomiast studenci określający swój status na rynku 

pracy jako osoby bezrobotne stanowili 2% uczestników projektów.  

W związku ze specyfiką projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV, w których odbiorcami 

wsparcia byli głównie studenci, osoby młode w wieku 15-24 lata stanowiły ponad 70% uczestników 

projektów. Jednocześnie niecałe 2% stanowiły osoby w grupie wiekowej 55-64 lata (były to w 

szczególności osoby biorące udział w szkoleniach skierowanych do kadry dydaktycznej uczelni, jak 

również osoby uczestniczące w szkoleniach pracowników z sektora B+R). 

Biorąc pod uwagę wykształcenie osób rozpoczynających udział w projektach, należy zauważyć,  

iż największy odsetek stanowili uczestnicy z wykształceniem ponadgimnazjalnym (42%) 

oraz pomaturalnym (21%). Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły natomiast 34% uczestników 

(kadra dydaktyczna uczelni, pracownicy sektora B+R oraz doktoranci). Z kolei najmniej liczną grupę 

uczestników stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym (3%).  

Była to najczęściej młodzież, którą uczelnie obejmowały wsparciem w ramach promocji kierunków 

zamawianych (warsztaty, wykłady, zajęcia dla uczniów mające na celu zainteresowanie uczniów 

ofertą dydaktyczną danej uczelni). 

Rys.  115 Struktura uczestników projektów realizowanych w Priorytecie IV wg wykształcenia (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji Priorytetu IV PO KL  

Struktura uczestników projektów, zarówno w zakresie statusu na rynku pracy, jak i wykształcenia była 

adekwatna do specyfiki projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV PO KL. Większość środków 

była przeznaczona, zgodnie z celami Priorytetu IV, na wsparcie studentów, tj. osób rozpoczynających 

kształcenie na studiach I stopnia,  będących osobami nieaktywnymi zawodowo. 

Realizacja celów strategii Europa 2020 

Priorytet IV PO KL Szkolnictwo wyższe i nauka w całości wpisywał się w priorytety leżące u podstaw 

strategii Europa 2020 obejmujące wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth) 

poprzez wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność 

gospodarczą, społeczna i terytorialną oraz wzrost inteligentny (smart growth) poprzez rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Działania podejmowane w ramach Priorytetu IV wpisywały 

się w następujące obszary priorytetowe ww. strategii:  

 Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Poddziałanie 4.1.2 

Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej 

na wiedzy oraz Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach 

kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 – obszar priorytetowy 73 (działania 

na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie),  

 Poddziałanie 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym 

– obszar priorytetowy 72 (opracowanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemu 

kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia), 

 Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki  

w rozwoju gospodarczym – obszar priorytetowy 74 (rozwój potencjału ludzkiego  

w zakresie badań i innowacji). 

Łącznie w ramach Priorytetu IV PO KL na działania wpisujące się w obszary priorytetowe strategii 

Europa 2020 zakontraktowano blisko 988,8 mln EUR. 

Zgodnie z zaleceniami KE dotyczącymi zwiększenia intensywności wsparcia EFS na rzecz realizacji 

celów strategii Europa 2020, w 2011 r. w obszarze szkolnictwa wyższego, w ramach przeglądu 

śródokresowego dokonano koncentracji wsparcia poprzez utworzenie nowego Działania 4.3 

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii 

Europa 2020. W ramach nowego Działania, uczelnie mogły ubiegać się o środki na realizację 

programów rozwojowych na tych kierunkach, które będą miały największe znaczenie w kontekście 

realizacji założeń strategii Europa 2020.  
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Szczególne znaczenia dla realizacji strategii Europa 2020 miało Działanie 4.2, ukierunkowane na 

rozwój kwalifikacji kadr sektora badawczo-rozwojowego i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju 

gospodarczym, zwłaszcza w kontekście jednego z nadrzędnych celów strategii, jakim była poprawa 

warunków działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i innowacji oraz zwiększenie inwestycji w danych 

dziedzinach. Niemniej, należy podkreślić, iż działania podejmowane w ramach pozostałych działań 

Priorytetu IV ukierunkowane na rozwój szkolnictwa wyższego, miały również wpływ  

na osiągnięcie zakładanych celów strategii. 

Jednocześnie działania realizowane w ramach Priorytetu IV przyczyniały się do osiągnięcia jednego 

ze wskaźników określonych w Krajowym Programie Reform (KPR) na rzecz realizacji strategii Europa 

2020 tj. zwiększenia do 45% odsetka osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lata.  

Należy wskazać, że odsetek ten systematycznie zwiększał swą wartość i w 2015 r. wyniósł 43,4% 

(podczas gdy w krajach UE wyniósł 38,7%). 

Rys.  116 Odsetek osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie w latach 2003-2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu STRATEG 

Do działań, które miały wpływ na realizację ww. celu można zaliczyć m.in. wdrażanie reform systemu 

szkolnictwa wyższego, promocje łączenia edukacji uniwersyteckiej z aktywnością zawodową, 

zwiększanie atrakcyjności systemu szkolnictwa wyższego poprzez wprowadzenie różnorodności 

kierunków studiów lub zwiększanie oferty edukacyjnej, zwiększanie swobody uczelni w ustalaniu 

zawartości programów studiów, zwiększanie oferty edukacyjnej uczelni dla osób w różnym wieku, 

propagowanie wśród studentów idei uczenia się przez całe życie. 

Problemy w realizacji Priorytetu 

W ramach Priorytetu IV istotnym problemem w realizacji była rezygnacja studentów kierunków 

zamawianych (Poddziałanie 4.1.2) z kontynuowania nauki oraz spadek ogólnej liczby studentów. 

Tendencja o charakterze stałym i utrzymująca się na większości kierunków studiów. W celu 

zmniejszenia odsetka studentów rezygnujących z nauki po pierwszym roku studiów beneficjenci 

wdrażali w realizowanych projektach szereg działań mających zapobiegać temu zjawisku, mi.in. 

organizowane były kursy podnoszące poziom wiedzy osób rozpoczynających naukę na studiach I 

stopnia, organizowane były różnego typu kursy uatrakcyjniające tok studiów oraz inne zajęcia 

dodatkowe. Pomimo podjętych działań zaradczych, ze względu na wiele czynników wpływających na 

ww. zjawisko w większości niezależnych od podejmowanych działań, odsetek osób rezygnujących z 
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kontynuowania nauki po I roku studiów pozostał na dość wysokim poziomie. Problem ten został 

opisany we wcześniejszej części sprawozdania. 

3.5 PRIORYTET V Dobre rządzenie 

Główny cel Priorytetu V Dobre rządzenie to zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie 

opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości, m.in. poprzez modernizację systemów 

zarządzania w administracji publicznej, podnoszenie kompetencji kadr, wsparcie systemowe dla 

trzeciego sektora oraz rozwój dialogu społecznego.  

Informacja na temat finansowych postępów realizacji Priorytetu 

Alokacja na Priorytet V PO KL wyniosła 413,5 mln EUR, w tym udział środków EFS – 351,4 mln EUR. 

Pierwotnie na Priorytet V przeznaczono 610,85 mln EUR (w tym 519,2 mln EUR dofinansowania UE), 

czyli o 197,4 mln EUR więcej niż w ostatecznej wersji Programu.  

Do końca perspektywy finansowej w ramach Priorytetu zawarto 1 057 umów o dofinansowanie 

projektów.Wartość certyfikowanych wydatków wyniosła blisko 391,7 mln EUR, co stanowi 94,7% 

dostępnej alokacji. 

Rys.  117 Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 według Działań Priorytetu V (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 

Największy stopień wykorzystania alokacji z Priorytetu V PO KL odnotowano w Działaniu 5.4 

związanym z rozwojem potencjału trzeciego sektora, natomiast najniższy – w Działaniu 5.2 

dotyczącym wzmacniania potencjału administracji samorządowej.  

Realizacja celów Priorytetu 

Stosunkowo dobrą miarą kontekstową pokazującą efekty interwencji środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w modernizację administracji publicznej w Polsce jest wskaźnik Banku 

Światowego – Doing Business. Pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej Polska 

na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowała olbrzymi awans, z 75 pozycji (2007 r.) na 25 pozycję 

obecnie.  
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Rys.  118 Ranking Doing Business 2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.doingbusiness.org/ 

Wg edycji rankingu z 2016 r. Polska plasuje się powyżej średniej UE, zajmując jednocześnie miejsce 

lidera w Europie Środkowej,  wyprzedzając takie kraje jak Słowacja, Bułgaria, Czechy i Węgry.  

Rys.  119 Ranking Doing Business 2016 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.doingbusiness.org/ 

Szczegółowa analiza poszczególnych składowych rankingu wskazuje, iż pomimo osiągniętego 

sukcesu nadal pozostaje dużo do zrobienia w szczególności w zakresie rozpoczynania działalności 

gospodarczej, płacenia podatków, uzyskiwania pozwoleń budowlanych. Wyzwania te podnoszone w 

rekomendacjach Rady Europejskiej dla Polski w ramach semestru europejskiego są przedmiotem 

interwencji zaplanowanej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.  

Cel 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach 

istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw 

Działania realizowane w Priorytetu V PO KL ukierunkowane były na osiągnięcie następujących 

oczekiwanych efektów: 

 Zmniejszenie kosztów regulacyjnych dla przedsiębiorców o 1% PKB do 2015 r. oraz 

uproszczenie uregulowań prawnych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.doingbusiness.org/
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 Poprawa standardów stanowienia prawa w celu usprawnienia koordynacji i efektywności 

procesu legislacyjnego 

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego zainicjowanych zostało szereg pozytywnych 

zmian w procesie stanowienia prawa, jakości regulacji oraz współpracy z partnerami społecznymi w 

ich tworzeniu.  Do zasadniczych przedsięwzięć w tym obszarze należy zaliczyć: 

 szkolenia dla pracowników biorących udział w procesie stanowienia prawa z zakresu 

prawidłowego sporządzania Ocen Skutków Regulacji. Szkolenia skierowane były do 

pracowników administracji publicznej bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w proces 

tworzenia prawa oraz pracowników administracji pełniących funkcje kierownicze, czyli liderów 

projektów regulacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad przeprowadzeniem i 

zatwierdzaniem OSR. Głównym celem szkoleń była zmiana mentalności pracowników 

administracji przygotowujących akty prawne w kierunku tworzenia prawa opartego na 

dowodach, którymi są wiarygodne przesłanki analityczne. Łącznie od początku realizacji 

projektu przeszkolono 2 865 osób. 

 organizacja pogłębionych kursów specjalistycznych w ramach tzw. Akademii analityka. 

Przeprowadzono długookresowe (w wymiarze 120 godz. dydaktycznych/osobę) szkolenie 

specjalistyczne dla 130 pracowników urzędów administracji rządowej (m.in. z zakresu syntezy 

i analizy danych oraz zagadnienia oceny wpływu). Cześć z tych osób odbyła staże 

zagraniczne w Państwach OECD. Należy też podkreślić, że szkolenia poprzedzone były 

analizą rzeczywistego potencjału analitycznego w wybranych urzędach administracji 

rządowej, a także działaniami uzupełniającymi ukierunkowanymi na wzmocnienie i 

ujednolicenie kompetencji z obszaru kadrowego dot. wdrażania specjalistycznych ścieżek 

rozwoju zawodowego dla analityków administracji rządowej. 

 opracowanie narzędzi analitycznych (formularze i arkusze liczące w formacie xls), pomocnych 

przy przygotowywaniu OSR. Narzędzia zostały zamieszczone na platformie elektronicznej, 

która zawiera również przykłady „dobrych” Ocen Skutków Regulacji oraz założeń do projektów 

ustaw. 

 pomiar obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców przez przepisy prawa 

gospodarczego. Z badania przeprowadzonego w 2010 r. wynika, że suma rocznych kosztów 

administracyjnych ponoszonych przez przedsiębiorców w Polsce wynosiła wówczas 77,6 mld 

PLN, co stanowiło ok. 6,1% PKB Polski. Suma rocznych kosztów obciążeń administracyjnych 

wyniosła 37,3 mld PLN, co stanowiło ok. 2,9% PKB. Należy podkreślić, iż było to pierwsze 

pełne opracowanie tego zagadnienia zrealizowane w obrębie administracji rządowej. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na analizę obciążeń w poszczególnych dziedzinach, dostarczając 

narzędzi i danych niezbędnych do redukcji biurokracji. 

 wsparcie działań legislacyjnych rządu w zakresie uproszczenia prawa, znoszenia barier 

administracyjnych i zmniejszania obowiązków informacyjnych przeprowadzone w ramach 

Pakietu na rzecz przedsiębiorczości oraz I i II ustawy deregulacyjnej.  1 lipca 2011 r. weszła w 

życie ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. W 

ramach prac nad projektem przeanalizowano ponad 200 ustaw, wprowadzając zmiany 

merytoryczne w około 90 z nich. Wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu 

ograniczenie biurokracji, zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, redukcję liczby 

zezwoleń, rejestrów działalności regulowanej, licencji i upoważnień oraz ograniczenie 

sprawozdawczości. W styczniu 2012 r. weszła w życie ustawa o redukcji niektórych 

obowiązków obywateli i przedsiębiorców wprowadzająca zmiany w ok. 20 ustawach, 

znosząca szereg barier w prawie gospodarczym. 

 utworzenie systemu konsultacji on-line (konsultacje.gov.pl), który służy zbieraniu opinii na 

temat projektowanych dokumentów, w tym projektów aktów normatywnych i innych 
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dokumentów rządowych (przeszkolono 221 osób z administracji rządowej oraz przedstawicieli 

organizacji pozarządowych) z zakresu jego stosowania. 

 opracowanie systemu e-RPL realizującego cyfryzację rządowego procesu legislacyjnego. 

System będzie pozwalał na tworzenie, uzgadnianie i wymianę projektów aktów prawnych o 

ujednoliconym standardzie spełniającym wymogi publikacji w Dzienniku Ustaw.  Środowisko 

projektowe i testowe jest dostępne, jednak wprowadzenie systemu e-RPL jako 

obowiązkowego narzędzia do przekazywania projektów aktów prawnych przewidywane jest w 

2016 r. 

 specjalistyczne szkolenia, w których udział wzięło 933 przedstawicieli kadry kierowniczej i 

pracowników departamentów prawnych i legislacyjnych urzędów podległych organom 

naczelnym z zakresu dobrych praktyk legislacyjnych i technik legislacyjnych. 

 opracowanie i upowszechnienie Dobrych Praktyk Legislacyjnych, a więc propozycji rozwiązań 

wybranych problemów legislacyjnych, które zostały wypracowane wspólnie przez legislatorów 

rządowych, sejmowych i senackich. Ich celem jest ujednolicenie reguł stosowanych przez 

legislatorów, usystematyzowanie podejścia do problematycznych zagadnień związanych ze 

stanowieniem prawa i tym samym wyeliminowanie wiele z istniejących rozbieżności 

interpretacyjnych. 

Opisane powyżej przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyniają się do umocnienia pozycji Polski w 

rankingach międzynarodowych monitorujących jakość stanowionego prawa.  

Rys.  120 Wskaźnik jakości regulacji (Bank Światowy) 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

Tym niemniej uchwycenie wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego na tym polu jest 

problematyczne, ponieważ obserwowane zmiany są efektem o wiele szerszego spektrum działań
51

.  

Dobrze to jest widoczne w przypadku wskaźników rezultatu wyznaczonych dla celu 1. Wskaźnik 

Poziom redukcji kosztów regulacyjnych dla przedsiębiorców pokazujący efekty działań rządu w 

zakresie uproszczenia prawa gospodarczego i zmniejszenia kosztów administracyjnych osiągnął na 

koniec 2015 r. wartość 0,72% PKB, a więc poniżej oczekiwań. Z punktu widzenia realizacji założeń 

Programu ważne jest, że wskaźnik ten ma charakter kontekstowy, co oznacza, że na jego wykonanie 

w umiarkowanym stopniu wpłynęły projekty współfinansowane ze środków PO KL. Dodatkowo należy 

mieć na względzie, że uzyskany wynik obejmuje potencjalne oszczędności możliwe do osiągnięcia w 

ramach inicjatyw, o charakterze deregulacyjnym i uproszczeniowym, na etapie procedowania których 

przedstawiono szacunki, co do zakładanej wielkości redukcji kosztów regulacyjnych. Akty prawne o 

charakterze deregulacyjnym/uproszczeniowym, których skutki nie zostały oszacowane na etapie ich 

procedowania nie zostały z tego powodu uwzględnione w niniejszych wyliczeniach. 

                                                 
51

 Szczegółowy opis podejmowanych działań w tym zakresie zawiera Sprawozdanie końcowe z realizacji rządowego programu 
„lepsze regulacje 2015” za okres 2012-2015 r. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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Jednakże należy mieć na względzie również fakt, że pewien negatywny wpływ na odstępstwa od 

założeń Programu mogło mieć wycofanie się przez ówczesne Ministerstwo Gospodraki z realizacji 

projektu sytemowego tj.: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań do przeprowadzania ekonomicznej 

analizy prawa, w szczególności w zakresie przeciwdziałania nakładaniu obciążeń regulacyjnych, co w 

konsekwencji uniemożliwio osiągnięcie rezultatów przewidzianych do realizacji w ramach przeglądu 

śródokresowego Priorytetu V PO KL, w tym wskaźnika: Liczba nowych lub znowelizowanych aktów 

prawnych ze zmierzonymi kosztami administracyjnymi
52

. 

Podobnie w przypadku wskaźnika Liczba nowelizacji ustaw w rządowym procesie legislacyjnym, który 

na koniec 2015 r. osiągnął wartość – 76. Pomimo przekroczenia wartości docelowej trudno wskazać w 

jakim stopniu opisane powyżej inicjatywy przyczyniły się do jego osiągnięcia. Jednocześnie biorąc pod 

uwagę fakt, iż inne wskaźniki pokazujące stabilność stanowionego prawa (liczba stron aktów 

prawnych, które weszły w życie) nie ulegają poprawie, a raczej pogorszeniu należy mieć na względzie 

jak wiele pozostało do zrobienia w zakresie poprawy jakości otoczenia prawnego w Polsce.  

Polska poprawiła deficyt transpozycji dyrektyw rynku wewnętrznego, zmniejszając go z 2,1% w 2012 r. 

do 1,5% w rankingu Komisji Europejskiej obejmującego dyrektywy z terminem implementacji do 

krajowego porządku prawnego do dn. 31 maja 2015 r. Jednakże w związku z rozwiązaniem umowy w 

2013 r. przez IP II (Kancelarię Prezesa Rady Ministrów) z beneficjentem odpowiedzialnym za 

realizację wskaźnika – Ministerstwem Spraw Zagranicznych należy zaznaczyć, iż osiągnięta wartość 

nie jest rezultatem wsparcia realizowanego w ramach PO KL. 

Niezależnie od konstrukcji ww. wskaźnika rezultatu należy odnotować fakt, że potencjalnie pozytywny 

wpływ na dalszą redukcję deficytu transpozycji dyrektyw mogł odegrać projekt - Usprawnienie 

wdrażania dyrektyw energetycznych i środowiskowych oraz związanych ze Wspólnym Rynkiem 

Energii zgłoszony przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki w ramach śródokresowego Priorytetu V 

PO KL. Nie został on ostatecznie zrealizowany, co w konsekwencji spowodowało niewykonanie 

wskaźnika produktu Liczba pracowników administracji publicznej i przedstawicieli partnerów 

społecznych, którzy ukończyli udział w projektach w ramach Priorytetu w zakresie: technik 

legislacyjnych i wdrażania prawa UE
53

. 

Do niewątpliwych sukcesów perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2015 należy 

znaczne skrócenie czasu na rejestrację działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Wg stanu na 

koniec 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 2 godziny i 12 minut, licząc od złożenia wniosku o wpis do CEIDG 

(Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) do czasu uzyskania numerów NIP i 

REGON oraz przekazania informacji zawartych we wniosku do urzędów skarbowych i ZUS/KRUS. 

Uruchomienie CEIDG, umożliwiającej ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą 

elektroniczną w ramach tzw. jednego okienka, które przyczyniło się do zmniejszenia zarówno czasu 

jak i kosztów związanych z rejestracją działalności gospodarczej, możliwe było dzięki projektowi pt. 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, współfinansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki wspierał ten proces w umiarkowanym zakresie poprzez szkolenia, których celem było 

zapoznanie pracowników administracji publicznej z narzędziami e-administracji, postanowieniami 

Dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym (Dyrektywy usługowej) i aktami prawnymi 

wprowadzającymi jej postanowienia do polskiego porządku prawnego oraz działaniem i funkcjami 

Pojedynczego Punktu Kontaktowego. W sumie przeszkolono 5 569 osób, a więc znacznie poniżej 

wartości docelowej określonej w Programie. Przyczyną niewykonania wskaźnika - Liczba 

pracowników, którzy ukończyli udział w projektach (pracownicy administracji publicznej) były 

nieprawidłowości w realizacji projektu Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i 

prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez elektronizację procedur oraz wdrożenie idei jednego 

okienka realizowanego przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki, stwierdzone podczas kontroli 

                                                 
52

 W związku z podziałem kompetencji w administracji rządowej, decyzja o wycofaniu się z realizacji projektów podjeta przez 
ówczesne Ministerstwo Gospodarki pozostawała poza sferą oddziaływania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pełniącego 
funkcję Instytucji Zarządzajacej PO KL.  
53

 ibidem 
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przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą PO KL. W konsekwencji wyniku wielomiesięcznych 

uzgodnień z beneficjentem znacznie ograniczono komponent szkoleniowy projektu. 

Cel 2. Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów 

zarządzania w administracji rządowej 

W ramach celu szczegółowego 2 wsparcie otrzymały urzędy administracji rządowej, których 

pracownicy tworzą korpus służby cywilnej, w tym w szczególności ministerstwa, urzędy centralne, 

urzędy wojewódzkie i inne urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji 

rządowej, podległe ministrom lub centralnym organom administracji rządowej (tzw. administracja 

niezespolona) oraz jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników wojewódzkich 

oraz powiatowych zespolonych służb, inspekcji i straży (tzw. administracja zespolona). 

Przeszkolono 18 495 pracowników administracji skarbowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

głównie w zakresie obsługi przedsiębiorców. Pracownicy otrzymali wsparcie z zakresu m.in. technik 

obsługi klienta, prawa podatkowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zasad prowadzenia 

rachunkowości, elementów analizy finansowej oraz analizy dokumentacji księgowej i sprawozdań 

finansowych, ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym. W przypadku ZUS przeprowadzono również szereg usprawnień 

zarządczych, polegających na zoptymalizowaniu procesów w zakresie jakości obsługi klienta, 

wprowadzeniu systemu zarządzania jakością, a także nowych rozwiązań w zakresie zarządzania 

zasobami ludzkimi (system motywacyjny oparty na modelu kompetencyjnym). 

Przygotowano administrację rządową do zarządzania finansami w układzie zadaniowym. Budżet 

zadaniowy w Polsce istnieje równolegle do budżetu tradycyjnego i na chwilę obecną nie odgrywa 

pierwszoplanowej roli w planowaniu budżetu państwa. Niemniej jednak poprzez realizację zadań w 

projektach współfinansowanych ze środków PO KL (upowszechnianie wiedzy nt. budżetowania 

zadaniowego, wsparcie procesu doskonalenia metodologii, zapewnienie i rozwój niezbędnych 

zasobów ludzkich, jak również dostarczenie narzędzi informatycznych [aplikacji BUZA oraz systemu 

TREZOR 3.0], które wspomogą ten proces) administracja została odpowiednio przygotowana, aby w 

przyszłości w pełni przejść na zarządzanie finansami państwa w układzie zadaniowym. Przygotowanie 

budżetu zadaniowego równolegle do budżetu tradycyjnego stawia sobie bowiem za cel dostarczenie 

odpowiednio przedstawionych, przejrzystych i obiektywnych informacji oceniających sprawność 

wydatkowania środków publicznych przez poszczególnych dysponentów oraz umożliwiających lepsze 

ukierunkowanie strumieni finansowych na kolejne lata budżetowe. 

Przeprowadzono szereg działań wspierających modernizację w zarządzaniu urzędami. Z uwagi na 

szerokie spektrum przeprowadzonych działań poniżej zostały przytoczone rezultaty jedynie kilku 

wybranych projektów wpisujących się we wskaźniki monitorowane w Programie.  

Projekt pt.: Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie 

W ramach projektu 168 urzędów administracji rządowej w Polsce, w tym wszystkie ministerstwa, 

urzędy centralne i wojewódzkie, a także 105 urzędów administracji zespolonej (kuratoria oświaty, 

wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, 

wojewódzkie inspektoraty weterynarii oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa) i 

niezespolonej (okręgowe urzędy miar, urzędy statystyczne i regionalne dyrekcje ochrony środowiska) 

otrzymało wsparcie we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania, tj. zarządzania procesowego, 

zarządzania przez cele i zarządzania przez kompetencje. 

Projekt pt.: Klient w centrum uwagi administracji 

Przeprowadzono badanie satysfakcji klientów w 100 urzędach (w tym służby, inspekcje, administracja 

skarbowa i celna, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, urzędy wojewódzkie wraz z jednostkami 

podległymi), świadczących usługi na rzecz klientów zewnętrznych, tj. przedsiębiorców i obywateli. 

Ponadto we współpracy z pracownikami urzędów  i doświadczonymi ekspertami spoza administracji, 

dla każdego z urzędów opracowano katalog usług oraz karty usług (średnio 30 kart na urząd). Dzięki 
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nim klienci otrzymali jasną i czytelną informację o sposobie załatwienia poszczególnych spraw w 

danym urzędzie.  

Na podstawie doświadczeń zebranych w projekcie opracowano dokumenty będące zbiorem cennych 

wskazówek i wytycznych dla kierownictwa i pracowników urzędów, które nie brały udziału w projekcie, 

a które chcą stosować nowoczesne standardy zarządzania satysfakcją klienta oraz zapewnić wysoki 

poziom obsługi klientów.  

W 70 urzędach zrealizowano działania z zakresu zarządzania procesowego, w tym: zidentyfikowano, 

zmapowano i zoptymalizowano wybrane procesy związane  z obsługą klienta oraz przeprowadzono w 

urzędach bezpośrednie wsparcie doradcze w postaci konsultacji.  

W 32 urzędach wdrożono autorskie usprawnienia w zakresie obszaru klient zewnętrzny i wewnętrzny. 

Dla przykładu w 14 urzędach administracji rządowej wdrożono usprawnienia w zakresie efektywnej 

strategii komunikacyjnej i zarządzania satysfakcją klienta, które obejmowały: wdrożenie w Izbie Celnej 

w Przemyślu i jednostkach podległych efektywnej strategii komunikacyjnej, usprawnienie komunikacji 

wewnętrznej  w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku, stworzenie strategii zarządzania 

relacjami z klientami Urzędu Skarbowego w Mielcu, wdrożenie systemowego podejścia do 

implementacji udogodnień w obsłudze klientów Urzędu Celnego w Krakowie i jednostek podległych, 

podniesienie jakości usług świadczonych w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Gorzowie Wielkopolskim. 

Projekt pt.: Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej, narzędzia 

wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji 

Zrealizowano dwie edycje studiów podyplomowych (158 absolwentów) zarówno dla kierowników 

komórek IT, jak i dla projektantów i architektów systemów. Opracowano 3 profile kompetencyjne 

branży IT dla administracji rządowej tj. dyrektor zarządzający komórką IT, kierownik projektu 

teleinformatycznego oraz architekt systemu. 

Przeprowadzono cykl seminariów i warsztatów tematycznych poświęconych najistotniejszym i 

najbardziej aktualnym zagadnieniom z obszaru teleinformatyki. 

Powołana została Rada Dyrektorów IT w formule think-tanku pozwalająca m.in. na wnikliwe 

omawianie najważniejszych zagadnień procesu informatyzacji administracji publicznej, wyłanianie 

liderów tematycznych czy wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. 

Posługiwanie się konkretnymi przykładami wdrożeń zrealizowanych w ramach PV PO KL jest 

niezbędne z uwagi na brak rzetelnych miar pozwalających na uchwycenie całościowego efektu 

interwencji w zakresie modernizacji procesów zarządzania administracji rządowej.  

Jeśli zaś chodzi o wskaźniki rezultatu wyznaczone dla celu 2 to należy zauważyć, iż zostały one 

zrealizowane, tj. osiągnięte wartości wskaźników oscylują w granicach 100% realizacji wartości 

docelowych (odnośnie do żadnego z nich nie odnotowano bardzo niskiego stopnia realizacji, a 

osiągnięte w kilku przypadkach nadwykonanie ma związek z dużym zainteresowaniem 

poszczególnymi formami wsparcia w ramach działań projektowych realizowanych w przedmiotowym 

obszarze). 

Cel 3. Sprawne państwo na poziomie lokalnym i regionalnym 

W ramach celu szczegółowego 3 do końca 2015 r. ponad 66 tys. pracowników jednostek samorządu 

terytorialnego, pracowników organów nadzoru nad działalnością jst oraz pracowników organów 

wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego ukończyło szkolenia z 

zakresu poprawy zdolności regulacyjnych.  

Tym samym nastąpiło znaczne nadwykonanie dedykowanego wskaźnika, stosunku do prognozowanej 

wartości docelowej. Wynika to z faktu, iż w 2011 roku podjęto decyzję o kontynuowaniu świadczenia 

wsparcia w zakresie wzmacniania zdolności regulacyjnych w ramach projektu systemowego Dobre 

prawo – sprawne rządzenie. Przedmiotowa decyzja była odpowiedzią na wnioski płynące z diagnozy 
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funkcjonowania JST, przeprowadzonej w ramach projektu systemowego pn. „Zdiagnozowanie 

potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji 

samorządowej. Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz raportu z Badania 

ewaluacyjnego wsparcia administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału 

administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, opracowanego w 

listopadzie 2010 r. Rekomendacje płynące z w/w opracowań sugerowały kontynuowanie działania 

ukierunkowanego na zmniejszenie liczby wadliwych aktów prawa miejscowego/indywidualnych decyzji 

administracyjnych.  

Ponadto istotny wpływ na znaczące nadwykonanie w/w wskaźnika miał fakt rozszerzenia grupy 

odbiorców wsparcia o pracowników organów nadzoru nad działalnością jst oraz pracowników organów 

wyższego stopnia w rozumieniu KPA. 

Bez wątpienia szkolenia te przyczyniły się do poprawy prawa i decyzji administracyjnych szczebla 

samorządowego, czego efektem jest zmniejszenie o niemal 7 % odsetka decyzji administracyjnych 

organów jst uchylanych przez organy wyższego stopnia. 

Podejmowano również działania w zakresie poprawy standardów zarządzania w jednostkach 

samorządu terytorialnego, których efektem jest wdrożenie systemów: zarządzania zasobami ludzkimi, 

zarządzania jakością, zarządzania satysfakcją klienta oraz poprawy dostępu do informacji publicznej.  

Rys.  121 Poziom osiągnięcia wskaźnika rezultatu: Odsetek jst, które wdrożyły systemy (…) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji) 

W 2013 r. podjęto próbę oceny całościowych efektów ww. działań w ramach badania ewaluacyjnego 

pn. Barometr rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego. Metodologiczne 

założenia badania zostały podporządkowane realizacji dwóch celów: (1) możliwości powtarzania 

audytu instytucjonalnego gmin oraz powiatów, aby śledzić zmiany w czasie, (2) zarejestrowaniu 

wpływu jaki na rozwój JST miało wsparcie udzielone w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału 

administracji samorządowej.   

Zrealizowane badanie pozwoliło na określenie jaki jest poziom rozwoju instytucjonalnego w czterech 

obszarach zarządzania, tj.: strategicznego, procesami, kapitałem ludzkim, usługami publicznymi.  

W badaniu dokonano porównania dwóch grup jst (a) grupy objętej wsparciem w ramach Działania 5.2 

POKL oraz (b) grupy jst nie objętej wsparciem. Wykazano, iż w każdym z wyróżnionych obszarów 

zarządzania podmioty, które skorzystały ze wsparcia w ramach Działania 5.2 PO KL uzyskały wyższy 

poziom rozwoju instytucjonalnego od podmiotów, które z tego wsparcia nie skorzystały. Największe 

różnice wystąpiły w obszarze zarządzania procesami oraz w podobszarze usługi administracyjne, co 

można uznać za nieprzypadkowe z tego względu, że wdrożenia w ramach Działania 5.2 PO KL 

odnosiły się przede wszystkim do tych obszarów.  
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Zwiększono potencjał analityczny i organizacyjny urzędów samorządowych poszczególnych szczebli 

w prowadzeniu polityki rozwoju. W tym kontekście na uwagę zasługuje wdrożenie systemu 

monitorowania polityk publicznych w 11 województwach poprzez  wzmocnienie sieci współpracy 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w postaci Regionalnych Forów Terytorialnych, a 

także przeprowadzenie badań dotyczących stanu realizacji określonych polityk publicznych zgodnie z 

wytycznymi metodologicznymi rekomendowanymi przez Krajowe Obserwatorium Terytorialne, co 

pozwoliło na pełną porównywalność wyników badań na przestrzeni całego kraju
54

. 

Jednocześnie przeprowadzono szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego rozwojem, w tym 

programowania, monitorowania i ewaluacji strategii opracowywanych na poziomie lokalnym i 

regionalnym, którymi objęto 1 853 jednostek samorządu terytorialnego. Wzrost kompetencji z zakresu 

zarządzania strategicznego pracowników administracji samorządowej powinien przyczynić się do 

zmiany sposobu myślenia o polityce rozwoju i spojrzenia na działania rozwojowe w długiej 

perspektywie, zwiększenie skuteczności programowania i wdrażania polityki rozwoju (lepsza jakość 

dokumentów strategicznych i programowych), w tym efektywnego wykorzystania środków UE w latach 

2014-2020.  

W kontekście wzmacniania polityki rozwoju na uwagę zasługuje opracowanie raportu o rozwoju 

społecznym Polski na poziomie lokalnym. W ramach raportu została opracowana metodologia 

obliczania wskaźnika LHDI umożliwiająca stosowanie alternatywnego względem dotychczas 

dominującej analizy ekonomicznej (PKB) podejścia do mierzenia poziomu rozwoju kraju. Wskaźnik 

LHDI umożliwił podniesienie jakości monitoringu rozwoju społecznego w rozbiciu terytorialnym. 

Upowszechnienie wyników badania rozpoczęło dyskusję w środowisku międzynarodowym, w wyniku 

której kilka krajów rozpoczęło bliźniacze projekty mające na celu obliczenie wartości krajowego 

wskaźnika wg metodologii opracowanej w Polsce. Tworzy to szanse wykorzystania ww. wskaźnika w 

monitoringu jakości życia w rozbiciu terytorialnym w ujęciu krajowym i zagranicznym.  

Należy również wspomnieć o innym ważnym rezultacie, którym jest opracowanie i uruchomienie przez 

Główny Urząd Statystyczny bazy STRATEG (www.strateg.stat.gov.pl) umożliwiającej znaczną 

poprawę jakości monitoringu i zarządzania realizacją strategii i polityk publicznych w Polsce. System 

zawiera zestaw wskaźników monitorujących realizację dokumentów strategicznych i programowych.  

Baza STRATEG obsługuje zarówno poziom międzynarodowy (kraje UE), krajowy jak i niższe poziomy 

agregacji przestrzennej, w szczególności województwa oraz – dla wybranych zagadnień – regiony UE. 

Pozwala monitorować rozwój także w określonych na obecnym etapie obszarach funkcjonalnych lub 

innych (np. Polska Wschodnia). Zawiera ponadto szereg innowacyjnych rozwiązań dot. m.in. sposobu 

wizualizacji danych, w tym zaawansowane narzędzia prezentacji na mapach i wykresach. Nie odbiega 

zatem od najbardziej zaawansowanych przedsięwzięć w tym zakresie w skali europejskiej. STRATEG 

będzie utrzymywany, na bieżąco aktualizowany i rozwijany przez GUS przynajmniej do 2022 r. 

Do efektów celu 3 należy również wkład w elektronizację usług świadczonych przez urzędy szczebla 

lokalnego i regionalnego poprzez przygotowanie i udostępnianie 80 usług na platformie e-PUAP, a 

także objęcie wsparciem szkoleniowym z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych 

pracowników zatrudnionych w 857 jst oraz zespolonej wojewódzkiej administracji rządowej (celem 

szkoleń było podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu umiejętności wdrożenia i świadczenia e-

usług na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw, w tym w szczególności podniesienie świadomości w 

zakresie praw i obowiązków stron wynikających z przepisów dotyczących elektronicznej komunikacji z 

urzędem, wdrożenia i świadczenia e-usług na platformie e-PUAP, a także funkcjonowania 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej). 

                                                 
54

 Dostępne w ramach konkursu środki pozwoliły na objęcie wsparciem większej niż pierwotnie zakładano liczby jst, dlatego też 
nastąpiło nadwykonanie dedykowanych temu zagadnieniu wskaźników produktu (Liczba jednostek samorządu terytorialnego, 
których pracownicy ukończyli szkolenia z zakresu monitorowania polityk publicznych w województwie) i rezultatu (Odsetek 
urzędów marszałkowskich, które wdożyły system monitorowania polityk publicznych w województwie …).  
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Cel 4. Wzrost udziału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych 

w tworzeniu i realizacji polityk publicznych w celu poprawy jakości, trafności, 

skuteczności, użyteczności tych polityk 

W przypadku wsparcia realizowanego w ramach celu 4 znakomita większość wskaźników została 

zrealizowana, czasami znacznie powyżej planowanej wartości docelowej. Co do zasady zasadniczy 

wpływ na nadwykonanie wskaźników miał fakt, iż dostępne środki pozwoliły na objęcie wsparciem w 

wybranych obszarach znacznie więcej osób/podmiotów niż to pierwotnie zakładano, przy 

jednoczesnym bardzo dużym zainteresowaniu ze strony beneficjentów aplikowaniem o 

dofinansowanie. Skala faktycznego zapotrzebowania na wsparcie nie uzasadniała zmniejszenia 

alokacji.  

Nie zdołano wykonać wskaźnika Odsetek jednostek administracji publicznej, które konsultowały i 

tworzyły akty normatywne z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi przy udziale 

organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, w przypadku: 

 urzędów marszałkowskich (założono 32%, osiągnięto 6,3%), 

 urzędów wojewódzkich (założono 1%, osiągnięto 0%), 

 urzędów centralnych (założono 12%, osiągnięto 6,3%). 

Należy wyjaśnić, iż zasadniczy wpływ na niewykonanie założeń Programu w tym względzie miały 

restrykcyjne wymagania określone w metodologii wskaźnika (urząd powinien korzystać przynajmniej 3 

form konsultacji i nie więcej niż jedna forma powinna mieć charakter bierny).  

Do końca 2015 r. udział w projektach zakończyło blisko 59 tys. przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, co stanowi ponad 12-krotne wykonanie celu określonego w Programie. Wsparcie to 

było ukierunkowane głównie na wzmocnienie zasobów ludzkich organizacji pozarządowych (m.in. 

pracowników i wolontariuszy) poprzez podniesienie ich wiedzy i kompetencji, co ma istotny wpływ na 

wzmocnienie potencjału trzeciego sektora i jego profesjonalizację.  

Równolegle prowadzone były działania zmierzające do wzmocnienia potencjału eksperckiego 

przedstawicieli organizacji pracodawców i związków zawodowych oraz budowania potencjału 

instytucjonalnego tych organizacji. W szkoleniach wzięło udział blisko 20 tyś. osób.  

Warto również dodać, że wsparciem objęto reprezentatywne organizacje partnerów społecznych, 

które budowały swój potencjał poprzez wzmocnienie wiedzy i umiejętności swych przedstawicieli, jak 

również poprzez wypracowanie odpowiednich narzędzi komunikacji i konsultacji. Ponadto, organizacje 

partnerów społecznych zostały wzmocnione dzięki stworzeniu warunków do dyskusji, wymiany 

doświadczeń, wykorzystywania różnych metod prowadzenia dialogu społecznego, możliwości 

poznania rozwiązań stosowanych w tym zakresie w innych krajach. 

Do końca 2015 r. utworzono lub wsparto w ramach projektów 183 centra wsparcia organizacji 

pozarządowych, co stanowi ponad trzykrotność wartości docelowej. Jednocześnie z usług tego typu 

podmiotów skorzystało 13,87% organizacji pozarządowych.  

Organizacje pozarządowe, ich członkowie oraz wolontariusze chętnie korzystały z dostępu do 

niezbędnej wiedzy, doradztwa i pomocy oferowanej bezpłatnie przez centra wsparcia. Pomoc jaką 

otrzymały NGO korzystając z usług oferowanych przez centra wsparcia (np. wsparcie w zakresie 

zarządzania NGO, w tym zarządzania finansowego i zarządzania zasobami ludzkimi, wsparcie w 

zakresie pozyskiwania nowych członków, działania służące nawiązaniu i podtrzymywaniu współpracy 

z samorządem, doradztwo, szkolenia specjalistyczne, wsparcie techniczne) z pewnością umocniło 

zdolność i potencjał organizacji do realizacji zadań publicznych.  

Jednocześnie wsparciem objęto 67 sieci organizacji pozarządowych, co stanowi ponad dwukrotne 

przekroczenie zakładanego w Programie celu. Działania w tym obszarze podobnie jak w przypadku 
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tworzenia centrów wsparcia organizacji pozarządowych przyczyniły się do wzmocnienia zdolności 

sektora pozarządowego do realizacji zadań publicznych.  

Programy z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wdrożono w 178 powiatach. 

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika przede wszystkim z chęci stworzenia przez 

wnioskodawców szerokiego dostępu do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Często w 

ramach jednego projektu obejmowano wsparciem nie jeden a kilka powiatów, tworząc w każdym z 

nich punkt udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Dzięki EFS społeczności lokalne 

zyskały dostęp do bezpłatnych porad prawnych oraz informacji prawnych i obywatelskich (m.in. z 

zakresu prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, spraw 

mieszkaniowych, finansowych, karnych). Była to w szczególności odpowiedź na potrzeby osób, które 

ze względu na swój status materialny z trudem są w stanie pokryć codzienne wydatki, zaś w sytuacji 

wystąpienia problemu prawnego, czy też obywatelskiego nie są w stanie uzyskać pomocy prawnej u 

profesjonalnych pełnomocników (radców, czy też adwokatów), na których porady, z przyczyn 

materialnych nie mogą sobie pozwolić.  

Do niewątpliwych sukcesów celu 4 należy wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w 

przeprowadzeniu 572 konsultacji przy użyciu aktywnych narzędzi/technik. Znaczne przekroczenie 

pierwotnych zamierzeń w tym względzie związane było z dużym zainteresowaniem i 

zapotrzebowaniem na tego typu ofertę  

Przeprowadzone w ramach zrealizowanych projektów działania, tj. konsultacje z wykorzystaniem 

odpowiednich technik i narzędzi konsultacji, budowa portali internetowych do prowadzenia konsultacji 

on-line, organizacja szkoleń i doradztwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji 

publicznej z zakresu technik i narzędzi konsultacyjnych przyczyniła się do profesjonalizacji, 

standaryzacji współpracy i ujednolicenia procesu konsultacji w jednostkach samorządu terytorialnego.  

W kontekście wzmocnienia dialogu na poziomie samorządowym należy odnotować również rezultaty 

wsparcia  jednostek samorządu terytorialnego (408 jst) we wdrażaniu standardów współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, w oparciu o modelowe rozwiązania opracowane w projekcie 

systemowym. Współpraca o której mowa dotyczyła trzech płaszczyzn: (1) współpraca jednostek 

samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy tworzeniu polityk publicznych, (2) 

współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji 

zadań publicznych, (3) infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.  

W ramach przyjętych do realizacji projektów, prowadzone były działania m.in. z zakresu komunikacji 

(budowa standardów, narzędzi ułatwiających/usprawniających wzajemną skuteczną komunikację), 

planowania (procedury/standardy dotyczące tworzenia dokumentów planistycznych), konsultacji 

(przyjmowanie regulaminów konsultacji), realizacji polityk publicznych, wspierania inicjatyw 

obywatelskich i organizacji pozarządowych (procedury dostępu do lokali i infrastruktury samorządowej 

dla ngo, programy wsparcia merytorycznego dla organizacji) współpracy w zakresie finansowym i 

pozafinansowym. 

Ponadto ramach celu 4 wsparto 166 Rad Działalności Pożytku Publicznego. Dzięki interwencji EFS 

100% Rad Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) działających na poziomie wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym realizuje swoje zadania według modelowych standardów. Modelowe 

standardy działania RDPP składają się np. ze standardów powoływania RDPP, standardów pracy 

(częstotliwość spotkań, zakres praw i obowiązków, sposób wyboru aktów prawnych do konsultacji), 

standardu komunikacji (wewnętrznej oraz zewnętrznej, np. z innymi radami lub organizacjami 

pozarządowymi), standardu monitoringu i ewaluacji prac RDPP. 

Cel 5. Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura 

Analizując efekty wsparcia PO KL w obszarze wymiaru sprawiedliwości należy podkreślić, że główny 

wskaźnik programowy - Średni czas postępowania w sprawach cywilnych i gospodarczych 

rozpoznawanych w procesie w trybie zwykłym i uproszczonym ma charakter kontekstowy, wpływa na 

niego wiele czynników poza projektami współfinansowanymi z PO KL, takich jak np.: zwiększająca się 
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liczba spraw wpływających do sądów powszechnych, liczebność kadry orzekającej i wynikający z niej 

współczynnik obciążenia pracą. Dlatego też w trakcie przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL 

do Programu zostały wprowadzone dodatkowe wskaźniki produktu i rezultatu pokazujące faktyczny 

stan wykonania założeń merytorycznych projektów realizowanych w obszarze wymiaru 

sprawiedliwości. 

Przeszkolono 6 196 pracowników sektora wymiaru sprawiedliwości w zakresie poprawy efektywności 

sądownictwa gospodarczego.  

Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości miało miejsce głownie w projektach 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Były to szkolenia, które z jednej strony dotyczyły wiedzy 

merytorycznej m.in. z zakresu ekonomii, finansów, prawa gospodarczego, prawa wspólnotowego, 

prawa upadłościowego, prawa spółek handlowych. Z drugiej zaś rozwijały tzw. kwalifikacje miękkie 

pracowników wymiaru sprawiedliwości z zakresu: komunikacji, mediacji, etyki i psychologii oraz w 

zakresie istotnym z punktu widzenia wdrażanych usprawnień zarządczych, tj.: zarządzania zasobami 

ludzkimi, organizacją czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości, itd. 

Wdrożono 4 usługi elektroniczne: 

 usługę uzyskiwania odpisów ksiąg wieczystych drogą elektroniczną 

Usługa umożliwia złożenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie odpisu 

ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych. 

Po dokonaniu opłaty, istnieje możliwość pobrania ze strony internetowej pliku PDF z odpisem księgi 

wieczystej. Dokument ten ma moc tradycyjnego odpisu papierowego z sądów wieczysto-księgowych 

lub z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych z pieczęcią sądu i podpisanego przez pracownika sądu. 

Nowe przepisy umożliwią także składanie online wniosku o wydanie dokumentu w postaci papierowej, 

który zostanie przesłany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych wnioskodawcy drogą 

pocztową. Ponadto możliwa jest weryfikacja, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

samodzielnie wydrukowanych dokumentów w sposób umożliwiający ustalenie faktu ich wydania przez 

Centralną Informację Ksiąg Wieczystych i sprawdzenia, czy treść dokumentu nie uległa zmianie od 

czasu wydania tego dokumentu. 

Nowe rozwiązania przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Dzięki 

wprowadzonej usłudze kupujący zyskali łatwy dostęp do pełnej i aktualnej wiedzy na temat stanu 

prawnego danej nieruchomości.  

W kontekście bezpieczeństwa obrotu gospodarczego na uwagę zasługuje również funkcjonalność 

systemu pozwalająca wybranym organom państwa na wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej 

bazie danych ksiąg wieczystych. Zgodnie z wprowadzonymi rozwiązaniami wskazane w ustawie 

organy państwa, m.in. notariusze, czy komornicy sądowi uzyskali możliwość odszukania online danej 

nieruchomości i jej księgi wieczystej na podstawie różnych kryteriów, takich jak adres, czy nazwisko 

lub PESEL właściciela. Należy oczekiwać, iż tego typu funkcjonalność przyczyni się do ułatwienia 

poszukiwania majątków dłużników, co przyspieszy postępowania egzekucyjne. 

 usługę składania wniosków o wpis do ksiąg wieczystych droga elektroniczną 

 usługę umożliwiająca wpisywanie wzmianek w księgach wieczystych przez notariuszy 

Wprowadzono dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego w zakresie obowiązkowego 

składania drogą elektroniczną wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi 

wieczystej. Składanie w ten sposób wniosków o wpis do księgi wieczystej umożliwia również 

automatyczne zamieszczanie wzmianek wyłączających rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych 

niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, prowadzącego np. do zmiany właściciela 

nieruchomości, i złożenie wniosku o wpis za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, co 

niewątpliwie znacznie przyczynia się do dalszego zwiększenia bezpieczeństwa obrotu 

nieruchomościami, np. przez utrudnienie wielokrotnej sprzedaży tej samej nieruchomości. 
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W pierwszym etapie wdrażania elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego obowiązek 

inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną obejmie notariuszy, komorników sądowych i 

naczelników urzędów skarbowych działających, jako organ egzekucyjny. Wybór tej grupy, jako 

podmiotów uprawnionych do inicjowania postępowania wieczystoksięgowego za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, wynika z faktu, że składają oni najwięcej wniosków o wpis do księgi 

wieczystej. 

Rys.  122 Czas rejestracji własności nieruchomości w Polsce wg rankingu Doing Business  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.doingbusiness.org/ 

Nie ulega wątpliwości, że podjęte w ramach PV PO KL przedsięwzięcia przyczyniły się do znaczącej 

redukcji czasu związanego z przeniesieniem prawa własności do nieruchomości, a także do 

zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 

 usługa rejestracji spółki z o.o., spółki jawnej oraz spółki komandytowej w trybie 24-

godzinnym 

Rejestracja odbywa się w trybie S-24 z wykorzystaniem wzorca umowy i jest dostępna dzięki 

systemowi opracowanemu w projekcie Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości.   

Ponadto należy dodać, iż Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Finansów, a 

także z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównym Urzędem Statystycznym wypracowało i 

wdrożyło rozwiązania, które umożliwią pełną elektronizację procesu rejestracji ww. spółek.   

W grudniu 2014 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają rozwiązanie polegające na nadawaniu 

podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru 

identyfikacyjnego Regon (na podstawie danych przekazanych z bazy danych KRS do CRP KEP i 

rejestru GUS) automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz zamieszczenie tych numerów w KRS bezpośrednio 

po ich nadaniu, bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie.  

Dane objęte treścią wpisu w KRS uzyskały status danych o charakterze wiążącym dla potrzeb 

prowadzonych przez inne organy państwa ewidencji podatkowej (MF), rejestru podmiotów gospodarki 

narodowej (GUS) i ewidencji ZUS. Dane wpisywane przez sąd rejestrowy, na skutek współpracy 

systemów informatycznych automatycznie zasilają prowadzone przez pozostałe organy ewidencje i 

rejestry. Umożliwia to automatyczny wpis podmiotu do zasobów danych pozostałych organów, jak też 

nadanie wymaganych przez przepisy prawa numerów NIP i REGON, bez dokonywania przez inne 

organy jakiejkolwiek weryfikacji danych. Pozostałe dane, wykraczające poza zakres wpisu do KRS 

(np. numer rachunku bankowego) będą zgłaszane już po rozpoczęciu działalności gospodarczej, za 

pośrednictwem organu podatkowego. Dane te organ podatkowy będzie następnie dystrybuował za 

pomocą systemu informatycznego do prowadzonych przez GUS i ZUS rejestru i ewidencji. 

Dzięki tym rozwiązaniom podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskały 

możliwość faktycznego prowadzenia działalności  już w chwili wpisu w KRS. 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości czas rejestracji spółek z wykorzystaniem systemu 

S24 wynosi ok. 31 godzin, co oznacza niewykonanie wartości docelowej. Wpływ na ten stan rzeczy 

http://www.doingbusiness.org/
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ma szereg czynników, niezależnych od zrealizowanych projektów, jak np.: sposób organizacji pracy w 

sądach. 

Wdrożono 4 rozwiązania nakierowane na poprawę zarządzania sprawą
55

: 

• Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-sąd) 

Uruchomienie e-sądu pozwala na prowadzenie niektórych rodzajów postępowań, w tym z zakresu 

obiegu gospodarczego drogą elektroniczną, co w ogromnym stopniu przyspiesza obieg spraw i tempo 

ich zakończenia. Elektroniczne postępowanie upominawcze zawiera wiele udogodnień dla 

przedsiębiorców oraz pozwala na odformalizowanie dochodzenia roszczeń i szybkie uzyskanie 

nakazu zapłaty. 

• System informatyczny rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i 

Ministerstwie Sprawiedliwości (Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr) 

Do pozytywnych efektów realizowanego wsparcia w kontekście zmian modernizacyjnych w wymiarze 

sprawiedliwości należy zaliczyć wdrożenie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr. ZSRK 

zastąpił wykorzystywane systemy informatyczne w obszarach finansów, kadr i płac oraz statystyki. 

Umożliwia on scentralizowany dostęp do danych operacyjnych każdej z jednostek organizacyjnych.  

Uruchomienie ZSRK pozwala na uruchomienie w sądach nowoczesnego modelu zarządzania 

finansami i kadrami opartego o koncepcję performance management, zawierającego między innymi 

takie nowatorskie rozwiązania jak: rachunek kosztów działań sterowany czasem, wielowymiarową 

rachunkowość spraw sądowych, budżetowanie zadaniowe, rachunkowość rozproszoną opartą o 

automatyczną kontrolę ex-ante zaciągania zobowiązań, zarządzanie płynnością oparte o dzienne 

salda, zarządzanie kompetencjami powiązane z ocenami okresowymi i automatycznym doborem 

szkoleń e-learnigowych, zarządzanie efektywnością pracowników, kokpity menadżerskie oraz 

samoobsługę pracowniczą i menadżerską. 

Dzięki wykorzystaniu ZSRK dla potrzeb statystyki powstaną narzędzia umożliwiające zbieranie danych 

operacyjnych z podległych jednostek, ich odpowiednie przetwarzanie i konsolidacja. Możliwe będzie 

dokonywanie bardziej złożonych analiz dotyczących efektywności i skuteczności działania 

poszczególnych sądów, wielowymiarowych analiz porównawczych oraz analiz obciążenia pracą 

poszczególnych sądów.  

Wdrażany system pozwoli także na uruchomienie w kolejnym etapie portalu e-płatności, który 

znacznie ułatwi kontakt obywatela z sądem w zakresie wnoszenia opłat sądowych. W ostatecznym 

rezultacie wdrażane zmiany przyczynią się do istotnego obniżenia kosztów obsługi finansowej sądów 

oraz skrócenia czasu trwania postępowania sądowego.  

• Platforma dostępu do analityki i statystyki (Business Object - Zintegrowany System 

Rachunkowości i Kadr) 

Celem wdrożenia platformy jest zapewnienie jednoczesnej obsługi wszystkich sądów powszechnych 

oraz wymiana danych z systemami funkcjonującymi w sądach. Istotna kwestią jest przy tym 

stworzenie możliwości połączenia z innymi systemami, np. księgowym czy statystycznym. Stworzone 

rozwiązanie systemowe obejmuje dwie zasadnicze części: kadrową, obejmującą obsługę bieżących 

zdarzeń kadrowych, w tym samoobsługę pracowników i zarządzanie rozwojem kompetencji 

wszystkich grup zawodowych sądownictwa powszechnego oraz część analityczno–statystyczną, 

służącą do planowania i wielowymiarowych analiz na potrzeby efektywnego zarządzania etatyzacją w 

sądach powszechnych wszystkich szczebli. 

                                                 
55

 Nie wdrożono wszystkich planowanych rozwiązań nakierowanych na poprawę zarządzania sprawą, w tym: Systemu 
Informatycznego Wspomagającego Procesy Merytoryczne, Elektronicznego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Powodem 
niewykonania założeń Programu w tym względzie było rozwiązanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości umowy z wykonawcą 
ww. systemów.  Jako główny powód rozwiązania umowy wskazać należy istotne trudności po stronie wykonawcy w realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Zdiagnozowane problemy w tym przypadku wynikają ze specyfiki 
przedmiotu zamówienia oraz złożoności sytuacji w zakresie rozwiązań informatycznych stosowanych w sądach.  
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• Modele (standardy) obciążenia pracą dla poszczególnych grup zawodowych w 

sądownictwie 

Dokonano analizy obciążenia pracą oraz opracowano metodologie badania oraz standardy pracy dla 

sześciu grup zawodowych (sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, urzędników 

sądowych, kadry zarządzającej, kuratorów zawodowych) zatrudnionych w sądownictwie, co umożliwiło 

stworzenie raportu dostarczającego informacji o stanie wykorzystania i obciążeniu pracą kadr wymiaru 

sprawiedliwości. Standardy pracy są punktem odniesienia dla wymagań w stosunku do pracownika na 

danym stanowisku pracy. Analiza oraz opracowane standardy umożliwiły stworzenie miarodajnych 

instrumentów weryfikacji rozmieszczenia środków etatowych i ich rozdziału lub dyslokacji w 

sądownictwie powszechnym w Polsce, co pozwoli na wypracowanie opartej na obiektywnych 

kryteriach polityki gospodarowania zasobami etatowymi.  

Dla każdej z grup zawodowych w sądownictwie stworzono osobną metodologię,  wypracowano 

parametry czasowe dot. załatwienia poszczególnych kategorii spraw – sprawy cywilne, karne, 

gospodarcze etc., dla sądów wszystkich szczebli struktury organizacyjnej – apelacyjnych, okręgowych 

i rejonowych. Parametry czasowe pozwalają ustalić niezbędne zapotrzebowanie czasowe do 

załatwienia wpływu spraw danej kategorii w danym okresie statystycznym i odnieść je do dostępnego 

czasu wynikającego z limitu etatów będących w dyspozycji konkretnego sądu, alokowanych do 

załatwienia poszczególnych kategorii spraw. 

Uwzględniając wszystkie parametry czasowe oraz wpływ spraw do sądów wszystkich szczebli 

dokonano wyliczenia efektywności pracy dla wszystkich grup zawodowych, pionów w sądownictwie 

oraz wszystkich kategorii spraw. Dla każdego sądu i każdego wydziału zostały przedstawione 

parametry czasowe oraz efektywność pracy w wersji elektronicznej w aplikacji elektronicznej System 

Zarządzania Obciążeniem Pracą.  

Ponadto należy wymienić inne kluczowe efekty celu 5, jak wdrożenie modelu menadżerskiego we 

wszystkich sądach, czy też wprowadzenie jednolitych kryteriów oceny jakości i efektywności pracy w 

blisko 22% jednostek organizacyjnych prokuratury. 

Poniższa tabela przedstawia postęp rzeczowy w ramach Priorytetu V. 

Wskaźniki 
Jednostka 

miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIORYTET V 

Cel szczegółowy 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach istotnych dla funkcjonowania 

przedsiębiorstw 

Wskaźniki produktu 

Liczba pracowników, 

którzy ukończyli udział w 

projektach (pracownicy 

administracji publicznej) 

osoba Realizacja O: 0 0 0 0 0 0 0 4 154 5 569 

K: 0 0 0 0 0 0 0 3 224 4 270 

M: 0 0 0 0 0 0 0 930 1 299 

Wartość 

docelowa 
  12 500 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba nowych lub 

znowelizowanych aktów 

prawnych ze zmierzonymi 

kosztami 

administracyjnymi 

sztuka Realizacja   - - - - - - 0 0 0 

Wartość 

docelowa 
  30 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba pracowników 

administracji publicznej i 

przedstawicieli partnerów 

społecznych, którzy 

ukończyli udział w 

osoba Realizacja 

- 
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projektach w zakresie  

a) oceny wpływu i 

konsultacji online 

O: - - - - - - 221 3 086 3216 

K: - - - - - - 139 1 937 1987 

M: - - - - - - 82 1 149 1229 

b) technik legislacyjnych i 

wdrażania prawa UE 

O: - - - - - - 416 848 933 

K: - - - - - - 258 526 579 

M: - - - - - - 158 322 354 

Wartość 

docelowa   
a) 3 300 

b) 1 300 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźniki rezultatu 

Średni czas oczekiwania 

na rejestrację działalności 

gospodarczej w 

odniesieniu do osób 

fizycznych  

dzień Realizacja   - - - - 2,1 2,4 2 0,05 2h 12min 

Wartość 

docelowa 
  1 

Wartość 

bazowa 
  7 

Poziom redukcji kosztów 

regulacyjnych dla 

przedsiębiorców  

% PKB Realizacja   - - - - - - 0,5% 0,7% 0,72% 

Wartość 

docelowa 
  1% 

Wartość 

bazowa 
  0% 

Liczba nowelizacji ustaw w 

rządowym procesie 

legislacyjnym 

sztuka Realizacja   - - - - - - 78 76 76 

Wartość 

docelowa 
  90 

Wartość 

bazowa 
  104 

Poziom deficytu 

transpozycji dyrektyw 

% Realizacja   - - - - - - 1,2% 0,7% 1,5% 

Wartość 

docelowa 
  1% 

Wartość 

bazowa 
  1,7% 

Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów zarządzania w administracji rządowej 

Wskaźniki produktu 

Odsetek  dysponentów 

środków budżetowych 

państwa, którzy byli objęci 

wsparciem w zakresie 

przygotowania i wdrożenia 

wieloletniego planowania 

budżetowego w ujęciu 

zadaniowym w podziale 

na: 

% Realizacja 

  

  

a) dysponentów I stopnia 

środków budżetowych 

państwa 

- - - - 100% 100% 100% 100% 100% 

b) dysponentów II stopnia 

środków budżetowych 

państwa 

- - - - 100% 100% 100% 100% 100% 

c) dysponentów III stopnia 

środków budżetowych 

państwa 

- - - - 22,6% 46,8% 49,9% 51,6% 66,6% 

Wartość 

docelowa 
  

a) 100% 

b) 100% 

c) 40% 
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Wartość 

bazowa 
  0% 

Liczba urzędów 

administracji rządowej, z 

wyłączeniem administracji 

skarbowej, w których 

wdrożono zarządzanie 

przez cele oraz/lub 

zarządzanie przez 

kompetencje 

oraz/lub podejście 

procesowe 

instytucja Realizacja   - - - - - - 0 0 168 

Wartość 

docelowa 
  169 

Wartość 

bazowa 

  0 

Liczba urzędów 

administracji rządowej, na 

szczeblu powiatu lub 

województwa, 

realizujących zadania 

związane z obsługą 

przedsiębiorców, w których 

wdrożono usprawnienia 

zarządcze 

instytucja Realizacja   - - - - - - 0 157 257 

Wartość 

docelowa 
  257 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba pracowników 

administracji rządowej, na 

szczeblu powiatu lub 

województwa, 

uczestniczących w 

szkoleniach z zakresu 

poprawy jakości usług, w 

tym świadczonych drogą 

elektroniczną na rzecz 

klienta zewnętrznego 

osoba Realizacja O: - - - - - - 0 3 970 4 994 

  K: - - - - - - 0 3 053 3 749 

  M: - - - - - - 0 917 1 245 

Wartość 

docelowa 
  5 000 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba pracowników 

administracji publicznej, 

którzy ukończyli udział w 

projektach z zakresu 

poprawy jakości usług oraz 

polityk związanych z 

rejestracją działalności 

gospodarczej i 

funkcjonowaniem 

przedsiębiorstw 

osoba Realizacja 
O: 0 0 2 642 4 221 9 349 

15 

591 

18 

277 
18 495 18 495 

K: 0 0 2 233 3 356 7 935 
13 

186 

15 

676 
15 880 15 880 

M: 0 0 409 862 1 414 2 405 2 601 2 615 2 615 

Wartość 

docelowa 
  15 000 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźniki rezultatu 

Stopień realizacji planu 

wdrażania wieloletniego 

planowania budżetowego 

w ujęciu zadaniowym 

% Realizacja   0% 5% 10% 19% 40% 60% 80% 92% 100% 

Wartość 

docelowa 
  100% 

Wartość 

bazowa 
  0% 

Odsetek urzędów 

administracji rządowej, z 

wyłączeniem administracji 

skarbowej, w których 

nastąpił wzrost 

skuteczności zarządzania 

w związku z optymalizacją 

struktur lub/oraz procesów  

% Realizacja   - - - - - - 0% 0% 75% 

Wartość 

docelowa 
  75% 

Wartość 

bazowa   0% 

Odsetek urzędów 

administracji rządowej, na 

szczeblu powiatu lub 

województwa, 

realizujących zadania 

związane z obsługą 

przedsiębiorców, w których 

wdrożono usprawnienia 

zarządcze 

% Realizacja   - - - - - - 0% 7,1% 11,5% 

Wartość 

docelowa 
  12,4% 

Wartość 

bazowa 
  0% 

Odsetek urzędów % Realizacja   - - - - - - 0% 19,4% 19,4% 
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administracji rządowej, na 

szczeblu powiatu lub 

województwa, w których 

nastąpiła poprawa jakości 

usług, w tym świadczonych 

drogą elektroniczną na 

rzecz klienta zewnętrznego 

Wartość 

docelowa 
  12,6% 

Wartość 

bazowa 
  0% 

Cel szczegółowy 3. Sprawne państwo na poziomie lokalnym i regionalnym 

Wskaźniki produktu 

Liczba jednostek 

samorządu terytorialnego, 

których pracownicy 

ukończyli udział w 

szkoleniach z zakresu  

instytucja Realizacja 

  

  

a) zarządzania satysfakcją 

klienta 
- - - - - - 547 775 775 

b) zarządzania jakością - - - - - - 850 922 922 

c) zarządzania zasobami 

ludzkimi 
- - - - - - 872 1187 1187 

d) poprawy dostępu do 

informacji publicznej 

- - - - - - 320 760 760 

Wartość 

docelowa 

  

a) 562 

b) 843 

c) 1 124 

d) 562 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba pracowników 

jednostek samorządu 

terytorialnego, 

pracowników organów 

nadzoru nad działalnością 

jst oraz pracowników 

organów wyższego stopnia 

w rozumieniu KPA, którzy 

ukończyli udział w 

szkoleniach z zakresu 

poprawy zdolności 

regulacyjnych 

osoba Realizacja 
O: 0 0 2 221 9 525 

15 

954 

28 

373 

41 

633 
52 682 66 227 

K: 0 0 1 649 6 835 
11 

478 

20 

535 

30 

262 
38 241 47 890 

M: 0 0 572 2 690 4 476 7 838 
11 

371 
14 441 18 337 

Wartość 

docelowa 
  23 000 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba jednostek 

samorządu terytorialnego 

oraz zespolonej 

wojewódzkiej administracji 

rządowej, których 

pracownicy ukończyli 

szkolenia z zakresu 

świadczenia 

elektronicznych usług 

publicznych 

instytucja Realizacja   - - - - - - 0 23 857 

Wartość 

docelowa 
  800 

Wartość 

bazowa 

  0 

Liczba jednostek 

samorządu terytorialnego, 

których pracownicy 

ukończyli szkolenia z 

zakresu  

instytucja Realizacja 

    

a) monitorowania polityk 

publicznych w 

województwie 

  - - - - - - 0 9 11 

b) zarządzania 

strategicznego rozwojem, 

w tym programowania, 

monitorowania i ewaluacji 

strategii opracowywanych 

  - - - - - - 1 853 1 853 1853 

Wartość 

docelowa   
a) 8 

b) 2 100 
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na poziomie lokalnym i 

regionalnym 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek jst, które wdrożyły 

systemy: 

instytucja Realizacja 

  

  

a) zarządzania satysfakcją 

klienta 
- - - - - - 19,5% 26,9% 26,9% 

b) zarządzania jakością - - - - - - 30,3% 32,8% 32,8% 

c) zarządzania zasobami 

ludzkimi 
- - - - - - 31,0% 42,3% 42,3% 

d) poprawy dostępu do 

informacji publicznej 

- - - - - - 11,4% 27,1% 27,1% 

Wartość 

docelowa 

  

20% 

30% 

40% 

20% 

Wartość 

bazowa 
  0% 

Odsetek decyzji 

administracyjnych organów 

jst uchylonych przez 

organy wyższego stopnia 

w rozumieniu KPA w 

stosunku do liczby decyzji 

zaskarżonych 

% Realizacja   - - - - - - 35% 32,4% 30,13% 

Wartość 

docelowa 
  35,15% 

Wartość 

bazowa   37% 

Odsetek urzędów 

administracji 

samorządowej oraz 

urzędów wojewódzkich 

świadczących co najmniej 

20 elektronicznych usług 

publicznych 

% Realizacja   - - - - - - 0% 0% 89% 

Wartość 

docelowa 
  80% 

Wartość 

bazowa   0% 

Odsetek urzędów 

marszałkowskich, które 

wdrożyły system 

monitorowania polityk 

publicznych w 

województwie (strategii 

rozwoju województwa) 

% Realizacja   - - - - - - 0% 0% 69% 

Wartość 

docelowa 
  50% 

Wartość 

bazowa   0% 

Cel szczegółowy 4. Wzrost udziału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w tworzeniu i realizacji polityk publicznych 

w celu poprawy jakości, trafności, skuteczności, użyteczności tych polityk 

Wskaźniki produktu 

Liczba przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych, którzy 

ukończyli udział w 

projektach 

osoba Realizacja 
O: 0 0 2 212 6 694 8 739 

12 

473 

21 

480 
31 637 58 936 

K: 0 0 1 320 4 185 5 445 7 587 
13 

723 
20 418 37 852 

M: 0 0 892 2 509 3 294 4 886 7 757 11 219 21 084 

Wartość 

docelowa 
  5 100 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba centrów wsparcia 

organizacji pozarządowych 

nowoutworzonych lub 

wspartych w ramach 

Priorytetu 

instytucja Realizacja   0 0 1 1 37 96 122 143 183 

Wartość 

docelowa 
  60 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba powiatów, na sztuka Realizacja   0 0 39 76 171 228 229 229 178 
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terenie których wdrożono 

programy z zakresu 

bezpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego 

Wartość 

docelowa 
  112 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba jednostek 

samorządu terytorialnego, 

które wdrożyły standardy 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi 

instytucja Realizacja 

  
- - - - - - 0 16 408 

- w tym liczba jednostek 

samorządu terytorialnego, 

które wdrożyły standardy w 

zakresie mechanizmów 

finansowych 

- - - - - - 0 6 48 

Wartość 

docelowa   
187 

- 20 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba konsultacji 

społecznych, 

przeprowadzonych przy 

użyciu aktywnych 

narzędzi/technik 

konsultacji 

sztuka Realizacja   - - - - - - 0 169 572 

Wartość 

docelowa 
  100 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba sieci objętych 

wsparciem, w tym liczba 

nowoutworzonych sieci 

sztuka Realizacja   - - - - - - 13 14 67 

Wartość 

docelowa 
  25 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba wspartych Rad 

Działalności Pożytku 

Publicznego działających 

na poziomie województwa, 

powiatu oraz gminy 

sztuka Realizacja   - - - - - - 0 35 166 

Wartość 

docelowa 
  70 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba przedstawicieli 

organizacji partnerów 

społecznych, którzy zostali 

objęci wsparciem w 

zakresie budowania 

potencjału eksperckiego 

osoba Realizacja 
O: - - - - - - 

10 

495 
16 707 19 894 

K: - - - - - - 4 757 8 025 9 723 

M: - - - - - - 5 738 8 682 10 171 

a) w tym liczba 

przedstawicieli organizacji 

pracodawców 

O: - - - - - - 2 028 3 192 3 926 

K: - - - - - - 920 1 497 1 902 

M: - - - - - - 1 108 1 695 2 024 

b) w tym liczba 

przedstawicieli związków 

zawodowych 

O: - - - - - - 8 467 13 515 15 968 

K: - - - - - - 3 837 6 528 7 821 

M: - - - - - - 4 630 6 987 8 147 

Wartość 

docelowa 
  

12 300 

a)  2 800 

b)  9 500 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba organizacji 

partnerów społecznych, 

które zostały objęte 

wsparciem w zakresie 

budowania potencjału 

eksperckiego 

instytucja Realizacja   - - - - - - 18 56 78 

Wartość 

docelowa 
  30 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźniki rezultatu 
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Odsetek jednostek 

administracji publicznej, 

które konsultowały i 

tworzyły akty normatywne 

z organizacjami 

pozarządowymi i 

partnerami społecznymi 

przy udziale organizacji 

pozarządowych i 

partnerów społecznych w 

podziale na: 

% Realizacja 

  

  

a. urzędy gmin, 35,5% 40,3% 40,0% 42,3% 3,7% 0,6% 0,9% 0,6% 3,3% 

b. starostwa powiatowe 55,0% 71,1% 71,0% 70,3% 10,0% 4,4% 0,8% 2,6% 6,3% 

c. urzędy marszałkowskie 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 64,3% 7,1% 13,0% 31,3% 6,3% 

d. urzędy wojewódzkie 33,3% 37,5% 37,5% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

e. ministerstwa 33,3% 81,3% 36,0% 94,4% 70,6% 30,7% 33,0% 15,8% 52,9% 

f. urzędy centralne. 89,5% 35,7% 81,0% 38,5% 11,1% 14,0% 8,0% 3,7% 6,3% 

Wartość 

docelowa 

  

a) 2% 

b) 4% 

c) 32% 

d) 1% 

e) 53% 

f) 12% 

Wartość 

bazowa 

  

a) 2% 

b) 4% 

c) 30% 

d) 0,5% 

e) 50% 

f) 10% 

Odsetek organizacji 

pozarządowych 

korzystających z centrów 

wsparcia 

% Realizacja   8,5% 12,0% 12,0% 12,4% 2,2% 6,4% 9,5% 12,3% 13,9% 

Wartość 

docelowa 
  15% 

Wartość 

bazowa 
  7% 

Odsetek powiatów, na 

terenie których wdrożono 

programy z zakresu 

bezpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego 

% Realizacja   8,4% 10,0% 10,0% 20,0% 45,2% 72,6% 72,9% 72,9% 56,7% 

Wartość 

docelowa 
  29% 

Wartość 

bazowa 
  8,4% 

Odsetek jst, które wdrożyły 

standardy współpracy 

% Realizacja   - - - - - - 0% 0,6% 14,5% 

Wartość 

docelowa 
  10% 

Wartość 

bazowa 
  0% 

Odsetek jednostek 

administracji, które 

prowadzą konsultacje 

społeczne, przy użyciu 

aktywnych 

narzędzi/technik 

konsultacji 

% Realizacja   - - - - - - 0% 4,8% 6,2% 

Wartość 

docelowa 
  3% 

Wartość 

bazowa   0% 

Liczba sieci istniejących w 

poszczególnych 

województwach 

sztuka Realizacja   - - - - - - 0 3 67 

Wartość   16 
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docelowa 

Wartość 

bazowa 
  0 

Odsetek przedstawicieli 

organizacji partnerów 

społecznych 

uczestniczących w 

konsultacjach 

prowadzonych za 

pośrednictwem 

reprezentatywnych 

partnerów społecznych 

% Realizacja   - - - - - - 30,5% 31,4% 46,7% 

Wartość 

docelowa 
  40% 

Wartość 

bazowa 
  13,56% 

Cel szczegółowy 5. Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura 

Wskaźniki produktu 

Liczba pracowników 

sektora wymiaru 

sprawiedliwości, którzy 

ukończyli udział w 

projektach w zakresie 

poprawy efektywności 

sądownictwa 

gospodarczego w ramach 

projektu 

osoba Realizacja O: 0 0 0 0 0 2 874 2 874 2 874 6 196 

K: 0 0 0 0 0 1 712 1 712 1 712 4 018 

M: 0 0 0 0 0 1 162 1 162 1 162 2 178 

Wartość 

docelowa 
  6 000 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba wdrożonych 

rozwiązań nakierowanych 

na poprawę zarządzania 

sprawą 

sztuka Realizacja   - - - - - - 4 4 4 

Wartość 

docelowa 
  6 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba przedstawicieli 

kadry menadżerskiej 

sądów przeszkolonych w 

zakresie zarządzania 

osoba Realizacja O: - - - - - - 0 292 312 

K: - - - - - - 0 168 183 

M: - - - - - - 0 124 129 

Wartość 

docelowa 
  300 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba wdrożonych usług 

rejestrów sądowych, 

dostępnych droga 

elektroniczną 

sztuka Realizacja   - - - - - - 0 1 4 

Wartość 

docelowa 
  4 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba przeszkolonych 

prokuratorów 

dokonujących ocen 

okresowych i 

podlegających ocenie 

osoba Realizacja O: - - - - - - 0 0 2 110 

K: - - - - - - 0 0 1 029 

M: - - - - - - 0 0 1 081 

Wartość 

docelowa 
  2 400 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźniki rezultatu 

Średni czas oczekiwania 

na rejestrację działalności 

gospodarczej w 

odniesieniu do spółek z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

godzina Realizacja   - - - - 168 24 28,5 34,8 31,2 

Wartość 

docelowa 
  24 h 

Wartość 

bazowa 
  168 h 

Średni czas postępowania miesiąc Realizacja   - - - - - - 9,2 9,8 10,5 
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w sprawach cywilnych i 

gospodarczych 

rozpoznawanych w 

procesie w trybie zwykłym i 

uproszczonym 

Wartość 

docelowa 
  5,6 m-ca 

Wartość 

bazowa   8,5 m-ca 

Odsetek sądów, w których 

wdrożono model 

menadżerski 

% Realizacja   - - - - - - 100% 100% 100% 

Wartość 

docelowa 
  100% 

Wartość 

bazowa 
  0% 

Odsetek spraw cywilnych i 

gospodarczych 

realizowanych w formie 

elektronicznej 

% Realizacja   - - - - - - 40,9% 37,3% 39,8% 

Wartość 

docelowa 
  15% 

Wartość 

bazowa 
  0% 

Odsetek jednostek 

organizacyjnych 

prokuratur, w których 

wdrożono jednolite kryteria 

jakości i efektywności 

pracy 

% Realizacja   - - - - - - 0% 0% 22% 

Wartość 

docelowa 
  15% 

Wartość 

bazowa 
  0% 

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia 

Od początku realizacji Priorytetu V udział w projektach rozpoczęło ponad 433 tys. osób. Kobiety 

stanowiły 69% (297 tyś.), co związane jest ze specyfiką większości realizowanych projektów 

skierowanych do pracowników administracji publicznej, w której liczebnie przeważają kobiety. Spośród 

osób, które przystąpiły do projektów 99% zakończyło swój udział zgodnie z planowaną ścieżką 

wsparcia.  

Rys.  123 Struktura uczestników projektów realizowanych w Priorytecie V wg wykształcenia (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez IP (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) 

Pod względem struktury wykształcenia, zdecydowanie dominują osoby z wykształceniem wyższym 

(74% uczestników).  

Zdecydowana większość uczestników projektów w ramach Priorytetu V to osoby zatrudnione – 95% 

(413 tys. osób), spośród których 322 tys. osób (78%) stanowiły osoby pracujące w administracji 

publicznej, a 26 tys. (6%) osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych. 

Biorąc pod uwagę wiek uczestników projektów, niespełna 4% stanowiły osoby młode (w wieku 15-24 

lata), zaś 12% - osoby starsze (w wieku 55-64 lata). 

Realizacja celów strategii Europa 2020 

Priorytet V PO KL Dobre rządzenie nie wpisuje się wprost w założenia strategii Europa 2020 (rozwój 

inteligentny, rozwój zrównoważony, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu), niemniej – jako że 

jest ukierunkowany na wzmacnianie zdolności instytucjonalnej na poziomie krajowym, regionalnym i 

lokalnym – przyczynia się do realizacji celów ww. strategii. 
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Działania podejmowane w ramach Priorytetu V w całości obejmują obszar priorytetowy 81 

ukierunkowany na wsparcie rozwiązań na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, 

ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz wzmocnienie 

zdolności w zakresie realizacji polityk i programów. Suma zakontraktowanych wydatków 

kwalifikowalnych, przeznaczonych na realizację tego obszaru do końca 2015 r. wyniosła 433,3 mln 

EUR. 

Problemy w realizacji Priorytetu 

Zasadniczym problemem w realizacji Priorytetu V PO KL okazał się brak strategicznego dokumentu 

wyznaczającego kierunki reform w obszarze administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości 

(przedłużające się prace nad Strategią Sprawne Państwo 2020).  Komisja Europejska uzależniała 

wydanie opinii nt. propozycji zmian w ramach Priorytetu V PO KL od przyjęcia przez Radę Ministrów 

spójnej strategii reform administracji publicznej, co w konsekwencji spowodowało znaczne 

spowolnienie procesu kontraktacji.  

Przeszkodą w osiągnięciu celów szczegółowych Priorytetu V PO KL była również nieterminowa 

realizacja poszczególnych projektów systemowych. Zjawisko to w szczególności występowało w 

projektach informatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości. 

3.6 PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Realizacja Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich ukierunkowana była na aktywizację 

zawodową osób pozostających bez pracy, w tym przede wszystkim bezrobotnych. Wsparcie 

realizowane w ramach Priorytetu kierowane było przede wszystkim do osób mających największe 

trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy, m.in. osób długotrwale 

bezrobotnych, niepełnosprawnych, mieszkańców obszarów wiejskich, osób młodych oraz osób 

powyżej 50. roku życia. W Priorytecie realizowane było również wsparcie ukierunkowane na rozwój 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia w postaci bezzwrotnych dotacji oraz preferencyjnych pożyczek. 

Ponadto, celem podniesienia jakości i skuteczności działań instytucji rynku pracy na rzecz osób 

pozostających bez pracy, realizowane było wsparcie w postaci dofinansowania do zatrudnienia 

kluczowego personelu oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (poprzez m.in. kursy, szkolenia, 

studia podyplomowe) pracowników publicznych i niepublicznych podmiotów świadczących usługi 

na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 

Informacja na temat finansowych postępów realizacji Priorytetu 

Alokacja finansowa przeznaczona na wdrażanie Priorytetu VI wyniosła na koniec realizacji PO KL 

ostatecznie ponad 3 mld EUR (w tym udział środków EFS wyniósł blisko 2,6 mld EUR), co stanowi ok. 

26% alokacji przewidzianej na realizację całego Programu. Tak wysoka kwota alokacji wiązała się z 

realokacjami przeprowadzanymi podczas wdrażania Programu. Realokacje wynikały z konieczności 

dodatkowego wsparcia działań z zakresu aktywizacji zawodowej, skierowanych głównie do osób 

znajdujących się najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym przede wszystkim osób młodych. 

Pierwotna alokacja została zwiększona dodatkowo o blisko 171 mln EUR środków krajowej rezerwy 

wykonania. W wyniku dokonanych realokacji środki do wykorzystania w Priorytecie VI zostały 

zwiększone ostatecznie o 622,7 mln EUR w stosunku do początkowych założeń (uwzgledniających 

dodatkowe zwiększenie alokacji środkami KRW). Poziom wykorzystanych, tj. certyfikowanych do KE 

środków pozytywnie wyróżnia Priorytet VI na tle całego Programu. Do końca okresu programowania w 

ramach Priorytetu VI podpisano blisko 6,1 tys. umów na realizację projektów oraz wykorzystano 

środki o łącznej wartości ponad 3,2 mld EUR (w tym środki EFS wyniosły 2,7 mld EUR). 

Oznacza to, że na koniec wdrażania PO KL odnotowano wykorzystanie alokacji przewidzianej 

dla Priorytetu VI w 105,3%. Tak wysoki poziom wykorzystania alokacji należy powiązać z 

zagospodarowaniem oszczędności oraz znaczną nadkontraktacją środków widoczną w 

Priorytecie VI. Wykorzystanie pełnej alokacji charakteryzuje wszystkie Działania Priorytetu VI, 

jednak największe widoczne jest w Działaniu 6.1.  
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Rys.  124 Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 według Działań Priorytetu VI PO KL (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13  

Realizacja celów Priorytetu 

Postęp realizacji Priorytetu VI przebiegał najsprawniej ze wszystkich Priorytetów wdrażanych 

w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Należy podkreślić, że szczególnie dużym zainteresowaniem 

wśród potencjalnych uczestników cieszyły się różne formy aktywizacji zawodowej wdrażane 

w Poddziałaniu 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności 

zawodowej osób bezrobotnych oraz środki na założenie działalności gospodarczej (w tym szczególnie 

bezzwrotne dotacje) realizowane w Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia, co obrazuje poniższa analiza realizacji celów. 

Wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego skuteczności wsparcia realizowanego w ramach 

komponentu regionalnego PO KL 2007-2013
56

  wskazują, że subiektywny efekt zatrudnieniowy netto 

wsparcia wystąpił u 56% uczestników, którzy pracowali pół roku od zakończenia uczestnictwa w 

Priorytecie VI
57

, zaś subiektywny efekt jałowej straty wystąpił  u 18% uczestników z powyższej grupy. 

Efekt zatrudnieniowy netto informuje o  wpływie otrzymanego wsparcia w projekcie na podjęcie 

zatrudnienia, natomiast efekt jałowej straty – o tym, jaki odsetek uczestników znalazłby zatrudnienie 

również w sytuacji braku uzyskania wsparcia z EFS. Natomiast, u osób, które nie pracowały pół roku 

po zakończeniu udziału w projekcie, ale pracowały rok później, wpływ EFS na zatrudnienie jest 

słabszy, jednak nadal znaczący (subiektywny efekt zatrudnieniowy netto wynosił 18%, natomiast 

subiektywny efekt jałowej straty to 30%). Wskazuje to na umiarkowaną trwałość wsparcia, które jest 

pomocne także w dłuższym okresie. 

Cel 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 

W ramach celu 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 

uczestnictwo w projektach realizowanych w Priorytecie VI PO KL zakończyło ponad 1,3 mln osób 

(w tym 778,6 tys. kobiet), co pozwoliło na zrealizowanie celu określonego dla Priorytetu. Cel 

zrealizowano we wszystkich województwach.  

Indywidualne Plany Działania (IPD) stanowią jedną z kluczowych form aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez zatrudnienia. Do końca realizacji PO KL tą formą wsparcia objęto ponad 

726 tys. osób (w tym ponad 417 tys. kobiet), co pozwoliło na przekroczenie zaplanowanego celu. 

                                                 
56

 Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Raport końcowy, 
PAG Uniconsult Sp. z o.o., 2015 r. 
57

 Dotyczy osób, które zakończyły uczestnictwo w projektach w połowie 2013 r. 
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Warto również podkreślić, iż osoby objęte IPD stanowiły 54% wszystkich uczestników, którzy 

zakończyli udział w projektach realizowanych w obszarze zatrudnienia. Niemniej wskaźnik ten na 

końcowym etapie realizacji PO KL wciąż charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem regionalnym. 

Rys.  125 Liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania w stosunku do liczby osób, 

które zakończyły udział w projektach Priorytetu VI PO KL wg województw 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL  

Najwyższy udział osób objętych Indywidualnym Planem Działania w ogóle uczestników, którzy 

dotychczas zakończyli udział w różnych formach aktywizacji zawodowej charakteryzuje województwa: 

kujawsko-pomorskie (87,2% uczestników) oraz opolskie (82,2% uczestników). Natomiast 

w województwach: mazowieckim (32,6% uczestników) i świętokrzyskim (41,9% uczestników) 

zanotowano najniższy odsetek uczestników objętych IPD. Cel został jednak osiągnięty we wszystkich 

województwach. 

Indywidualne plany działania były najczęściej stosowane w Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz w Poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających 

bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, przede wszystkim z uwagi na grupę docelową (tj. osoby 

pozostające bez zatrudnienia). Wnioski przedstawione w raporcie ewaluacyjnym
58

 PAG Uniconsult 

z połowy 2015 r. wskazują, że częstość stosowania IPD dla osób niepracujących zwiększała się przez 

kolejne lata realizacji PO KL, co wskazuje na położenie w projektach większego nacisku na 

indywidualizację wsparcia.  Należy również dodać, że wykorzystanie IPD uzależnione było od płci –

częściej otrzymywali je mężczyźni niż kobiety oraz od wieku – częściej z IPD korzystały osoby w 

starszych i młodszych grupach wiekowych niż pozostali uczestnicy.  

Zastosowanie wszystkich instrumentów aktywnej polityki runku pracy skierowanych do osób 

bezrobotnych przyczyniło się do osiągnięcia wskaźnika aktywizacji, obliczanego w ujęciu rocznym, 

jako stosunek liczby osób, które w 2015 r. rozpoczęły udział w różnych formach aktywizacji 

zawodowej do przeciętnej liczby osób bezrobotnych w 2015 r. na poziomie 30,8%. Odsetek ten 

wzrastał na przestrzeni ostatnich lat – od roku 2012 odnotowano jego wzrost o 9,3 pkt. proc. 

                                                 
58

 Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Raport końcowy, 
PAG Uniconsult Sp. z o.o., 2015 r. 
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Środki na podjęcie działalności gospodarczej są jedną z droższych, lecz najskuteczniejszych 

form aktywizacji zawodowej. Największym zainteresowaniem ze strony osób pozostających 

bez pracy cieszyły się bezzwrotne dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. 

Często to właśnie ta forma wsparcia postrzegana była przez osoby bezrobotne, jako najlepszy sposób 

na podjęcie zatrudnienia, które jednocześnie satysfakcjonuje z uwagi na prowadzenie tzw. „własnego 

biznesu”. W przypadku osób bezrobotnych, niejednokrotnie posiadających bogate doświadczenie 

zawodowe, barierę stanowi niedostateczna ilość środków finansowych, niezbędnych w pierwszych 

latach prowadzenia działalności gospodarczej. W całym okresie realizacji PO KL środki na podjęcie 

działalności gospodarczej (tj. dotacje i pożyczki) otrzymało 247,7 tys. osób (w tym 101 tys. 

kobiet), co pozwoliło na zrealizowanie celu w ponad 100% – ogółem dla całego Programu oraz 

we wszystkich województwach. 

Cel określony dla wskaźnika obrazującego liczbę udzielonych bezzwrotnych dotacji w ramach 

PO KL również został zrealizowany – udzielono blisko 244,5 tys. dotacji, w tym 201,6 tys. w 

ramach Poddziałania 6.1.3 oraz 42,8 tys. w Działaniu 6.2. Więcej dotacji trafiło do mężczyzn (blisko 

145 tys.) niż kobiet (blisko 99,5 tys.). Cel został osiągnięty we wszystkich województwach. 

Rys.  126 Realizacja wskaźnika dot. liczby osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje wg województw 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych  IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL  

Jak pokazują wyniki przedstawione w raporcie ewaluacyjnym
59

 PAG Uniconsult, stanowiącym 

podsumowanie wieloletniego projektu badawczego dotacje na rozwój przedsiębiorczości przyznawane 

były częściej w Działaniu 6.2 – umożliwiającym wsparcie w formule konkursowej (57% uczestników 

uzyskało tę formę wsparcia) niż w Poddziałaniu 6.1.3, w ramach którego realizowane były projekty 

pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy (16% uczestników otrzymało dotację)
60

. Jednocześnie 

większą przeżywalnością w dłuższej perspektywie charakteryzowały się firmy założone w wyniku 

wsparcia z Działania 6.2 w porównaniu do firm założonych przez uczestników Poddziałania 6.1.3. – po 

około 3 latach od momentu powstania działalności odsetek funkcjonujących firm wspartych z 

Poddziałania 6.1.3 wyniósł 51%, natomiast dla Działania 6.2 odsetek ten wyniósł 59%. Jednocześnie 

wśród uczestników Działania 6.2 wystąpił najwyższy udział subiektywnego efektu zatrudnieniowego 

netto, co wiązało się z faktem, że pracujący pół roku po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy 

nadal prowadzili działalności założone przy wsparciu z EFS.  

                                                 
59

 Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Raport końcowy, 
PAG Uniconsult Sp. z o.o., 2015 r. 
60

 Dotyczy uczestników Priorytetu VI w latach 2008-2013. 
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Autorzy raportu wskazują również, że wsparcie samozatrudnienia umożliwiało rozpoczęcie pracy, 

która znacznie częściej wykazywała cechy zatrudnienia „wysokiej jakości” w porównaniu do pracy 

uzyskiwanej po skorzystaniu z pozostałych form wsparcia.  

Warto w tym miejscu przytoczyć wyniki Badania ogólnopolskiego nt. stosowanej formy aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności 

gospodarczej, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
61

, które wskazują, 

że prawie 93% firm założonych dzięki dotacjom ze środków Funduszu Pracy zakończyło swoje 

funkcjonowanie przed upływem 3 lat od momentu przyznania im dofinansowania. Najwięcej 

przedsiębiorstw, które już zakończyły swoją działalność, funkcjonowało w okresie od 1 do 1,5 roku 

(36%). Najprawdopodobniej wynika to stąd, że warunkiem umowy jest funkcjonowanie firmy przez rok 

od momentu przyznania środków – w przeciwnym razie wnioskodawca zobowiązany jest oddać całą 

pobraną kwotę. Niespełna 27% firm funkcjonowało w okresie od 1,5 do 2 lat, a 30% od 2 do 3 lat. 

Osoby, które zlikwidowały lub zawiesiły działalność gospodarczą, jako najczęstsze powody tej decyzji 

wymieniały nierentowność, brak zysków, popytu lub rynków zbytu na oferowane produkty 

i usługi, niekorzystną zmianę sytuacji na rynku oraz zbyt silną konkurencję. Oznacza to, że 

mechanizmy rynkowe dokonały weryfikacji racjonalności funkcjonowania danego typu działalności w 

kontekście jego aktualnych warunków. Powodem zaistnienia takiej sytuacji mogła być nieprawidłowa 

ocena szans firmy na przetrwanie lub skonstruowanie biznesplanu na błędnych założeniach. Rzadziej 

wskazywanymi motywami zakończenia działalności były powody osobiste oraz skomplikowane 

procedury formalne związane z prowadzeniem działalności. 

Podczas przeglądu śródokresowego Programu w Działaniu 6.2 wprowadzono nowy instrument 

wsparcia na rzecz samozatrudnienia, w postaci preferencyjnych pożyczek na założenie własnej 

działalności gospodarczej. Tym samym, osoby chcące założyć własną firmę mogły skorzystać 

z bezzwrotnych dotacji lub niskooprocentowanych pożyczek na założenie własnej działalności 

gospodarczej.  

W przypadku wskaźnika liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych 

monitorującego nowowprowadzoną formę wsparcia na zakończenie realizacji PO KL 

zrealizowano cel określony dla całego Programu. Udzielono ponad 3,2 tys. pożyczek 

w piętnastu z szesnastu województw. W województwie  opolskim nie przyznano żadnej pożyczki, 

ponieważ środki zaplanowane na udzielanie pożyczek zostały przesunięte na dotacje z powodu braku 

możliwości wyłonienia pośrednika finansowego (pomimo trzykrotnego ogłoszenia konkursu na wybór 

podmiotu do obsługi instrumentów inżynierii finansowej). Celu nie osiągnięto w województwach 

lubelskim i podkarpackim. W przypadku województwa lubelskiego do momentu złożenia końcowego 

wniosku o płatność beneficjent nie udzielił wszystkich założonych pożyczek na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. Wartość docelowa została osiągnięta, jednak dopiero w okresie 

monitorowania (tj. po zakończeniu realizacji projektu, po złożeniu końcowego wniosku o płatność) z 

uwagi na fakt, iż operator udzielał pożyczek w wyższej kwocie niż założona we wniosku o 

dofinansowanie. W województwie podkarpackim konkurs, w którym zostali wyłonieni operatorzy został 

ogłoszony w IV kwartale 2012 r., a wybór instytucji, które udzielały wsparcia nastąpił w 2013 r. 

Rozpoczęcie wsparcia na późnym etapie realizacji PO KL spowodowało, że czas realizacji projektów 

był znacznie krótszy od maksymalnej długości spłaty pożyczki, co wpłynęło negatywnie na realizację 

celu określonego wskaźnikiem. 

Rys.  127 Realizacja wskaźnika dot. liczby osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych wg 

województw 
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 Badanie dotyczy lat 2008-2011. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych  IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL  

Wsparcie w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej (zwrotnych i bezzwrotnych) 

przyczyniło się do utworzenia ponad 250,2 tys. nowych miejsc pracy, co pozwoliło na ponad 

dwukrotne przekroczenie celu określonego w Programie. Najwięcej nowych miejsc pracy 

utworzono w województwie mazowieckim (29,3 tys.), śląskim (23,8 tys.) i łódzkim (21,2 tys.), najmniej 

zaś w województwach: opolskim (5,8 tys.), lubuskim (6,2 tys.) oraz podlaskim (7,8 tys.). 

Priorytet VI charakteryzuje wysoka efektywność zatrudnieniowa. Do końca realizacji PO KL, 

od momentu wprowadzenia obowiązkowego kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzonej 

po zakończeniu udziału w projektach, pracę podjęło blisko 371 tys. osób (w tym 199,4 tys. kobiet). 

Tym samym wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
62

 wyniósł ostatecznie 65%. Najwyższa 

efektywność zatrudnieniowa charakteryzuje województwa: dolnośląskie (73,8%), wielkopolskie 

(71,9%) oraz lubelskie (70,1%), a najniższa województwo warmińsko-mazurskie (52,2%). Obowiązek 

pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej wprowadzono w 2011 r., w postaci kryteriów wyboru 

projektów, zatem wskazane wartości odnoszą się wyłącznie do projektów realizowanych od 2011 r. 

i tym samym nie dotyczą wszystkich uczestników Priorytetu VI. 

Rys.  128 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ogółem w Priorytecie VI PO KL wg województw 

                                                 
62

  Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu przez uczestnika udziału 
w projekcie PO KL, dla którego stosuje się kryterium efektywności zatrudnieniowej. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL  

Wyniki przedstawione w raporcie z badania ewaluacyjnego Badanie skuteczności wsparcia 

realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Raport końcowy
63

 

wykonanego przez PAG Uniconsult wskazują, że rezultat dotyczący udziału osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy, które podjęły pracę w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w 

łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach został osiągnięty z nadwyżką. 

Przekroczenie celu widoczne jest zarówno w przypadku odsetka osób, które w okresie do 6 miesięcy 

po zakończeniu wsparcia były zatrudnione, jak i osób, które podjęły samozatrudnienie – odsetki te 

wyniosły odpowiednio 74% i 43%, co wskazuje na przekroczenie wartości określonej w Programie 

odpowiednio o 19 i 23 pkt. proc.  

Skuteczność wsparcia realizowanego w Priorytecie VI uzależniona była w dużym stopniu od jakości 

usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych przez publiczne służby zatrudnienia. W  tym celu 

w Priorytecie VI przewidziano wsparcie obejmujące m.in. szkolenia kluczowych pracowników służb 

zatrudnienia. Do końca realizacji PO KL 9,4 tys. kluczowych pracowników publicznych służb 

zatrudnienia (PSZ) (w tym blisko 8,3 tys. kobiet) zakończyło uczestnictwo w szkoleniach 

realizowanych w systemie pozaszkolnym w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych 

i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

w regionie, co pozwoliło na zrealizowanie celu. Cel nie został osiągnięty tylko w jednym 

województwie – dolnośląskim (76,4%). Zgodnie z wyjaśnieniami IP woj. dolnośląskiego, większość 

projektów powiatowych urzędów pracy koncentrowała się przede wszystkim na wsparciu w postaci 

dofinansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, które nie jest uwzględniane 

w omawianym wskaźniku. Tym samym wskaźnik rezultatu obrazujący odsetek kluczowych 

pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, 

istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy wyniósł 90% (cel określono na poziomie 100%). 

W ramach tego priorytetu badany był również wskaźnik aktywizacji, który mierzony jako stosunek 

liczby osób, które rozpoczęły udział w formie  aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie 

czasu zarejestrowały się jako bezrobotne. Na koniec okresu programowania, wskaźnik ten wyniósł 

                                                 
63

 Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Raport końcowy, 
PAG Uniconsult Sp. z o.o., 2015 
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30,8%, a jego wartość docelowa była oszacowana na poziomie 45%. Nieosiągnięcie ww. wskaźnika 

spowodowane było przede wszystkim występującą stopniowo na przestrzeni lat poprawą sytuacji na 

polskim rynku pracy. Osoby rejestrujące się jako bezrobotne w urzędach pracy nie wymagały na tyle 

kompleksowej aktywizacji zawodowej, aby oferować im wiele form wsparcia, po udzieleniu 

podstawowego wsparcia w postaci pośrednictwa pracy czy poradnictwa zawodowego, czy szkolenia 

mającego na celu uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji bardzo często znajdowały pracę. 

Spowodowane to było  również w dużej mierze poprawą sytuacji na rynku pracy i coraz większą liczbą 

ofert pracy spływających do urzędu pracy. Ponadto należy mieć na uwadze, że w tym samym czasie 

realizowane były projekty konkursowe skierowane do osób biernych zawodowo i tych, znajdujących 

się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które również oferowały kompleksowe wsparcie  

w zakresie aktywizacji zawodowej i bardzo często osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy, wymagające kompleksowej pomocy trafiały właśnie do projektów konkursowych. 

Cel 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 

Do końca realizacji PO KL w celu 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 

udział w różnych formach aktywizacji zawodowej zakończyło ponad 510,3 tys. osób w wieku 15-24 

lata (w tym 300,9 tys. kobiet), co umożliwiło zrealizowanie założonego celu zarówno na poziomie 

Programu, jak i we wszystkich województwach. 

Spośród młodych uczestników projektów blisko  364,5 tys. osób, które zakończyły udział 

w projektach pochodziło z terenów wiejskich (w tym 215,9 tys. kobiet), co również pozwoliło 

na realizację celu na poziomie ponad 200%. Podobnie jak w przypadku powyższego wskaźnika cel 

został zrealizowany we wszystkich województwach. 

Rys.  129 Udział osób w wieku 15-24 lata w liczbie osób, które zakończyły uczestnictwo w projektach 

Priorytetu VI PO KL wg województw  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL  

Osoby młode stanowiły 38% ogółu uczestników Priorytetu VI PO KL, którzy zakończyli udział 

w projektach ukierunkowanych na aktywizację zawodową. Udział osób w wieku 15-24 lata 

w projektach Priorytetu VI był najwyższy w województwach: podkarpackim (45,4%) i warmińsko-

mazurskim (44,2%), zaś najniższy w województwie wielkopolskim (22,9%). 

Poziom aktywizacji osób młodych przez urzędy pracy obrazuje wskaźnik aktywizacji zawodowej. 

W 2015 r. odsetek osób do 25. roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne w tym roku, które zostały 

objęte różnymi formami aktywizacji zawodowej (tj. wskaźnik aktywizacji), wyniósł 60,3%. Należy 

zauważyć, że wskaźnik ten osiągnął najwyższą wartość w porównaniu do wartości osiągniętych na 

przestrzeni kilku ostatnich lat (w porównaniu do roku 2012 odnotowano wzrost o 40,3 pkt. proc.) 

W wyniku realizacji wsparcia w Priorytecie VI na rzecz wzrostu poziomu samozatrudnienia wśród 

mieszkańców Polski, blisko 47,7 tys. osób młodych uzyskało dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (w tym 17,3 tys. kobiet), co pozwoliło na wykonanie celu w ponad 100%. Cel został 
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zrealizowany również we wszystkich województwach. Wyniki badania ewaluacyjnego
64

 wskazują 

jednak, że przeżywalność firm założonych w wyniku wsparcia udzielonego w projektach PO KL 

zależała od wieku uczestnika, tj. częściej zaprzestawały prowadzenia działalności osoby młode w 

porównaniu do osób w tzw. średniej grupie wiekowej. 

Skala udzielonego wsparcia w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przyczyniła się do 

utworzenia przez młodych przedsiębiorców 48,4 tys. nowych miejsc pracy, co w pełni realizuje, 

a nawet przekracza cel ustalony w Programie. Zdecydowanie najwięcej nowych stanowisk pracy 

utworzyli młodzi przedsiębiorcy z Mazowsza (ponad 5,1 tys.) i Wielkopolski (blisko 5,1 tys.) – 

proporcjonalnie do liczby ludności w tych największych województwach Polski. 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
65

, mierzony wśród uczestników w wieku 15-24 lata, którzy 

do końca PO KL zakończyli udział w projektach realizowanych od 2011 r. wyniósł 65,5%. Najwyższy 

odsetek osób podejmujących pracę zanotowano w województwach: dolnośląskim (74,8%), lubelskim 

(73,8%) i wielkopolskim (73,1%), natomiast najniższy – w województwach: warmińsko-mazurskim 

(49,8%) i świętokrzyskim (58,4%). 

Rys.  130 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w grupie osób w wieku 15-24 lata w Priorytecie VI PO 

KL wg województw 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL  

Dodatkowo, na podstawie badania ewaluacyjnego, w Priorytecie VI monitorowany był również odsetek 

osób w wieku 15-24 lata, które podjęły zatrudnienie oraz samozatrudnienie w okresie 6 miesięcy po 

zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach. Jak 

pokazują wyniki badania ewaluacyjnego
66

, 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie pracowało 

69% uczestników z danej grupy wiekowej, z czego samozatrudnienie podjęło 29% objętych 

wsparciem. Osiągnięte wartości wskazują na przekroczenie celu założonego w programie 

odpowiednio o 11 i 19 pkt. proc. 
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 Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Raport końcowy, 
PAG Uniconsult Sp. z o.o., 2015 
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 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu przez uczestnika udziału 
w projekcie PO KL. 
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 Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Raport końcowy, 
PAG Uniconsult Sp. z o.o., 2015 
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Cel 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby 

bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich) 

Na koniec realizacji Programu wartości docelowe wszystkich wskaźników produktu w ramach 

Priorytetu VI zostały znacznie przekroczone, co było efektem realokacji środków i skierowania w 

latach 2014-2015 dodatkowych znacznych środków na aktywizację zawodową osób znajdujących się 

w trudnej sytuacji na rynku pracy. Udział w różnych formach aktywizacji zawodowej, realizowanych w 

celu 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby 

bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich) zakończyło ponad 885,5 tys. osób należących 

do tej grupy (w tym blisko 522 tys. kobiet), co pozwoliło na zrealizowanie celu w ponad 200%. Cel 

ten został osiągnięty we wszystkich województwach. 

W całym okresie programowania udział w projektach ukierunkowanych na aktywizację zawodową 

osób pozostających bez zatrudnienia zakończyło blisko 425,5 tys. osób długotrwale bezrobotnych 

(w tym 264,3 tys. kobiet) oraz 583,6 tys. mieszkańców wsi (w tym 337,7 tys. kobiet). W wyniku 

koncentracji wsparcia na rzecz tych osób cele określone w Programie dla tych grup zostały już 

w pełni zrealizowane 2012 r. W stosunku do danych na koniec 2012 r. liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem wzrosła o 183,4 tys. osób, zaś osób z terenów wiejskich o prawie 

224 tys. osób). Cele dot. osób długotrwale bezrobotnych oraz zamieszkujących na obszarach 

wiejskich zostały osiągnięte we wszystkich województwach. Natomiast, jeśli chodzi o 

niepełnosprawnych uczestników projektów, udział w różnych formach aktywizacji zawodowej 

zakończyło  69,2 tys. osób z niepełnosprawnościami (w tym blisko 41 tys. kobiet), co umożliwiło 

zrealizowanie celu w ponad 200%. Cel został zrealizowany we wszystkich województwach. 

Rys.  131 Udział osób długotrwale bezrobotnych, z terenów wiejskich oraz niepełnosprawnych w liczbie 

osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w Priorytecie VI PO KL wg województw 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX  

Jak obrazuje powyższy wykres osoby mieszkające na obszarach wiejskich stanowiły 43,6% 

wszystkich uczestników Priorytetu VI. Najwyższy udział tej grupy docelowej charakteryzuje 

województwa: podkarpackie (59,6%), małopolskie (57,7%) i świętokrzyskie (55%), zaś najniższy 

śląskie (21,3%). Natomiast osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 31,8% ogółu uczestników, 

którzy zakończyli udział w projektach realizowanych w Priorytecie VI. Największy udział tej grupy 

zanotowano w województwach: świętokrzyskim (37,7%) i kujawsko-pomorskim (36,9%), zaś najniższy 
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w pomorskim (25,7%). Z kolei osoby niepełnosprawne stanowiły 5% wszystkich uczestników, 

którzy zakończyli udział w projektach Priorytetu VI. Najwyższy odsetek osób z tej grupy charakteryzuje 

województwa: lubuskie (9,1%), wielkopolskie (9%). Natomiast najniższy udział niepełnosprawnych w 

ogóle uczestników, których udział w projektach dobiegł już końca cechuje Mazowsze (3,4%) i 

Podkarpacie (3,6%). 

Jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, bezzwrotne dotacje na podjęcie 

działalności gospodarczej otrzymało ponad 148 tys. osób znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy (w tym 57,1 tys. kobiet), co stanowi ponad 300% celu. Jak spojrzymy na 

poszczególne grupy docelowe to bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy otrzymało nieco 

ponad 68,5  tys. osób długotrwale bezrobotnych (w tym 28 tys. kobiet). Z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego na założenie działalności gospodarczej skorzystało również 99,6 tys. osób z terenów 

wiejskich (w tym 36 tys. kobiet). Z kolei osobom niepełnosprawnym udzielono ponad 7,3 tys. dotacji (w 

tym 3,2 tys. kobiet). W stosunku do danych na koniec 2013 r. zanotowano wzrost wykonania celu o 

41% (tj. o 2,1 tys. osób). W przypadku wszystkich trzech ww. grup, cel dot. liczby udzielonych dotacji 

został w pełni zrealizowany. Dodatkowo, warto podkreślić, iż cel został zrealizowany we wszystkich 

województwach. 

Realizacja aktywnych polityk rynku pracy (m.in. staży, szkoleń, prac interwencyjnych) na koniec 2015 

r. przyczyniła się do osiągnięcia wskaźnika aktywizacji zawodowej wśród osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na następującym poziomie: osoby długotrwale bezrobotne – 

21,7%, mieszkające na wsi – 32,9%, niepełnosprawni – 20,3% wobec planowanej wartości docelowej 

dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 50%, dla osób mieszkających na wsi również na 

poziomie 50% i dla osób niepełnosprawnych na poziomie 35%. Nieosiągnięcie ww. wskaźników 

aktywizacji zawodowej w ramach Priorytetu VI spowodowane było tymi samymi przyczynami, które 

wpłynęły na nieosiągnięcie ogólnego wskaźnika aktywizacji i wiązały się z występującą stopniowo na 

przestrzeni lat poprawą sytuacji na polskim rynku pracy oraz realizacją wsparcia skierowanego do 

osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w formule konkursowej. 

W wyniku wsparcia realizowanego w celu 3. w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej 

przeznaczonych dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy utworzono 

149,7 tys. nowych miejsc pracy, co w pełni realizuje cel na koniec okresu programowania. 

Dzięki wsparciu z EFS zdecydowanie najwięcej nowych stanowisk pracy utworzono w województwie 

mazowieckim (19,3 tys.).  

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony wśród uczestników Priorytetu VI należących do 

grupy osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy przedstawiał się 

następująco na koniec okresu realizacji Programu: niepełnosprawni – 51,6%, długotrwale 

bezrobotni – 60,4%. Należy podkreślić, iż przedstawione wartości odnoszą się do projektów 

wdrażanych od 2011 r., zatem poziom realizacji wskaźnika należy ocenić jako zadowalający.  

Rys.  132 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w grupie osób długotrwale bezrobotnych w Priorytecie 

VI PO KL wg województw 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX 

 

Rys.  133 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w grupie osób niepełnosprawnych w Priorytecie VI PO 

KL wg województw 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX 
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Jednocześnie w ramach Priorytetu monitorowany był udział osób niepełnosprawnych, długotrwale 

bezrobotnych oraz zamieszkujących tereny wiejskie, które podjęły zatrudnienie w okresie 6 miesięcy 

po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w ostatnim badaniu ewaluacyjnym zrealizowanym przez PAG 

Uniconsult w 2015 r.
67

, sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie pracowało 55% osób 

niepełnosprawnych, 66% długotrwale bezrobotnych oraz 76% uczestników z obszarów wiejskich.  

Cel 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych 

Udział w projektach służących realizacji celu 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób 

starszych zakończyło 197,2 tys. osób w wieku 50-64 lata (w tym blisko 104 tys. kobiet), co 

pozwoliło na zrealizowanie celu w 125%. Największy wzrost tego wskaźnika zanotowano w latach 

2013-2014, co było spowodowane przede wszystkim realokacjami środków oraz położeniem 

większego nacisku na wsparcie osób starszych na rynku pracy i zastosowaniem odpowiednich 

kryteriów wyboru projektów, premiujących udział tej grupy docelowej w projektach.  Cel nie został 

osiągnięty tylko w dwóch  województwach: mazowieckim (90% celu) oraz śląskim (95%). W 

pozostałych województwach cele zostały w pełni osiągnięte. Przyczyn zaistniałej sytuacji w opinii IP2 

należy szukać w specyficznych problemach i barierach grupy docelowej osób powyżej 50 r.ż., 

stosunkowo trudnej do zaktywizowania (m.in. niska mobilność na rynku pracy, brak motywacji do 

dokształcania się), co przekłada się także na fakt, iż Wnioskodawcy niechętnie obejmowali wsparciem 

wspomnianą grupę, obawiając się problemów podczas rekrutacji i realizacji projektu (m.in. 

podwyższonego ryzyka rezygnacji tych osób z udziału w projekcie w trakcie jego realizacji). Wskazane 

problemy grupy osób 50+ zostały również przedstawione w badaniu ewaluacyjnym pod nazwą „Ocena 

wskaźników dla realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

w województwie śląskim”, gdzie również potwierdzono część przedstawionych powyżej wyjaśnień i 

wskazano na przeszacowaną wartość docelową wskaźnika. 

Rys.  134 Realizacja wskaźników dot. wsparcia na rzecz osób w wieku 50-64 lata w Priorytecie VI PO KL 

wg województw (% wartości docelowej) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX 

                                                 
67

 Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Raport końcowy, 
PAG Uniconsult Sp. z o.o., 2015 r. 
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Jednocześnie wskaźnik odsetek osób w wieku 50-64 lata objętych różnymi formami aktywizacji 

zawodowej, które w 2015 r. zarejestrowały się w powiatowych urzędach jako bezrobotne osiągnięto na 

poziomie 17,4%. W porównaniu z  poprzednimi latami nadal zanotowano nieznaczny spadek miernika 

– o ok. 2,3 pkt. proc. Nie udało się zatem osiągnąć zakładej wartości docelowej dla tego wskaźnika, 

szacowanego na poziomie 40%. Powody nieosiągnięcia w zakładanej wartości są analogiczne jak w 

opisanych powyżej celach szczegółowych. Przede wszystkim spowodowane to było występującą 

stopniowo na przestrzeni lat poprawą sytuacji na polskim rynku pracy i realizacją projektów 

konkursowych skierowanych do osób starszych. 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało ponad 24,3 tys. osób w wieku 50-

64 lata (w tym 8,5 tys. kobiet), co stanowi ponad 200% celu. Znaczący wzrost wskaźnika 

odnotowano pomiędzy 2013 a 2014 r., gdzie z wartości 17,9 tys. osób, wskaźnik wzrósł do 23,2 tys. 

osób. Cel został zrealizowany we wszystkich województwach. Dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej udzielone osobom w wieku powyżej 50. roku życia przyczyniły się do utworzenia blisko 

24,7 tys. nowych miejsc pracy, co stanowi ponad 200% celu.  

Rys.  135 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w grupie osób w wieku 50-64 lata w Priorytecie VI PO 

KL wg województw 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX 

Na koniec realizacji Programu odsetek osób w wieku 50-64 lata, które po zakończeniu udziału 

w Priorytecie VI podjęły zatrudnienie (mierzony wśród uczestników, którzy zakończyli udział w 

projektach wdrażanych od 2011 r.) wyniósł 54,5%. Najwyższy poziom efektywności 

zatrudnieniowej charakteryzuje województwa: dolnośląskie (63,6%), śląskie (61,3%) oraz 

wielkopolskie (60,4%), zaś najniższy warmińsko-mazurskie (44,4%). Warto jednocześnie zauważyć, iż 

w Priorytecie VI na podstawie badania ewaluacyjnego monitorowany jest odsetek osób w wieku 50-64, 

zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy, które podjęły zatrudnienie w okresie do 6 

miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w 

projektach. Wartość miernika obliczonego w 2015 r. wyniosła 56%.  

Poniższa tabela przedstawia postęp rzeczowy w ramach Priorytetu VI. 

Wskaźniki 
Jednost

ka miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIORYTET VI 
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Wskaźniki 
Jednost

ka miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy  

Wskaźniki produktu 

Liczba osób, 

które 

zakończyły 

udział w 

projektach 

realizowanych 

w ramach 

Priorytetu 

(O/K/M), w tym: 

osoba 

Realizacj

a 

O: 

0 

87 

115 

314 

123 

538 

929 

707 

990 

829 

300 

981 

163 

1 205 

395 

1 338 

043  

K: 
47 

287 

186 

230 

318 

605 

419 

931 

491 

606 

577 

073 

700 

773 

778 

576   

M: 
39 

828 

127 

893 

220 

324 

288 

059 

337 

694 

404 

090 

504 

622 
559 467 

- liczba osób, 

które były 

objęte 

Indywidualnym 

Planem 

Działania 

(O/K/M) 

O: 

0 

8 448 
52 

378 

137 

438 

223 

388 

319 

945 

441 

095 

621 

879 
726 447 

K: 4 335 
30 

837 

81 

155 

131 

761 

187 

972 

256 

527 

357 

237 
417 141 

M: 4 113 
21 

541 

56 

283 

91 

627 

131 

973 

184 

568 

264 

642 
309 306 

  

Wartość 

docelowa 

  1 047 984 

  ► 293 279 

Wartość 

bazowa 

  

  
0 

Liczba osób, 

które otrzymały 

środki na 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

(O/K/M), w tym: 

osoba 

Realizacj

a 

O: 

0 

19 

893 

54 

882 

96 

892 

124 

503 

148 

603 

187 

248 

235 

719 
247 718 

K: 6 884 
19 

587 

35 

988 

48 

036 

58 

669 

74 

986 
95 701 101 025 

M: 
13 

009 

35 

295 

60 

904 

76 

467 

89 

934 

112 

262 

140 

018 
146 693 

a) liczba osób, 

które otrzymały 

bezzwrotne 

dotacje (O/K/M) 

O: 

0 - - - 

124 

503 

148 

603 

186 

897 

234 

148 
244 470 

K: 
48 

036 

58 

669 

74 

820 
94 949  99 484 

M: 
76 

467 

89 

934 

112 

077 

139 

199 
144 986 

b) liczba osób, 

które 

skorzystały z 

instrumentów 

zwrotnych 

(O/K/M) 

O: 

0 - - - 

0 0 351 1 571  3 248 

K: 0 0 166 752  1 541 

M: 0 0 185 819  1 707 

  

Wartość 

docelowa 

  137 150 

  a) 134 605 

  b) 2 545 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba 

kluczowych 

pracowników 

osoba 
Realizacj

a 

O: 
0 

384 2 180 4 154 5 387 6 632 7 560 8 811 9 400 

K: 342 1 949 3 679 4 740 5 827 6 659 7 761 8 285 
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Wskaźniki 
Jednost

ka miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PSZ, którzy 

zakończyli 

udział w 

szkoleniach 

realizowanych 

w systemie 

pozaszkolnym, 

istotnych z 

punktu 

widzenia 

regionalnego 

rynku pracy 

(O/K/M) 

M: 42 231 475 647 805 901 1 050 1 115 

Wartość 

docelowa 
  5 848 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźniki rezultatu 

Wskaźnik 

aktywizacji – 

stosunek liczby 

osób, które 

rozpoczęły 

udział w formie  

aktywizacji do 

liczby osób, 

które w tym 

samym okresie 

czasu 

zarejestrowały 

się jako 

bezrobotne 

(O/K/M) 

% 

Realizacj

a 

O: 
22,60

% 

44,70

% 

40,40

% 

41,95

% 

16,40

% 

21,53

% 

17,56

% 

25,63

% 
 30,83% 

K: 
25,50

% 

44,90

% 

43,10

% 

44,43

% 

16,90

% 

22,87

% 

20,21

% 

27,32

% 
32,58%  

M: 
19,80

% 

44,50

% 

37,50

% 

39,36

% 

15,90

% 

20,05

% 

15,16

% 

23,87

% 
28,95%  

Wartość 

docelowa 
  45% 

Wartość 

bazowa 

  O: 22,6% 

  K:25,5% 

  M: 19,8% 

Udział osób 

bezrobotnych i 

poszukujących 

pracy, które 

podjęły pracę w 

okresie do 6 

miesięcy po 

zakończeniu 

udziału w 

projekcie w 

łącznej liczbie 

osób, które 

zakończyły 

udział w 

projektach 

(O/K/M), w tym: 
% 

Realizacj

a 

O: 0 0 
45,30

% 

45,30

% 

56,60

% 

56,60

% 

74,00

% 

74,00

% 
 74,00% 

K: 0 0 
37,90

% 

37,90

% 

48,70

% 

48,70

% 

68,00

% 

68,00

% 
 68,00% 

M: 0 0 
56,20

% 

56,20

% 

66,70

% 

66,70

% 

79,00

% 

79,00

% 
 79,00% 

- udział osób, 

które podjęły  

samozatrudnie

nie (O/K/M) 

O: 0 0 
19,80

% 

19,80

% 

28,70

% 

28,70

% 

43,00

% 

43,00

% 
43,00% 

K: 0 0 
12,50

% 

12,50

% 

21,70

% 

21,70

% 

36,00

% 

36,00

% 
36,00% 

M: 0 0 
30,50

% 

30,50

% 

37,60

% 

37,60

% 

50,00

% 

50,00

% 
50,00% 

  

Wartość 

docelowa 

  55% 

  Ø       20% 

Wartość 

bazowa 
  b/d 

Odsetek % Realizacj O: 0 6,17% 27,36 53,96 68,09 79,30 86,89 91,50 90,00%  
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Wskaźniki 
Jednost

ka miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

kluczowych 

pracowników 

PSZ, którzy 

zakończyli 

udział w 

szkoleniach 

realizowanych 

w systemie 

pozaszkolnym, 

istotnych z 

punktu 

widzenia 

regionalnego 

rynku pracy 

(O/K/M) 

a % % % % % % 

K: 6,23% 
27,94

% 

54,03

% 

67,65

% 

78,94

% 

86,16

% 

90,69

% 
 90,00% 

M: 5,70% 
23,26

% 

53,43

% 

71,49

% 

82,06

% 

92,70

% 

98,04

% 

 102,00

% 

Wartość 

docelowa 
  100% 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy w  

ramach 

udzielonych z 

EFS środków 

na podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

miejsce 

pracy 

Realizacj

a 
  0 

19 

914 

55 

191 

97 

493 

125 

752 

150 

382 

189 

280 

238 

176 
250 259 

Wartość 

docelowa 
  110 000 

Wartość 

bazowa 
  0 

Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób w 

wieku 15-24 

lata, które 

zakończyły 

udział w 

projekcie 

(O/K/M), w tym: 

osoba 

Realizacj

a 

O: 

0 

27 

817 

119 

192 

194 

390 

282 

124 

328 

758 

385 

287 

472 

047 
510 348 

K: 
15 

668 

74 

420 

118 

888 

171 

571 

198 

684 

230 

589 

278 

742 
300 935 

M: 
12 

149 

44 

770 

75 

502 

110 

553 

130 

074 

154 

698 

193 

305 
209 413 

- osoby z 

terenów 

wiejskich 

(O/K/M) 

O: 

0 

13 

095 

59 

774 

101 

243 

143 

515 

167 

953 

197 

820 

242 

734 
364 471 

K: 7 497 
38 

305 

63 

622 

88 

938 

103 

336 

120 

309 

145 

422 
215 887 

M: 5 898 
21 

469 

37 

621 

54 

577 

64 

617 

77 

511 
97 312 148 584 

  

Wartość 

docelowa 

  339 806 

  ► 170 849 

Wartość 

bazowa 

  

  
0 

Liczba osób w 

wieku 15-24 

lata, które 

otrzymały 

środki na 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

(O/K/M) 

osoba 

Realizacj

a 

O: 

0 

2 976 8 058 
13 

674 

21 

314 

26 

455 

35 

240 
45 493  47 683 

K: 1 005 2 687 4 550 7 479 9 500 
12 

759 
16 467  17 326 

M: 1 971 5 371 9 124 
13 

835 

16 

955 

22 

481 
29 026  30 357 

Wartość 

docelowa 

  
26 733 
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Wskaźniki 
Jednost

ka miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Wartość 

bazowa 

  
0 

  

Wskaźniki rezultatu 

Wskaźnik 

aktywizacji – 

stosunek liczby 

osób, które 

rozpoczęły 

udział w formie 

aktywizacji do 

liczby osób, 

które w tym 

samym okresie 

czasu 

zarejestrowały 

się jako 

bezrobotne w 

grupie osób 

młodych (15-24 

lata) (O/K/M) 

% 

Realizacj

a 

O: 
24,80

% 

87,20

% 

70,70

% 

70,42

% 

24,90

% 

19,97

% 

19,96

% 

52,76

% 
60,30%  

K: 
29,90

% 

94,10

% 

80,90

% 

77,81

% 

26,40

% 

24,19

% 

23,38

% 

56,69

% 
 61,70% 

M: 
19,40

% 

76,60

% 

59,10

% 

62,18

% 

22,90

% 

16,03

% 

16,73

% 

48,50

% 
 58,68% 

Wartość 

docelowa 
  50% 

Wartość 

bazowa 

O: O: 24,8% 

K: K: 29,9% 

M: M: 19,4% 

Udział osób 

bezrobotnych i 

poszukujących 

pracy w wieku 

15-24 lata, 

które podjęły 

pracę w okresie 

do 6 miesięcy 

po zakończeniu 

udziału w 

projekcie w 

łącznej liczbie 

osób, które 

zakończyły 

udział w 

projektach 

(O/K/M), w tym: 
% 

Realizacj

a 

O: 
0,00

% 
0,00% 

39,70

% 

39,70

% 

48,50

% 

48,50

% 

69,00

% 

69,00

% 
69,00% 

K: 
0,00

% 
0,00% 

35,10

% 

35,10

% 

42,40

% 

42,40

% 

61,00

% 

61,00

% 
61,00% 

M: 
0,00

% 
0,00% 

46,80

% 

46,80

% 

56,00

% 

56,00

% 

76,00

% 

76,00

% 
76,00% 

- udział osób, 

które podjęły 

samozatrudnie

nie (O/K/M) 

O: 
0,00

% 
0,00% 8,36% 8,36% 

13,90

% 

13,90

% 

29,00

% 

29,00

% 
29,00% 

K: 
0,00

% 
0,00% 5,00% 5,00% 

11,00

% 

11,00

% 

17,00

% 

17,00

% 
17,00% 

M: 
0,00

% 
0,00% 

13,70

% 

13,70

% 

17,60

% 

17,60

% 

39,00

% 

39,00

% 
39,00% 

  

Wartość 

docelowa 

  58% 

  Ø       10% 

Wartość 

bazowa 

  56% 

  Ø       9% 

Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy w 

ramach 

udzielonych z 

EFS środków 

na podjęcie 

działalności 

miejsce 

pracy 

Realizacj

a 
  0 3 032 8 082 

13 

734 

21 

432 

26 

657 

35 

586 
46 027 48 405 

Wartość 

docelowa 
  27 000 

Wartość 

bazowa 
  0 
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Wskaźniki 
Jednost

ka miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

gospodarczej 

Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

(kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich) 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób, 

które 

zakończyły 

udział w 

projekcie 

(O/K/M), w tym: 

osoba 

Realizacj

a 

O: 

- 

b.d 
213 

575 

360 

309 

468 

333 

543 

808 

645 

923 

800 

441 
885 548 

K: b.d 
128 

281 

217 

192 

283 

391 

327 

621 

385 

912 

472 

230 
521 922 

M: b.d 
85 

294 

143 

117 

184 

942 

216 

187 

260 

011 

328 

211 
363 626 

a) osoby 

niepełnosprawn

e (O/K/M) 

O: 

0 

1 713 8 098 
16 

134 

24 

606 

32 

547 

42 

280 
58 367 69 205 

K: 1 007 4 776 9 591 
14 

739 

19 

505 

25 

238 
34 622  40 994 

M: 706 3 322 6 543 9 867 
13 

042 

17 

042 
23 745  28 211 

b) osoby 

długotrwale 

bezrobotne 

(O/K/M) 

O: 

0 

28 

364 

87 

189 

150 

390 

199 

807 

241 

995 

298 

310 

355 

514 
425 481 

K: 
17 

893 

58 

015 

99 

334 

130 

726 

156 

148 

189 

840 

219 

546 
264 253 

M: 
10 

471 

29 

174 

51 

056 

69 

081 

85 

847 

108 

470 

135 

968 
161 228 

c) osoby z 

terenów 

wiejskich 

(O/K/M) 

O: 

0 

34 

206 

127 

783 

228 

066 

304 

552 

359 

494 

427 

049 

525 

378 
583 584 

K: 
18 

083 

75 

837 

134 

904 

180 

998 

213 

276 

250 

754 

304 

200 
337 691 

M: 
16 

123 

51 

946 

93 

162 

123 

554 

146 

218 

176 

295 

221 

178 
245 893 

  

Wartość 

docelowa 

  413 013 

  a) 31 598 

  b) 104 447 

  c) 168 479 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba osób, 

które otrzymały 

środki na 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

(O/K/M), w tym: osoba 
Realizacj

a 

O: 

- 

b.d 
33 

636 

57 

938 

73 

684 

88 

951 

112 

391 

141 

820 
148 052 

K: b.d 
11 

429 

20 

323 

26 

791 

33 

108 

42 

487 
54 445  57 104 

M: b.d 
22 

207 

37 

615 

46 

893 

55 

843 

69 

904 
87 375  90 948 

a) osoby 

niepełnosprawn

e (O/K/M) 

O: 

0 

513 544 1 415 2 424 3 354 4 994 7 044  7 341 

K: 201 235 621 1 032 1 433 2 185 3 142  3282 

M: 312 307 794 1 392 1 921 2 809 3 902  4 059 

b) osoby O: 0 5 073 13 23 31 39 51 65 597  68 571 
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Wskaźniki 
Jednost

ka miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

długotrwale 

bezrobotne 

(O/K/M) 

670 731 427 898 375 

K: 1 930 5 417 9 452 
12 

571 

15 

980 

20 

778 
26 737  28 032 

M: 3 143 8 253 
14 

279 

18 

856 

23 

918 

30 

597 
38 860  40 539 

c) osoby z 

terenów 

wiejskich 

(O/K/M) 

O: 

0 

7 742 
20 

694 

37 

554 

49 

303 

59 

603 

75 

429 
94 926  99 613 

K: 2 242 6 253 
11 

938 

16 

542 

20 

610 

26 

600 
34 116  36 011 

M: 5 500 
14 

441 

25 

616 

32 

761 

38 

993 

48 

829 
60 810  63 602 

  

Wartość 

docelowa 

  41 457 

  a) 3 133 

  b) 10 587 

  c) 16 883 

Wartość 

bazowa 

  
0 

  

Liczba 

projektów 

wspierających 

rozwój inicjatyw 

lokalnych. 

projekt 

Realizacj

a 
  0 156 458 938 1 195 1 343 1 341 1 340  1 340 

Wartość 

docelowa 
  600 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźniki rezultatu 

Wskaźnik 

aktywizacji – 

stosunek liczby 

osób, które 

rozpoczęły 

udział w formie 

aktywizacji do 

liczby osób, 

które w tym 

samym okresie 

czasu 

zarejestrowały 

się jako 

bezrobotne 

(O/K/M) i w 

grupach: 

% 
Realizacj

a 

O: 
22,60

% 

44,70

% 

40,40

% 

41,95

% 

16,40

% 

21,53

% 

17,56

% 

25,63

% 
30,83%  

K: 
25,50

% 

44,90

% 

43,10

% 

44,43

% 

16,90

% 

22,87

% 

20,21

% 

27,32

% 
 32,58% 

M: 
19,80

% 

44,50

% 

37,50

% 

39,36

% 

15,90

% 

20,05

% 

15,16

% 

23,87

% 
 28,95% 

a) osoby 

niepełnosprawn

e (O/K/M), 

O: 
17,40

% 

15,70

% 

23,80

% 

27,59

% 

15,00

% 

21,20

% 

19,30

% 

20,34

% 

 20,34%
68

 

K: b/d w 

rozbi

ciu 

na K i 

b/d w 

rozbici

u na K 

i M 

b/d w 

rozbici

u na K 

i M 

b/d w 

rozbici

u na K 

i M 

b/d w 

rozbici

u na K 

i M 

b/d w 

rozbici

u na K 

i M 

b/d w 

rozbici

u na K 

i M 

b/d w 

rozbici

u na K 

i M 

b/d w 

rozbiciu 

na K i M M: 

                                                 
68

 Wartość dla 2014 r. Brak danych dot. osób niepełnosprawnych jako uczestników aktywnych polityk rynku pracy za 2015 rok 
wynika ze zmiany formularza sprawozdawczego MPiPS-01 - zakres zbieranych informacji zmienił się od początku 2015 r. 
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Wskaźniki 
Jednost

ka miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

M  

b) osoby 

długotrwale 

bezrobotne 

(O/K/M), 

O: 
24,00

% 

29,80

% 

31,30

% 

34,85

% 

14,80

% 

19,71

% 

19,68

% 

19,69

% 
 21,68% 

K: 
25,20

% 

29,60

% 

32,20

% 

35,67

% 

14,90

% 

21,96

% 

22,25

% 

20,66

% 
 22,86% 

M: 
22,70

% 

30,20

% 

29,90

% 

33,77

% 

14,60

% 

17,19

% 

16,96

% 

18,55

% 
 20,28% 

c) osoby z 

terenów 

wiejskich 

(O/K/M) 

O: 
24,00

% 

42,20

% 

39,70

% 

46,55

% 

16,70

% 

22,63

% 

19,19

% 

27,53

% 
 32,91% 

K: 
27,40

% 

42,70

% 

42,60

% 

44,56

% 

17,10

% 

23,95

% 

22,19

% 

29,11

% 
 34,35% 

M: 
21,00

% 

41,40

% 

36,40

% 

40,50

% 

16,30

% 

21,16

% 

16,52

% 

25,87

% 
 31,33% 

  

Wartość 

docelowa 

  45% 

  a) 35% 

  b) 50% 

  c) 50% 

Wartość 

bazowa 

  O: 22,6% 

  K: 25,5% 

  M: 19,8% 

  a) 

  O:17,4% 

  b/d w rozbiciu na K i M 

  b) 

  O: 24% 

  K: 25,2%, 

  M: 22,7% 

  c) 

  O: 24% 

  K: 27,4% 

  M: 21% 

Udział osób 

bezrobotnych i 

poszukujących 

pracy, które 

podjęły pracę w 

okresie do 6 

miesięcy po 

zakończeniu 

udziału w 

projekcie w 

łącznej liczbie  

osób, które 

zakończyły 

udział w 

projektach 

(O/K/M) i w 

% 
Realizacj

a 
  b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d  b/d 
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Wskaźniki 
Jednost

ka miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

podziale na 

grupy: 

a) osoby 

niepełnosprawn

e (O/K/M) 

O: 
0,00

% 
0,00% 

33,10

% 

33,10

% 

27,50

% 

27,50

% 

55,00

% 

55,00

% 
55,00% 

K: 
0,00

% 
0,00% 

24,50

% 

24,50

% 

22,80

% 

22,80

% 

49,00

% 

49,00

% 
49,00% 

M: 
0,00

% 
0,00% 

43,40

% 

43,40

% 

37,00

% 

37,00

% 

60,00

% 

60,00

% 
60,00% 

b) osoby 

długotrwale 

bezrobotne 

(O/K/M) 

O: 
0,00

% 
0,00% 

31,40

% 

31,40

% 

49,90

% 

49,90

% 

66,00

% 

66,00

% 
66,00% 

K: 
0,00

% 
0,00% 

26,20

% 

26,20

% 

43,80

% 

43,80

% 

62,00

% 

62,00

% 
62,00% 

M: 
0,00

% 
0,00% 

44,80

% 

44,80

% 

59,70

% 

59,70

% 

69,00

% 

69,00

% 
69,00% 

c) osoby z 

terenów 

wiejskich 

(O/K/M) 

O: 
0,00

% 
0,00% 

41,80

% 

41,80

% 

52,40

% 

52,40

% 

76,00

% 

76,00

% 
76,00% 

K: 
0,00

% 
0,00% 

35,50

% 

35,50

% 

42,20

% 

42,20

% 

70,00

% 

70,00

% 
70,00% 

M: 
0,00

% 
0,00% 

51,80

% 

51,80

% 

64,40

% 

64,40

% 

81,00

% 

81,00

% 
81,00% 

  

Wartość 

docelowa 

  35% 

  a) 35% 

  b) 35% 

  c) 35% 

Wartość 

bazowa 

  b/d 

  

a) 32% 

b) b/d 

c) b/d 

Udział osób 

bezrobotnych i 

poszukujących 

pracy, które 

podjęły 

samozatrudnie

nie w łącznej 

liczbie osób, 

które podjęły 

pracę w okresie 

do 6 miesięcy 

po zakończeniu 

udziału w 

projekcie 

(O/K/M) 

% 

Realizacj

a 
O: 

0,00

% 
0,00% 

43,70

% 

43,70

% 

50,70

% 

50,70

% 

31,00

% 

 31,00

% 
 31,00% 

  K: 
0,00

% 
0,00% 

33,10

% 

33,10

% 

44,60

% 

44,60

% 

32,00

% 

 32,00

% 
 32,00% 

  M: 
0,00

% 
0,00% 

54,20

% 

54,20

% 

56,40

% 

56,40

% 

29,00

% 

 29,00

% 
 29,00% 

Wartość 

docelowa 
  10% 

Wartość 

bazowa 
  b/d 

Liczba 

utworzonych 

miejsce 

pracy 

Realizacj

a 
  0 3 960 

33 

789 

58 

209 

74 

137 

89 

348 

113 

187 

142 

920 

 149 

711 
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Wskaźniki 
Jednost

ka miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

miejsc pracy w 

ramach 

udzielonych z 

EFS środków 

na podjęcie 

działalności 

gospodarczej. 

Wartość 

docelowa 
  44 000 

Wartość 

bazowa 
  0 

Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób w 

wieku 50-64 

lata, które 

ukończyły 

udział w 

projekcie 

(O/K/M) 

osoba 

Realizacj

a 

O: 

0 

7 259 
27 

067 

53 

682 

77 

044 

99 

304 

129 

775 

173 

654 
197 241 

K: 112 
13 

283 

28 

545 

41 

488 

54 

159 

69 

838 
91 843 

 103 

996 

M: 3 717 
12 

659 

25 

137 

35 

556 

45 

145 

59 

937 
81 811  93 245 

Wartość 

docelowa 
  157 296 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba osób w 

wieku 50-64 

lata, które 

otrzymały 

środki na 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

(O/K/M) 

osoba 

Realizacj

a 

O: 

0 

1 164 3 594 7 293 
10 

410 

13 

203 

17 

960 
23 231  24 327 

K: 340 1 075 2 259 3 433 4 491 6 195 8 164  8 562 

M: 824 2 519 5 034 6 977 8 712 
11 

765 
15 067  15 765 

Wartość 

docelowa 
  11 245 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźniki rezultatu  

Wskaźnik 

aktywizacji – 

stosunek liczby 

osób, które 

rozpoczęły 

udział w formie 

aktywizacji do 

liczby osób, 

które w tym 

samym  okresie 

czasu 

zarejestrowały 

się jako 

bezrobotne w 

grupie osób w 

wieku 50-64 

lata (O/K/M) 

% 

Realizacj

a 

O: 
19,40

% 

27,80

% 

39,70

% 

29,25

% 

14,80

% 

17,63

% 

18,66

% 

18,66

% 
 17,45% 

K: 
15,90

% 

25,70

% 

42,60

% 

29,64

% 

14,90

% 

18,83

% 

19,77

% 

19,77

% 
17,74%  

M: 
21,50

% 

29,40

% 

36,40

% 

29,00

% 

14,80

% 

16,82

% 

17,88

% 

17,88

% 
17,25% 

Wartość 

docelowa 
  40% 

Wartość 

bazowa 

  O: 19,4% 

   K: 15,9% 

  M: 21,5% 

Udział osób w 

wieku 50-64 

lata, 

zarejestrowany

ch jako 

bezrobotne i 

% 
Realizacj

a 

O: 
0,00

% 
0,00% 

35,60

% 

35,60

% 

51,20

% 

51,20

% 

56,00

% 

56,00

% 
56,00% 

K: 
0,00

% 
0,00% 

25,50

% 

25,50

% 

39,60

% 

39,60

% 

52,00

% 

52,00

% 
52,00% 
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Wskaźniki 
Jednost

ka miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

poszukujące 

pracy, które 

podjęły pracę w 

okresie do 6 

miesięcy po 

zakończeniu 

udziału w 

projekcie w 

łącznej liczbie 

osób, które 

zakończyły 

udział w 

projektach 

(O/K/M), w tym: 

M: 
0,00

% 
0,00% 

49,20

% 

49,20

% 

62,60

% 

62,60

% 

59,00

% 

59,00

% 
59,00% 

- udział osób, 

które podjęły 

samozatrudnie

nie (O/K/M) 

O: 
0,00

% 
0,00% 

18,80

% 

18,80

% 

25,20

% 

25,20

% 

24,00

% 

24,00

% 
24,00% 

K: 
0,00

% 
0,00% 

10,40

% 

10,40

% 

12,60

% 

12,60

% 

19,00

% 

19,00

% 
19,00% 

M: 
0,00

% 
0,00% 

31,10

% 

31,10

% 

37,60

% 

37,60

% 

28,00

% 

28,00

% 
28,00% 

  

Wartość 

docelowa 

  35% 

  Ø       10% 

Wartość 

bazowa 
  b/d 

Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy w 

ramach 

udzielonych z 

EFS środków 

na podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

miejsce 

pracy 

Realizacj

a 
  0 1 218 3 604 7 323 

10 

474 

13 

311 

18 

111 
23 467 24 659   

Wartość 

docelowa 
  11 500 

Wartość 

bazowa 
  0 

 

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia 

Przez cały okres realizacji Programu wsparciem w Priorytecie VI zostało objętych nieco ponad 1,4 

mln osób (w tym 832,8 tys. kobiet). Uczestnicy projektów realizowanych w obszarze rynku pracy 

stanowili zatem blisko 15% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w Programie. Priorytet VI jest 

drugim, po Priorytecie IX, obszarem pod względem liczebności uczestników. Natomiast uczestnictwo 

w projektach zakończyło ponad 1,35 mln osób (w tym 789,2 tys. kobiet), co stanowi 94% wszystkich 

osób objętych wsparciem w Priorytecie VI. Najwięcej osób rozpoczęło udział w projektach 

realizowanych w województwach: śląskim (141,2 tys.), mazowieckim (139,2 tys.) i kujawsko-

pomorskim (121,6 tys. osób), zaś najmniej – w lubuskim (41,4 tys.) i opolskim (47,7 tys.). 

Rys.  136 Uczestnicy, którzy rozpoczęli i zakończyli udział w projektach w Priorytecie VI PO KL wg 

województw 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX 

Z uwagi na specyfikę wsparcia udzielanego w Priorytecie VI, najliczniejszą grupę uczestników 

stanowiły osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne. Do końca 2015 r. udział w projektach 

realizowanych w obszarze zatrudnienia rozpoczęło 1,3 mln osób bezrobotnych (w tym 750,5 tys. 

kobiet). Populacja bezrobotnych stanowiła blisko 92% uczestników Priorytetu VI. Z kolei osoby 

długotrwale bezrobotne stanowiły ponad 34% bezrobotnych uczestników Priorytetu (450,3 tys. 

osób, w tym 277,8 tys. kobiet).  

Rys.  137 Uczestnicy wg statusu na rynku pracy, którzy rozpoczęli udział w projektach w Priorytecie VI PO 

KL wg województw 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX  
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Liczną grupę uczestników Priorytetu VI stanowiły również osoby nieaktywne zawodowo, które wg 

stanu na koniec realziacji PO KL stanowiły  5,4% objętych wsparciem w tym Priorytecie. W projektach 

uczestniczyło 77,4 tys. osób z tej grupy docelowej (w tym 51,5 tys. kobiet), z czego 21% to osoby 

uczące lub kształcące się (16,3 tys., w tym 10,1 tys. kobiet). Natomiast najmniej liczną grupę 

stanowiły osoby pracujące. Przez cały okres realizacji Programu w projektach realizowanych w 

obszarze rynku pracy uczestniczyło 44,6 tys. zatrudnionych (w tym 30,7 tys. kobiet), co stanowi 3,1% 

uczestników Priorytetu VI. Nieliczni byli także rolnicy (4,3 tys. osób) oraz samozatrudnieni (nieco 

ponad 0,7 tys. osób). Wśród uczestników, którzy rozpoczęli udział w projektach realizowanych w 

Priorytecie VI, 626,8 tys. osób (w tym 363,2 tys. kobiet) zamieszkiwało obszary wiejskie (tj. 44% 

wszystkich osób uczestniczących w Priorytecie VI). W projektach uczestniczyło również blisko 75,7 

tys. osób niepełnosprawnych (w tym 44,5 tys. kobiet). Natomiast nieliczną grupę stanowili migranci 

(243 osoby, w tym 154 kobiety) oraz osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych (184 

osoby, w tym 113 kobiet). 

Warto wspomnieć, że w okresie realizacji Programu ze wsparcia w Priorytecie VI skorzystało 574,7 

tys. osób w wieku 15–24 lata (w tym 337,3 tys. kobiet), co stanowi 40% uczestników Priorytetu VI. 

Z kolei osoby w wieku 55–64 lata stanowiły mniej liczną grupę – ok. 6% wszystkich uczestników 

Priorytetu (nieco ponad 88,6 tys. osób, w tym 37,5 tys. kobiet). Jeśli chodzi o strukturę uczestników 

Priorytetu VI według wykształcenia, najwięcej uczestników – 57%, posiadało wykształcenie 

ponadgimnazjalne (816,9 tys. osób, w tym blisko 448,8 tys. kobiet) oraz wyższe – 22% (ponad 311,3 

tys. osób, w tym blisko 218,6 tys. kobiet). Pozostałą część osób uczestniczących w projektach 

stanowiła grupa posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe (186,1 tys. osób, w tym 

82,9 tys. kobiet –13% uczestników Priorytetu VI) oraz pomaturalne (blisko 117 tys. osób, w tym 82,6 

tys. kobiet –8% uczestników). 

W Priorytecie VI pośrednio wsparcie otrzymały również przedsiębiorstwa, m.in. w postaci 

subsydiowanego zatrudnienia, czy wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy. Do końca 2015 r. 

wsparciem objęto blisko 16,3 tys. przedsiębiorstw, przy czym najliczniejszą grupę stanowiły 

mikroprzedsiębiorstwa (12,6 tys.). Ponadto w projektach uczestniczyło 2,9 tys. małych 

przedsiębiorstw, 610 średnich i 72 dużych firm. 

Realizacja celów strategii Europa 2020 

Realizacja projektów w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich przyczyniła się do 

osiągnięcia celu strategii Europa 2020 sprzyjającego włączeniu społecznemu (inclusive), poprzez 

poprawę sytuacji na rynku pracy. Projekty realizowane w ramach Priorytetu wpisują się w następujące 

kategorie interwencji: 

 promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych 

podmiotów (kod nr 80) 

 działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju 

zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy 

oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do 

usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi (kod nr 69) 

 opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy 

(kod nr 63) 

 wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej (kod nr 68) 

 modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy (kod nr 65) 

 działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego (kod nr 67) 

 wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy (kod nr 66) 

W ramach powyższych kategorii interwencji w Priorytecie VI PO KL wydatkowano łącznie ponad 3,3 

mld EUR. Jednocześnie należy podkreślić, iż realizacja projektów z zakresu wdrażania aktywnych 
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i prewencyjnych instrumentów rynku pracy (kat. 66) w największym stopniu przyczyniła się do 

realizacji celu Priorytetu VI dot. wzrostu poziomu zatrudnienia – wartość podpisanych umów 

wyniosła blisko 2,6 mld EUR (77% zakontraktowanych środków). Mając na uwadze powyższe, 

warto zauważyć, iż projekty realizowane w Priorytecie VI przyczyniły się przede wszystkim do 

realizacji jednego z głównych celów strategii Europa 2020, tj. zwiększenia poziomu zatrudnienia osób 

w wieku 20-64 lata. 

Zidentyfikowane problemy i podjęte środki zaradcze  

Nie zidentyfikowano istotnych problemów w realizacji Priorytetu VI PO KL. 

3.7 PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej 

Wsparcie w Priorytecie VII miało na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom wykluczonym 

społecznie oraz rozwój sektora ekonomii społecznej. W ramach Priorytetu przewidziano również 

działania na rzecz wzmocnienia kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości społecznej. 

Informacja na temat finansowych postępów realizacji priorytetu 

Na realizację Priorytetu VII przeznaczono środki w wysokości 1,6 mld EUR, w tym udział środków EFS 

to 1,35 mld EUR. Pierwotnie na Priorytet VII przeznaczono 1,55 mld EUR, w tym blisko 1,32 mld EUR 

dofinansowania UE, następnie zwiększono dodatkowo alokację o 50,6 mln EUR środków krajowej 

rezerwy wykonania. W wyniku dokonanych realokacji ostateczna wartość środków do wykorzystania 

była jednak niższa o 14,6 mln EUR w stosunku do początkowych założeń (uwzgledniających 

dodatkowe zwiększenie alokacji środkami KRW).  

Do końca okresu programowania w ramach Priorytetu VII  podpisano blisko 8,6 tys. umów na 

realizację projektów. Wykorzystano środki o łącznej wartości 1,57 mld EUR (w tym środki EFS 

wyniosły ponad 1,33 mld EUR). Na koniec wdrażania PO KL odnotowano wykorzystanie 

alokacji przewidzianej dla Priorytetu VII w 98,8%. Najwięcej wykorzystano w ramach Działania 

7.1 –99%, najmniej w Działaniu 7.4 – blisko 96%. 

Rys.  138 Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 według Działań Priorytetu VII PO KL (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13  

Realizacja celów Priorytetu 

Cel 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
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W ramach celu 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym udział w projektach z zakresu aktywnej integracji zakończyło blisko 439,9 tys. 

klientów pomocy społecznej, w tym ponad 301 tys. kobiet, co pozwoliło na realizację celu w 

87%. Wśród tej grupy ponad 204,4 tys. osób pochodziło z terenów wiejskich, w tym ponad 145 tys. 

kobiet, co realizuje cel na poziomie ponad 115%. Cele regionalne zrealizowano w trzech 

województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz lubuskim. Najniższy poziom 

realizacji wskaźnika odnotowano w województwie opolskim (61%), pomorskim (69%), mazowieckim 

i śląskim (po 72%), oraz dolnośląskim i wielkopolskim (po 76%). W pozostałych województwach 

wykonanie wskaźnika oscyluje wokół średniego poziomu jego realizacji w kraju.  

Rys.  139 Klienci pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dot. aktywnej integracji  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

 

Rys.  140 Stopień realizacji wskaźnika liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli 

udział w projektach dotyczących aktywnej integracji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP 
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Zagrożenie realizacji założonej wartości docelowej wskaźnika dotyczącego liczby klientów pomocy 

społecznej objętych wsparciem w ramach aktywnej integracji było sygnalizowane w sprawozdaniach 

rocznych z realizacji Programu. Niski poziom realizacji wskaźnika wynika z kilku powodów. Jednym z 

nich jest niewystarczające zaangażowanie instytucji pomocy społecznej w realizację projektów 

systemowych. Część województw od początku okresu wdrażania sygnalizowała brak zainteresowania 

niektórych ośrodków realizacją projektów systemowych. Z analizy dostępnych danych wynika, że 

problem braku wystarczającej aktywności w aplikowaniu o środki dotyczył przede wszystkim poziomu 

gminy. Do głównych przyczyn niewystarczającego zaangażowania ośrodków pomocy społecznej, 

wskazywanych przez IP i ROPS, należą: brak potencjału kadrowego oraz finansowego do 

przygotowania i realizacji projektów, brak kadry merytorycznej do realizacji projektów, brak środków 

finansowych na wniesienie wkładu własnego. Problemy te dotyczyły przede wszystkim niewielkich 

gmin, zatrudniających jednego lub kilku pracowników socjalnych. Dodatkowo, zwłaszcza w przypadku 

małych gmin, czynnikiem zniechęcającym do udziału w projektach było ryzyko konsekwencji 

finansowych związanych z nieprawidłową realizacją projektów. W związku ze zidentyfikowaną 

sytuacją, w regionach stosowano kryteria promujące realizację projektów partnerskich oraz projekty w 

ramach procedury systemowej, obejmujące obszarem tereny dotychczas niekorzystające ze środków 

EFS. Ponadto prowadzono szerokie działania informacyjno-promocyjne, instruktaże oraz szkolenia 

dotyczące realizacji projektów.  

Warto jednak zauważyć, że nie we wszystkich województwach osiągnięty poziom wskaźnika był 

bezpośrednio powiązany z poziomem zaangażowania instytucji pomocy społecznej. Przykładem może 

być województwo zachodniopomorskie, gdzie 100% instytucji pomocy społecznej było 

zaangażowanych w realizację projektów systemowych, natomiast wskaźnik dotyczący liczby klientów 

pomocy społecznej objętych wsparciem w ramach aktywnej integracji został osiągnięty na poziomie 

85%.  

Innym powodem niezrealizowania wskaźnika na oczekiwanym poziomie była malejąca liczba osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i problemy z rekrutacją uczestników do projektów. W 

2008 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1,9 mln osób, a w 2015 r. 1,7 mln osób, co 

oznacza zmniejszenie liczby klientów pomocy społecznej o 10%. W części województw (dolnośląskie, 

zachodniopomorskie) liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zmniejszyła się 

nawet o 20%. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że klienci pomocy społecznej to osoby w 

najtrudniejszej sytuacji społecznej i zawodowej (w porównaniu z uczestnikami projektów 

konkursowych to osoby, doświadczające silniejszych barier związanych z wejściem na rynek pracy, 

takich jak np. niskie wykształcenie, niskie kwalifikacje), a tym samym wymagające długofalowego 

wsparcia. W związku z tym istotną grupę objętą wsparciem stanowiły osoby kontynuujące udział w 

projektach. Osoby takie nie mogły być powtórnie wykazywane we wskaźniku. Przykład woj. 

zachodniopomorskiego pokazuje, że wprowadzenie ograniczeń dotyczących kontynuacji udziału w 

projektach pozwoliło na systematyczny przyrost poziomu wskaźnika. Dodatkowo uczestnicy projektów 

ośrodków pomocy społecznej to często osoby o niskim poziomie motywacji do zmiany. W związku z 

tym osoby te częściej niż inne przerywały udział w projektach. Osób takich nie wykazywano we 

wskaźniku. 

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie 

pracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji wyniósł w 

2015 r. 10,8% i został osiągnięty na podobnym poziomie, jak w 2008 r. (10,5%). W pozostałych latach 

osiągnięta wartość wskaźnika była zbliżona do wartości docelowej, wynoszącej 15% w każdym roku, 

lub ją przekraczała. Zdecydowanie najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w 2009 r., kiedy aż 

24,8% klientów instytucji pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej i nie 

pracujących, zostało objętych działaniami aktywnej integracji. W związku z tym, że wskaźnik obliczany 

był w oparciu o dane roczne, a nie kumulatywnie, jego wykonanie należy rozpatrywać dla każdego 

roku oddzielnie lub na podstawie przeciętnej wartości w całym okresie programowania. Biorąc pod 

uwagę przeciętną wartość wskaźnika w okresie 2008-2015 (16,5%), stopień realizacji celu można 

uznać za zadowalający. Poniższy wykres pokazuje, że wartość docelowa wkaźnika była generalnie 
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osiągana, a wyjątki stanowią lata początkowe i końcowe realizacji Programu. Można to tłumaczyć 

małą aktywnością potencjalnych uczestników w początkowej fazie realizacji Programu oraz 

zmniejszeniem liczy uczestników w 2015 r. w związku z kończeniem projektów.  

Rys.  141 Klienci instytucji pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej i nie pracujący, objęci 

działaniami aktywnej integracji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych IP  

W ramach działań systemowych z zakresu aktywnej integracji, kontraktami socjalnymi objęto 

430,1 tys. osób, w tym 293,1 tys. kobiet. Zakładany cel został w pełni zrealizowany (101,1% wartości 

docelowej). W ośmiu województwach zrealizowano cele regionalne: świętokrzyskim, małopolskim, 

warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim oraz 

wielkopolskim, przy czym najwyższy stopień realizacji wskaźnika odnotowano w województwie 

świętokrzyskim – 146,2%. W województwie lubelskim osiągnięto 97,1% wartości docelowej 

wskaźnika. W pozostałych regionach wykonanie wskaźnika nie jest znacząco zróżnicowane i wynosi 

ok. 90% wartości docelowej, z wyjątkiem województwa pomorskiego (77,9%) oraz opolskiego, w 

którym odnotowano najniższy stopień realizacji celu – 66,9%. W obu województwach pośród przyczyn 

takiego stanu rzeczy wskazano na fakt, że z roku na rok coraz mniej beneficjentów przystępowało do 

realizacji projektów, co było spowodowane brakiem odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz dużą 

ilością obowiązków wynikających z podstawowych zadań należących do pracowników OPS lub PCPR, 

która nie pozwalała im na wykonywanie dodatkowych czynności wynikających z realizacji projektów 

systemowych w ramach Działania 7.1. Warto nadmienić, iż opierając się na danych ankietowych z 

badania przeprowadzonego przez IZ, znacząca większość instytucji biorących udział w badaniu i 

realizujących projekty systemowe w 2009 r., stosowała kontrakty socjalne (97%), ale ponad 14% z 

instytucji stosujących to narzędzie oceniła je jako trudne lub bardzo trudne w realizacji.  

Rys.  142 Klienci instytucji pomocy społecznej objęci kontraktami socjalnymi 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

Natomiast odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, z którymi zawarto kontrakty socjalne w 

2015 r. wyniósł 5,4%, co stanowi połowę wartości docelowej (wskaźnik monitorowany rocznie, 10% w 

każdym roku). Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z końcowej fazy realizacji działań 

systemowych i istotnego spadku liczby osób objętych kontraktami socjalnymi w 2015 r. Należy jednak 

zauważyć, że w latach 2009-2014 zakładana wartość docelowa była osiągana, a nawet wielokrotnie 

przekraczana: 56,6% w 2012 r. i 81% w 2013 r. Średnia z lat 2007-2015 wyniosła 22,7%. 

Rys.  143 Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych IP 

W wyniku działań realizowanych w projektach konkursowych w Działaniu 7.2 na rzecz zmniejszenia 

obszaru wykluczenia społecznego w zakresie dostępu do rynku pracy, udział w projektach 
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zakończyło blisko 209,1 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co stanowi blisko 

140% celu. Fakt przekroczenia wartości docelowej w przypadku tego wskaźnika należy wiązać z 

działaniami IP, które w związku z niewystarczającym zaangażowaniem ośrodków pomocy społecznej 

w realizację działań systemowych na rzecz walki z wykluczeniem, decydowały o przeniesieniu 

środków do działań konkursowych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Cele regionalne dla tego wskaźnika zrealizowano w 13 województwach. Nie udało się to jedynie w 

trzech regionach, jednak i w nich osiągnięto zadowalający stopień realizacji wartości docelowej 

powyżej 90%: 99% w województwie lubuskim, 95,1% w zachodniopomorskim i 92.3% w 

podkarpackim. Na wykresie poniżej przedstawiono rezultaty wsparcia osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym realizowanego w procedurze systemowej i konkursowej. Łącznie w 

projektach dotyczących aktywnej integracji udział zakończyło blisko 649 tys. uczestników , z 

czego znacząca większość (67,8%) została wsparta w projektach realizowanych przez instytucje 

pomocy społecznej. Nieco inaczej sytuacja w tym zakresie wyglądała w województwach śląskim i 

opolskim, gdzie przewaga uczestników wspartych w ramach projektów systemowych jest znacznie 

niższa: odpowiednio 53,9% oraz 53,5%. Warto zauważyć, że ww. województwa charakteryzują się 

jednocześnie najniższym wykonaniem celu dot. klientów instytucji pomocy społecznej, którzy 

zakończyli udział w projektach dot. aktywnej integracji.  

Rys.  144 Realizacja wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Priorytecie VII 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

W ramach działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy wsparcie otrzymało ponad 14 tys. osób 

niepełnosprawnych, co stanowi 127,6% zakładanej wartości docelowej wskaźnika. Najwyższy poziom 

wskaźnika osiągnięto w województwach: kujawsko-pomorskim i wielkopolskim (pond dwukrotnie 

przekroczono wartość docelową wskaźnika), a najniższy – w lubelskim (57%). Jako przyczynę 

nieosiągnięcia wskaźników wskazywano najczęściej wyosoki średni koszt wsparcia na osobę, 

wynikający z kompleksowości pomocy oferowanej osobom niepełnosprawnym i w związku z tym 

niewystarczającą alokację, pozwalającą osiągnąć wskaźnik na zakładanym poziomie. 

Poniżej zaprezentowano wykonanie celu dot. odsetka beneficjentów, którzy podjęli pracę w okresie do 

6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które wzięły udział w projektach 

w Poddziałaniach 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej - projekty systemowe, 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie – projekty systemowe, 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 

projekty konkursowe  oraz Działaniu 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe. 

Wyniki ostatniego badania
69

 wskazują, iż osiągnięto cel dot. odsetka osób, które w okresie do 6 

miesięcy po zakończeniu wsparcia posiadały zatrudnienie – 44% w stosunku do planowanych 

40%.  

Rys.  145 Realizacja wskaźnika odsetek uczestników, którzy podjęli pracę w okresie do 6 miesięcy po 

zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które wzięły udział w projektach  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego 

PO KL 2007-2013, PAG Uniconsult 

W początkowym etapie wdrażania wartość wskaźnika dot. podjęcia zatrudnienia w okresie 6 miesięcy 

po zakończeniu wsparcia była stosunkowo niska. Przy interpretacji wykonania wskaźnika w 

pierwszych latach wdrażania PO KL należy mieć na uwadze sytuację na rynku pracy w okresie, w 

którym badani uczestnicy kończyli udział w projektach, tj. od czerwca 2009 r., w okresie wzrostu 

bezrobocia. Jednocześnie warto uwzględnić specyfikę grupy docelowej, która wymaga długotrwałego i 

kompleksowego wsparcia. W 2011 r. przeprowadzono badanie panelowe osób z grupy przebadanej w 

2009 r. Tym samym, uzyskano szczegółowe informacje na temat dalszych losów uczestników 

projektów 18 miesięcy po zakończeniu udziału w projektach. Uzyskane wyniki są optymistyczne. 

Odsetek uczestników, którzy podjęli pracę w okresie do 18 miesięcy po zakończeniu udziału w 

projekcie wyniósł ponad 27%, a więc jest wyższy o blisko 10 pkt. proc. w stosunku do pierwszego 

pomiaru. Natomiast po upływie 30 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie 

posiadało 34,8% uczestników. Badania przeprowadzone w 2013 r. również sugerują, że w przypadku 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy, efekt wsparcia może być odroczony w czasie, ponieważ proces integracji i aktywizacji tych 

osób jest długotrwały i często kontynuowany po zakończeniu udziału w projekcie.  

Niemniej, analizując wyniki ostatniej fali badania (listopad 2014 r.), ewaluatorzy podkreślają, że  

w Priorytecie VII nie przez cały okres programowania stosowano wystarczające kryteria 

rekrutacji uczestników. W latach 2009-2012 koncentrowano wsparcie na trudniejszych grupach 

docelowych, jednak od 2013 r. z tego zrezygnowano.  Wskazuje na to struktura wykształcenia 

uczestników Priorytetu VII – w początkowym okresie wparcie koncentrowano wśród uczestników o 

niższych kwalifikacjach, po czym w 2013 r. nastąpił zwrot w kierunku osób z wyższym 

wykształceniem. Tym samym, w projektach mogły uczestniczyć osoby, które od początku zamierzały 

kontynuować swoją naukę, w wyniku czego wsparcie nie trafiało tylko do osób najbardziej go 

potrzebujących. Podobnie kształtowały się tendencje w zakresie wsparcia osób długotrwale 

bezrobotnych, których udział zwiększał się, by w 2013 r. znacznie się obniżyć. Wyniki badania 

sugerują występującą pod koniec okresu programowania selekcję uczestników tzn. wybór do 
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projektów osób łatwiejszych w aktywizacji i lepiej rokujących w zakresie potencjalnej aktywizacji 

zawodowej, co bezpośrednio przyczyniło się do wyższego niż we wcześniejszym okresie odsetka 

osób podejmujących pracę. Jak wskazują ewaluatorzy, efekt tzw. creamingu mógł być związany z 

wprowadzonym od 2012 r. wymogiem efektywności zatrudnieniowej, obwarowanym regułą 

proporcjonalności. Ponadto wyniki badania potwierdziły po raz kolejny cechy uczestników, które 

wpływają na zwiększenie szans na zatrudnienie. Należą do nich: płeć, wiek, poziom 

wykształcenia czy doświadczenie zawodowe. Mężczyźni mają większe szanse podjęcia pracy niż 

kobiety, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – większe szanse od osób z 

wykształceniem średnim lub co najwyżej gimnazjalnym, a osoby z wykształceniem wyższym – od 

osób z wykształceniem średnim, osoby z doświadczeniem zawodowym – od tych bez doświadczenia. 

Z drugiej strony osoby w wieku 50+ mają mniejsze szanse znalezienia pracy od osób młodszych, 

osoby niepełnosprawne – od sprawnych, a osoby długotrwale bezrobotne od pozostałych 

niepracujących. 

Najpopularniejszą formą wsparcia stosowaną w projektach były szkolenia (80%), głównie zawodowe, 

ale również kursy komputerowe, językowe czy kursy dot. założenia firmy. Zdecydowana większość 

uczestników ocenia szkolenia jako pomocne (89%), a poziom kursów jako odpowiedni do ich 

umiejętności. Drugą pod względem popularności formą wsparcia stosowaną w Priorytecie VII było 

doradztwo (60%) i poradnictwo zawodowe (50%) – rzadziej wykorzystywane w małych projektach 

Działania 7.3 oraz w stosunku do osób nieaktywnych zawodowo. Porady na temat wyboru 

odpowiedniego zawodu i doboru szkoleń zawodowych uznane zostały za pomocne przez 86% 

badanych, którzy skorzystali z tej formy wsparcia. Ponad połowa uczestników objęta została pracą 

socjalną (54%), a blisko co drugi uczestnik projektów w ramach Priorytetu VII skorzystał ze wsparcia 

psychologicznego. Rzadko stosowano formy dofinansowanego zatrudnienia – staże i praktyki 

stosunkowo często stosowano jedynie w projektach konkursowych realizowanych w ramach 

poddziałania 7.2.1 (12%) i Działania 7.4 (22%), gdzie starano się wprowadzić uczestników na rynek 

pracy. W pozostałych działaniach/poddziałaniach udzielano przede wszystkim wsparcia pośredniego, 

mającego zwiększać szanse integracji. Niemniej wsparcie w ramach Priorytetu VII było bardziej 

kompleksowe, niż w Priorytecie VI – w okresie do marca 2013 r. przeciętny uczestnik skorzystał z 5 

form wsparcia (z 3 w późniejszym okresie programowania).
70

 

W Priorytecie VII odsetek osób, które podjęły zatrudnienie w okresie do 3 mies. po zakończeniu 

udziału w projekcie ukształtował się na poziomie 30,7%. Należy wyjaśnić, że wskaźnik 

efektywności zatrudnieniowej mierzony był od 2011 r. i tylko w projektach, dla których miernik ten 

został określony jako kryterium wyboru projektów w Planach działania. Tym samym wskaźnik nie 

odnosi się do wszystkich uczestników wsparcia w Priorytecie VII. Najwyższa efektywność 

zatrudnieniowa projektów charakteryzowała woj. zachodniopomorskie, gdzie 35,7% uczestników 

kończących udział w projektach znalazło zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy od momentu 

zakończenia udziału w projekcie. Poza wspomnianym woj. zachodniopomorskim, wyższy od 

średniego dla Priorytetu VII poziom efektywności zatrudnieniowej odnotowano w województwach: 

lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim. 

Rys.  146 Efektywność zatrudnieniowa w Priorytecie VII 

                                                 
70

 Na podstawie Badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013. Raport 
końcowy, PAG Uniconsult, maj 2015 r. 



 288 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

W ramach celu 1. kwalifikacje podniosło 26,3 tys. pracowników socjalnych (155% celu), w tym 

24,4 tys. kobiet. We wszystkich regionach osiągnięto cel dot. podnoszenia kwalifikacji kadr instytucji 

pomocy społecznej. Najwyższy poziom realizacji wskaźnika odnotowano w województwie pomorskim, 

zaś najniższy – w województwie lubelskim. Tematyka szkoleń związana była z problemami 

społecznymi, występującymi w regionie. Dla pracowników socjalnych organizowano szkolenia 

rozwijające umiejętność pracy socjalnej z rodziną (m.in. wieloproblemową, asystentura, piecza 

zastępcza). W odniesieniu do projektów realizowanych w Poddziałaniu 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji 

kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe przez Regionalne Ośrodki Pomocy 

Społecznej, warto również wskazać na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

pracy z rodziną dotkniętą przemocą. Ponadto organizowano zajęcia dot. socjoterapii dzieci i młodzieży 

niedostosowanej społecznie, jak również szkolenia w zakresie pracy z trudnym klientem. Odsetek 

pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną 

integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje wyniósł 100%
71

.  

W Priorytecie VII zrealizowano blisko 3 tys. projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz 

aktywizacji i integracji społeczności lokalnych ( 136% wartości docelowej). Najwięcej tego typu 

projektów zrealizowano w województwie mazowieckim (528), zaś najmniej w opolskim (39). W 

związku ze zmianami wprowadzonymi w ramach przeglądu śródokresowego Programu i wygaszeniem 

od 2012 r. realizacji tego rodzaju wsparcia, stopień realizacji wskaźnika nie zmieniał się od 2012 r. 

Cel 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej 

W ramach PO KL wsparcie zostało skoncentrowane na zapewnieniu dostępu do usług wsparcia 

ekonomii społecznej i tworzeniu potencjału podmiotów do świadczenia takich usług, czyli instytucji 

wspierających ekonomię społeczną (ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – OWES).  Wcześniej 

nie funkcjonowały w Polsce instytucje świadczące kompleksową pomoc doradczo-szkoleniową 

wpierającą rozwój sektora ekonomii społecznej. Z czasem system wsparcia oparty głównie na 

usługach doradczo-szkoleniowych ewaluował i był uzupełniany o nowe elementy. Przede wszystkim o 

bezzwrotne dotacje związane z tworzeniem spółdzielni socjalnych i zatrudnianiem osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w nowoutworzonych spółdzielniach socjalnych, wprowadzone w 2010 r.   
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 Wartości wskaźnika wykazywane w sprawozdaniach końcowych przez IP wynosiły w niektórych przypadkach powyżej 100% 
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PO KL był głównym instrumentem wspierającym proces kształtowania systemu wsparcia ekonomii 

społecznej. Początkowo do dofinansowania wybierano projekty bez uwzględniania aspektu 

terytorialnej dostępności do usług wsparcia ekonomii społecznej. Zmieniło się to od 2011 r., kiedy 

zdecydowano o tworzeniu subregionalnej sieci OWES (1 subregion = 1 OWES) i premiowano 

doświadczenie w pełnieniu funkcji OWES w poprzednich latach. W efekcie tych działań na koniec 

realizacji programu, po upływie 2 lat od zakończenia finansowania ze środków EFS 

funkcjonowało 117 instytucji
72

 (przy wartości docelowej na poziomie 44). Istotne jest, że sposób 

pomiaru wskaźnika (i jego definicja) został zmieniony podczas przeglądu śródokresowego Programu. 

Pierwotnie wykazywano instytucje, które otrzymały wsparcie z EFS. Natomiast od 2012 r. stosowana 

jest nowa nazwa oraz sposób pomiaru i wykazywane są podmioty, które otrzymały środki z PO KL i 

jednocześnie funkcjonują po upływie 2 lat od zakończenia realizacji projektu.  

Należy także dodać, że równolegle do tworzenia ogólnopolskiej sieci OWES prowadzone były prace 

nad zapewnieniem wysokiej jakości usług wsparcia poprzez standaryzację tych usług i akredytację 

podmiotów lub partnerstw świadczących te usługi.  Akredytacje otrzymało 59 OWES, w tym OWES 

działających jako partnerstwa. W skład tych partnerstw wchodziły również instytucje wsparcia 

ekonomii społecznej funkcjonujące po upływie 2 lat od zakończenia finansowania ze środków EFS.  

W ramach instytucji wsparcia ekonomii społecznej wsparcie otrzymało ponad 202,2 tys. osób, 

w tym  131,3 tys. kobiet. Realizacja wskaźnika ponad 6-krotnie przekroczyła cel określony 

w Programie. We wszystkich regionach zrealizowano założone cele. W całym okresie 

programowania wsparcie za pośrednictwem instytucji wsparcia ekonomii społecznej otrzymało 

prawie 16,4 tys. podmiotów ekonomii społecznej (powyżej 240% zakładanej wartości 

docelowej). Wskaźnik mierzony jest od 2011 r. Przyrost wskaźników w okresie realizacji programu 

obrazuje wykres poniżej. Przekroczenie wartości docelowych tych wskaźników wynika z dużej 

aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, ale także dużego zapotrzebowania na usługi 

świadczone przez OWES. Podmioty ekonomii społecznej i osoby zainteresowane działaniami w sferze 

ekonomii społecznej licznie i chętnie uczestniczyły w projektach z uwagi na dostrzegalną użyteczność 

oferowanych form wsparcia takich jak dotacje, szkolenia i doradztwo.  

Rys.  147 Liczba osób i podmiotów ekonomii społecznej wspartych w programie w latach 2008-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

Jednocześnie do końca 2015 r. utworzono 752 podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie 

socjalne), co pozwoliło na realizację celu założonego w Programie. Najwięcej podmiotów powstało w 

Wielkopolsce, na Podkarpaciu i na Mazowszu, co obrazuje poniższy wykres. Największy przyrost 

liczby spółdzielni socjalnych miał miejsce w latach 2013 i 2014 r. (odpowiednio 212 i 378 spółdzielni 

socjalnych). 
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Rys.  148 Liczba utworzonych spółdzielni socjalnych w latach 2010-2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

Przeprowadzone na zlecenie Instytucji Zarządzającej badanie ewaluacyjne
73

 wskazuje, iż 80% 

klientów instytucjonalnych OWES stanowiły organizacje pozarządowe, 9% spółdzielnie socjalne, a 

11% pozostałe typy podmiotów ekonomii społecznej. Działalność gospodarczą prowadziły przede 

wszystkim podmioty o charakterze integracyjnym (58%) głównie w zakresie usług, natomiast wśród 

pozostałych typów podmiotów ekonomii społecznej działalność gospodarcza realizowana była przez 

15% instytucji. Ocena trafności wsparcia realizowanego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej 

przez OWES, w kontekście trafności w stosunku do potrzeb, w skali 1-5 była stosunkowo wysoka i  

lokowała się w przedziale 4,2-4,6. 

Analizując postęp w realizacji celów Priorytetu VII warto przypomnieć, iż dzięki wsparciu z EFS  

w sektorze ekonomii społecznej w 2010 r. utworzono 900
74

 miejsc pracy, a w 2012 r. 700. Należy 

mieć na uwadze, iż ww. dane wyliczono na podstawie badania ewaluacyjnego
75

. Zakładając,  

iż w każdym roku wdrażania skala tworzonych miejsc pracy jest zbliżona, osiągnięta wartość 

wskaźnika  w stosunku do określonego celu (7 tys. miejsc pracy) wydaje się być zadowalająca. 

Ponadto warto zaznaczyć, iż dzięki EFS w 2012 r. w sektorze ekonomii społecznej utrzymano 1,4 tys. 

miejsc pracy, a w 2010 r. 1,1 tys. Jeśli chodzi o stan zatrudnienia podmiotów ekonomii społecznej 

uczestniczących w projektach PO KL, to znaczna ich część zatrudniała od 1-5 pracowników (33%). 

Natomiast brak płatnego personelu zadeklarowało jedynie 3% instytucji. Przeprowadzone badanie 

wskazuje również, iż zatrudnianie wyłącznie na umowy cywilnoprawne w mniejszym stopniu dotyczy 

instytucji będących uczestnikami projektów EFS. Podmioty ekonomii społecznej, które uczestniczyły  

w projektach współfinansowanych z EFS rozmieszczone były podobnie do całego analizowanego 

sektora ekonomii społecznej - 80% mieściło się w gminach miejskich, 11%  w gminach wiejskich i 10% 

- w gminach miejsko-wiejskich. Wyniki badania wskazują, iż regiony centralny i południowy kraju 

skupiały razem blisko 50% ogółu z analizowanych podmiotów ekonomii społecznej, które 

uczestniczyły w projektach współfinansowanych z EFS. Najmniej, bo zaledwie 7% podmiotów 

ekonomii społecznej uczestniczących w projektach EFS, swoje siedziby miało w regionie południowo-

zachodnim.  

Natomiast sytuacja ekonomiczna podmiotów ekonomii społecznej w stosunku do poprzedniego 

badania nie uległa zmianie - udział przychodów własnych jednostek ekonomii społecznej  

w ogólnej wartości ich przychodów w 2012 r.  wyniósł 51% i jest wyższy o 21 pkt. proc. od 

wartości docelowej. Przychody własne instytucji pochodziły przede wszystkim z działalności 

gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej.  
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 Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL, Coffey International 
Development, Warszawa, listopad 2013 r. 
74

 Wartość wskaźnika dla 2010 r. uległa zmianie na podstawie ostatecznej wersji raportu z badania ewaluacyjnego 
75

 Raport końcowy z pomiaru wpływu EFS na poziom zatrudnienia i ekonomizację podmiotów ekonomii społecznej w ramach 
badania SOF-1 za 2012 r., GUS. W PO KL wskazano dwukrotny pomiar wskaźnika, niemniej GUS pytania badawcze dot. EFS 
uwzględnił w kolejnej turze badania, którego wyniki będą znane w 2016 r.(prowadzone jest w cyklu 2 letnim). 
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W 2013 r. na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL realizowane było badanie  

ewaluacyjne pn. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego  

ze środków EFS w ramach PO KL
76

. Celem tej ewaluacji była ocena trafności, skuteczności, 

użyteczności oraz trwałości wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL na rzecz rozwoju 

sektora ekonomii społecznej, a także ocena potrzeb związanych z dalszym jego rozwojem w Polsce. 

Wyniki badania szczegółowo opisano w sprawozdaniu za 2013 r., niemniej warto podkreślić, że 

wsparcie w zakresie ekonomii społecznej w ramach PO KL otrzymało bardzo wiele osób i instytucji, a 

wpływ działań EFS na rozwój tego sektora był zauważalny. Dzięki interwencji ze środków EFS udało 

się stworzyć ok. 3 tys. miejsc pracy - głównie w spółdzielniach socjalnych. Około 85 proc. z nowo 

powstałych miejsc pracy w sektorze ES nadal istnieje. Blisko 90% podmiotów ekonomii społecznej 

(PES), które były odbiorcami wsparcia OWES, wykorzystuje uzyskaną wiedzę w swojej działalności. 

Poniższa tabela przedstawia postęp fizyczny w ramach Priorytetu VII.
77

 

Wskaźniki Jednostka 

miary 

  Płeć 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIORYTET VII 

Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

Wskaźniki produktu 

Liczba klientów 

instytucji pomocy 

społecznej, którzy 

zakończyli udział 

w projektach 

dotyczących 

aktywnej 

integracji  

(O/K/M), w tym: 

osoba Realizacj

a 

O: 3 476 45 535 105 499 164 857 228 992 302 597 372 585 439 865 

K: 2 075 33 722 75 128 117 333 161 119 210 521 256 939 301 098 

M: 1 401 11 813 31 874 47 524 67 873 92 076 115 646 138 767 

- osoby z 

terenów wiejskich 

  1 018 19 345 43 958 73 525 104 852 139 757 172 961 204 427 

  Wartość 

docelowa 

  506 186 

  Ø       176 947 

Wartość 

bazowa 

  0 

Liczba klientów 

instytucji pomocy 

społecznej 

objętych 

kontraktami 

socjalnymi w 

ramach 

realizowanych 

projektów (O/K/M) 

osoba Realizacj

a 

O: 18 831 70 982 139 471 197 943 271 525 350 605 411 784 430 128 

K: 14 338 52 635 100 040 139 852 189 126 241 330 281 099 293 060 

M: 4 493 18 347 39 431 58 091 82 399 109 275 130 685 137 068 

Wartość 

docelowa 

  425 281 

Wartość 

bazowa 

  0 

Liczba 

pracowników 

instytucji pomocy i 

integracji 

społecznej 

bezpośrednio 

zajmujących się 

osoba Realizacj

a 

O: 6 965 14 321 15 845 16 121 21 190 21 437 23 290 26 346 

K: 6 449 13 246 14 698 15 088 19 629 19 937 21 657 24 411 

M: 516 1 075 1 147 1 033 1 561 1 500 1 633 1 935 

Wartość 

docelowa 

  17 000 

                                                 
76

 Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL, Coffey  
International Development, Warszawa, listopad 2013 r. Raport dostępny jest pod adresem 
https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Rozwoj_zasobow_ludzkich.aspx 
77

 Celem zapewnienia czytelności i ze względu na znaczną objętość tabeli, nie uwzględniono 2007 r. (wszystkie wskaźniki miały 
wartość zerową). 
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aktywną 

integracją, którzy 

w wyniku 

wsparcia z EFS 

podnieśli swoje 

kwalifikacje 

(O/K/M) 

Wartość 

bazowa 

  0 

Liczba projektów 

wspierających 

rozwój inicjatyw 

na rzecz 

aktywizacji i 

integracji 

społeczności 

lokalnych. 

projekt Realizacj

a 

  197 926 1 941 2 664 2 995 2 998 2 998 2 993 

Wartość 

docelowa 

  2200 

Wartość 

bazowa 

  0 

Liczba osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym, które 

zakończy udział w 

Priorytecie 

osoba Realizacj

a 

O: - - - 84 993 115 732 141 329 167 367 209 116 

K: - - - 52 291 71 529 87 373 103 280 129 474 

M: - - - 32 702 44 203 53 956 64 087 79 642 

Wartość 

docelowa 

  151 914 

Wartość 

bazowa 

  0 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek klientów 

instytucji pomocy 

społecznej, którzy 

zostali objęci 

kontraktami 

socjalnymi 

(O/K/M) 

% Realizacj

a 

  4,2% 15,4% 14,7% 12,3% 56,6% 81,0% 11,4% 5,4% 

  Wartość 

docelowa 

  10% 

  Wartość 

bazowa 

  3% 

Wskaźnik 

efektywności – 

odsetek 

beneficjentów, 

którzy podjęli 

pracę w okresie 

do 6 miesięcy po 

zakończeniu 

udziału w 

projekcie w 

łącznej liczbie 

osób, które wzięły 

udział w 

projektach 

(O/K/M) 

% Realizacj

a 

  34,0% 17,6% 

K: 

16,6% 

M: 

19,9% 

17,6% 

K: 

16,6% 

M: 

19,9% 

17,6% 

K: 

16,6% 

M: 

19,9% 

24,1% 

K:20,7% 

M: 

30,5% 

44% 

K: 36% 

M: 58% 

44% 

K: 36% 

M: 58% 

44% 

K: 36% 

M: 58% 

Wartość 

docelowa 

  40% 

Wartość 

bazowa 

  34% 

Odsetek klientów 

instytucji pomocy 

społecznej 

będących w wieku 

aktywności 

zawodowej i nie 

pracujących, 

którzy w ramach 

Priorytetu zostali 

objęci działaniami 

aktywnej 

integracji (O/K/M) 

% Realizacj

a 

  10,5% 24,8% 20,1% 18,7% 18,5% 14,0% 14,2% 10,8% 

Wartość 

docelowa 

  15% 

Wartość 

bazowa 

  0 

Odsetek 

pracowników 

instytucji pomocy i 

integracji 

społecznej 

% Realizacj

a 

  23,7% 74% 78% 77,3% 100,0% 100% 100% 100% 

Wartość 

docelowa 

  100% 
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bezpośrednio 

zajmujących się 

aktywną 

integracją, którzy 

podnieśli swoje 

kwalifikacje 

(O/K/M) 

Wartość 

bazowa 

  0 

Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej 

Wskaźniki produktu 

Liczba podmiotów 

ekonomii 

społecznej, które 

otrzymały 

wsparcie z EFS 

za pośrednictwem 

instytucji 

wspierających 

ekonomię 

społeczną 

instytucja Realizacj

a 

  12 1634 4555 5378 7 730 10 786 13 943 16 388 

Wartość 

docelowa 

  6 801 

Wartość 

bazowa 

  0 

Liczba osób, które 

otrzymały 

wsparcie w 

ramach instytucji 

ekonomii 

społecznej 

(O/K/M) 

osoba Realizacj

a 

O: 305 913 37 020 77 340 111 738 144 456 177 725 202 238 

K: 263 677 24 401 49 626 72 477 93 915 115 516 131 337 

M: 42 236 12 619 27 714 39 261 50 541 62 209 70 901 

Wartość 

docelowa 

  33 216 

Wartość 

bazowa 

  0 

Liczba podmiotów 

ekonomii 

społecznej 

utworzonych 

dzięki wsparciu z 

EFS 

instytucja Realizacj

a 

  - - - 11 131 343 721 752 

Wartość 

docelowa 

  300 

Wartość 

bazowa 

  0 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba miejsc 

pracy 

utworzonych w 

sektorze ekonomii 

społecznej przy 

wsparciu EFS * 

miejsce 

pracy 

Realizacj

a 

  - - 900 - 700 - - - 

Wartość 

docelowa 

  7 000 

Wartość 

bazowa 

  0 

Liczba instytucji 

wspierających 

ekonomię 

społeczną, które 

otrzymały 

wsparcie w 

ramach 

Priorytetu, 

funkcjonujących 

co najmniej 2 lata 

po zakończeniu 

udziału w 

projekcie  

instytucja Realizacj

a 

  30 130 196 10 26 32 36 117 

Wartość 

docelowa 

  44 (co najmniej 2 w każdym województwie) 

Wartość 

bazowa 

  0 

Udział 

przychodów 

własnych 

jednostek 

ekonomii 

społecznej w 

ogólnej wartości 

ich przychodów * 

% Realizacj

a 

  - - 50% - 51% - - - 

Wartość 

docelowa 

  30% 

Wartość 

bazowa 

  0 
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* wartość wskaźnika dla 2010 r. uległa zmianie na podstawie ostatecznej wersji raportu z badania ewaluacyjnego 

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia 

Od początku realizacji Priorytetu VII udział w projektach rozpoczęło ponad 1 mln 18 tys. osób, 

w tym ponad 692 tys. kobiet. Przeważająca część uczestników (94,9%) zakończyła udział zgodnie z 

planowaną ścieżką uczestnictwa (blisko 967 tys., w tym prawie 664 tys. kobiet). Natomiast udział w 

projektach przerwało 51,8  tys. osób, co stanowi 5,1% wszystkich uczestników, a więc więcej niż 

przeciętny odsetek przerywających udział w projektach EFS (4%). Częściej udział w projektach 

przerywali mężczyźni (7,2%), niż kobiety (4,1%). Na podwyższony odsetek osób niekończących 

udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką w Priorytecie VII wpłynęła przede wszystkim specyfika grupy 

docelowej, gdyż osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym są trudną grupą, 

wymagającą długiej pracy w celu aktywizacji. Pomimo rzetelnej i prawidłowej rekrutacji do projektów, 

część uczestników z powodu braku motywacji rezygnowała z dalszego udziału, czasami jednak 

powracając do projektu. Najwięcej uczestników projektów w Priorytecie VII pochodziło z województwa 

śląskiego (12% uczestników) oraz mazowieckiego (11%). Najwyższy udział kobiet wśród uczestników 

odnotowano w województwie pomorskim (72%) i warmińsko-mazurskim (71%), natomiast łączny 

odsetek kobiet wśród uczestników Priorytetu VII w całym kraju wyniósł 68%. 

Największą cześć uczestników projektów w Priorytecie VII stanowiły osoby bezrobotne (42%; 

422,4 tys., w tym 292,6 tys. kobiet). Osoby dotknięte długotrwałym bezrobociem stanowiły blisko 

połowę grupy bezrobotnych (47%; 199,1 tys.). Drugą najliczniejszą grupę stanowiły osoby nieaktywne 

zawodowo (34%; 348,9 tys., w tym 211,4 tys. kobiet). Wśród osób nieaktywnych zawodowo 38% (132 

tys.) stanowiły osoby uczące lub kształcące się. Reszta uczestników projektów posiadała zatrudnienie 

(24%; 247,1 tys.; w tym 188,1 tys. kobiet). Warto zwrócić uwagę, że prawie 17% (41,6 tys.) osób 

pracujących było zatrudnionych w organizacjach pozarządowych. Stosunkowo niski udział osób 

zatrudnionych wynika ze specyfiki wsparcia, które dotyczyło integracji społecznej oraz aktywizacji 

zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednym z powodów 

wykluczenia może być właśnie brak pracy i trudna sytuacja materialna.  

Wśród uczestników projektów Priorytetu VII 43% osób pochodziło z terenów wiejskich (436,3 tys., 

w tym 307,7 tys. kobiet). Liczną grupę reprezentowały również osoby niepełnosprawne – 19% 

(195,7 tys., w tym 109,6 tys. kobiet). Jest to najwyższy odsetek uczestników z niepełnosprawnością 

spośród wszystkich priorytetów (ponad 54% osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w 

programie było uczestnikami projektów w ramach Priorytetu VII). Największy udział osób 

niepełnosprawnych wśród uczestników odnotowano w projektach realizowanych na terenie 

Wielkopolski (26,4%). Z kolei najmniejszy udział tej grupy wśród uczestników wystąpił w woj. 

warmińsko-mazurskim (13,3%).  

Rys.  149 Odsetek osób niepełnosprawnych wśród uczestników projektów Priorytetu VII PO KL (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL  

Jeśli chodzi o strukturę wiekową uczestników projektów należy wskazać, że 25% stanowiły osoby 

młode w wieku 15-24 lata (256,1 tys.), natomiast udział osób w wieku 55-64 lata wyniósł prawie 10% 

(98,8 tys.). 

Większość uczestników projektów realizowanych w obszarze integracji społecznej posiadała 

wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i niższym (31%, prawie 316 tys.) oraz 

ponadgimnazjalnym (39%, 399,1 tys.) – łącznie ponad 70% uczestników. Wynikało to przede 

wszystkim z charakteru grupy docelowej, w skład której wchodzili m.in. świadczeniobiorcy pomocy 

społecznej oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które nie były objęte systemem pomocy 

społecznej. Pozostałą część osób uczestniczących w projektach stanowiła grupa posiadająca 

wykształcenie pomaturalne (11%, prawie 113 tys.) oraz wyższe (19%, 190,5 tys.). Można 

domniemywać, że znaczną część osób z wykształceniem powyżej średniego poziomu stanowili 

pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, objęci wsparciem w Poddziałaniu 7.1.3 

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe. Strukturę 

uczestników Priorytetu VII według poziomu wykształcenia przedstawiono na wykresie poniżej. 

Rys.  150 Uczestnicy projektów Priorytetu VII i komponentu regionalnego PO KL wg wykształcenia (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL  

Realizacja celów strategii Europa 2020 

Realizacja Priorytetu VII Promocja integracji społecznej przyczyniała się do osiągnięcia celu strategii 

Europa 2020 dotyczącego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (inclusive growth) poprzez 

integrację społeczną osób w niekorzystnej sytuacji. Projekty realizowane w ramach Priorytetu 

wpisywały się w następujące kategorie interwencji, realizujące cele Strategii Europa 2020: 

 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy (65) 

 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy (66) 

 Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego (67) 

 Wsparcie dla samozatrudnienia i uruchamiania działalności gospodarczej (68) 

 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju 

zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy 

oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do 

usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi (69) 

 Konkretne działania mające na celu zwiększanie zatrudnienia migrantów i wzmacnianie tym 

samym ich integracji społecznej (70) 

 Drogi do integracji i powrotu do pracy dla osób w niekorzystnej sytuacji; zwalczanie 

dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie 

akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy (71) 

 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie,  

w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania 

skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania 

na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, 

zawodowym i wyższym (73) 

 Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych 

podmiotów (80). 

W ramach wszystkich ww. kategorii interwencji w Priorytecie VII zakontraktowano ponad 1,6 mld EUR. 

Najwięcej środków zakontraktowano w ramach kategorii nr 71, która w największym stopniu oddaje 

charakter działań realizowanych w ramach Priorytetu VII – wartość podpisanych umów dotyczących 

Priorytet VII 

Komponent 
regionalny 
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integracji osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji wyniosła blisko 78% zakontraktowanych 

środków. Dzięki temu projekty realizowane w Priorytecie VII przyczyniły się przede wszystkim do 

obniżenia liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

Zidentyfikowane problemy i podjęte środki zaradcze  

W ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  nie wszystkie uprawnione 

jednostki były zainteresowane realizacją projektów. Widoczne było zwłaszcza niskie zaangażowanie 

Ośrodków Pomocy Społecznej w aplikowanie o środki.  Fakt nierealizowania projektów wynikał 

przede wszystkim z braków kadrowych jakie przeżywały niektóre ośrodki oraz trudności 

w ewentualnym zrekrutowaniu pracowników zatrudnianych tylko do realizacji projektu. Duży problem 

stanowiło niskie uczestnictwo OPS w kontynuacji realizacji projektów systemowych. Np. 

w województwie opolskim, liczba ośrodków, która realizowała projekty od początku wdrażania 

Programu sukcesywnie malała. W 2014 r. projekt systemowy na lata 2013-2014 realizowało łącznie 21 

OPS, co stanowiło niecałe 30% wszystkich jednostek uprawnionych do złożenia wniosku w tym 

województwie. Wśród podejmowanych działań o charakterze zaradczym należy wymienić spotkania 

warsztatowo-doradcze, organizowane w celu wyjaśnienia  kwestii problemowych związanych 

z realizacją projektów systemowych,  konsultacje telefoniczne oraz indywidualne z beneficjentami, 

akcje informacyjne i zachęcające OPS do aplikowania o środki.  W kryteriach wyboru projektów 

kładziono nacisk na zawiązywanie partnerstw ułatwiających realizację projektu. Ogłaszano dodatkowe 

nabory na realizację projektów systemowych. Podjęto działania na rzecz tworzenia partnerstw 

i współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w szczególności w zakresie 

współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej z Powiatowymi Urzędami Pracy przy aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Inicjowano i promowano 

współpracę pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej w zakresie wymiany doświadczeń i „dobrych 

praktyk” związanych z wnioskowaniem o realizację projektów systemowych. W ramach projektów 

realizowanych przez ROPS w Poddziałaniu 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 

społecznej – projekty systemowe,  zapewniano wsparcie szkoleniowe oraz indywidualne 

doradztwo ośrodkom pomocy społecznej/powiatowym centrom pomocy rodzinie, które nie 

realizowały projektów lub przerwały ich realizację. Działania te w dużym stopniu przełożyły się na 

zwiększenie ilości OPS i PCPR zaangażowanych w realizację projektów systemowych. 

Drugim problemem zidentyfikowanym we wdrażaniu Priorytetu VII było częste wycofywanie się 

uczestników projektu lub problemy z rekrutacją osób z grup docelowych. W ramach Priorytetu 

pomoc udzielana była bardzo trudnej grupie docelowej. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

często, zamiast pomocy dającej możliwość podniesienia kompetencji społecznych i zawodowych, 

oczekiwały natychmiastowej pomocy finansowej. Na niższy od docelowego stopień realizacji 

wskaźników dotyczących realizacji projektów systemowych wpłynął zatem również  fakt, iż większość 

OPS i PCPR miało trudności w kolejnych latach realizacji projektów w zrekrutowaniu większej ilości 

osób chętnych do udziału w projektach i ta tendencja utrzymała się do końca okresu programowania. 

W małych gminach problemem było zrekrutowanie do projektu nawet kilku osób, co wynikało 

z niechęci osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym do zmiany swojej sytuacji 

zawodowej. W ramach podejmowanych działań zaradczych przede wszystkim wydłużano etap 

związany z procesem rekrutacji do czasu pozyskania wystarczającej liczby uczestników projektu. 

Renegocjowano umowy z beneficjentami, w tym  m.in. rozszerzano grupy docelowe na inne osoby, 

również z grup premiowanych w ramach kryteriów strategicznych, przesuwano środki z oszczędności 

w ramach projektu na  zintensyfikowanie działań rekrutacyjno – promocyjnych (dodatkowe 

ogłoszenia prasowe, reklamy w radio i w prasie, ulotki, bezpośrednie spotkania informujące 

o wsparciu w ramach projektów).  
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3.8 PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki 

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VIII miały na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i 

umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki (Działanie 8.1) oraz zwiększenie 

transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi 

gospodarczemu regionów (Działanie 8.2).  

Informacja na temat finansowych postępów realizacji priorytetu 

W ramach Priorytetu VIII wykorzystano 1,3 mld EUR środków z EFS, co stanowiło 13% środków 

certyfikowanych w ramach całego PO KL. Większość środków, bo aż 84%, przeznaczono na 

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, a pozostałe 16% na Działanie 8.2 

Transfer wiedzy.  

Alokacja przeznaczona na Priorytet VIII wyniosła blisko 1,6 mld EUR, w tym 1,34 mld EUR 

dofinansowania UE. Pierwotnie na realizację Priorytetu VIII przeznaczono zbliżoną kwotę, którą 

następnie zwiększono dodatkowo o 51,6 mln EUR środków krajowej rezerwy wykonania. W wyniku 

dokonanych realokacji ostateczna wartość środków do wykorzystania była jednak niższa o ponad 59,7 

mln EUR w stosunku do początkowych założeń (uwzgledniających dodatkowe zwiększenie alokacji 

środkami KRW). Stopień wykorzystania alokacji na poziomie całego Priorytetu wyniósł 102,6%. 

Stanowiło to kwotę przekraczającą 1,6 mld EUR. W działaniu 8.1 wykorzystano 103,5% alokacji, 

natomiast w 8.2 –  97,7%.  

Rys.  151 Stopień wykorzystania alokacji w podziale na Działania (%) 

103,5%

97,7%

102,6%

93%

95%

97%

99%

101%

103%

105%

107%

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.2 Transfer wiedzy

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 

Realizacja celów Priorytetu 

Analizując postęp realizacji Priorytetu VIII należy wskazać, iż w przypadku wszystkich wskaźników 

poziom realizacji przekroczył 100% celów określonych w Programie.  

Cel 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 

Do końca Programu wsparciem w zakresie szkoleń pracowników objętych zostało ponad 220 

tys. przedsiębiorstw, co oznacza, że zrealizowano zakładane cele.  
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Dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców z sektora MMŚP przyczyniło się do 

podniesienia ich konkurencyjności na rynku. Potwierdziło to badanie ewaluacyjne
78

 zrealizowane na 

zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W grupie badanych znalazły się 

mikroprzedsiębiorstwa (38%), samozatrudnieni (25%), małe przedsiębiorstwa (21%) oraz średnie 

firmy (16%). Mikroprzedsiębiorstwa najczęściej wskazywały na poprawę pozycji konkurencyjnej na 

rynku, natomiast samozatrudnieni oraz małe przedsiębiorstwa na wzmocnienie instrumentów 

konkurowania na rynku, zaś średnie firmy - na pozyskanie zarówno pozycji, jak i instrumentów 

konkurencyjności. Badanie wskazało, że małe i średnie przedsiębiorstwa miały już okazję wprowadzić 

pewne rozwiązania strategiczne w obrębie swojej działalności, natomiast w przypadku 

mikroprzedsiębiorstw w większości przypadków dopiero udział w projekcie uświadomił im i wskazał na 

takie możliwości. Działania podejmowane w projektach niewątpliwie poprawiły sytuację 

przedsiębiorstw i ich pracowników w funkcjonowaniu i utrzymaniu się na rynku pracy. Ponadto, można 

wyciągnąć wniosek, że realizacja projektów w postaci zintegrowanego wsparcia dla przedsiębiorców i 

ich pracowników okazała się skuteczną formą wsparcia. 

Biorąc pod uwagę projekty szkoleniowe dla firm w poszczególnych regionach, najwięcej 

przedsiębiorstw zostało wspartych w Wielkopolsce (34,7 tys.), na Mazowszu (23,3 tys.) oraz w 

Małopolsce (23,0 tys.). Z kolei najmniej firm uzyskało wsparcie w województwach: kujawsko-

pomorskim (4,7 tys.), pomorskim (5.6 tys.) i lubuskim (6,7%). Należy zauważyć, że bezwzględna 

liczba wspartych przedsiębiorstw nie zawsze bezpośrednio odnosi się do stopnia realizacji celu. 

Przykładem może być województwo lubuskie, gdzie pomimo niewielkiej liczby wspartych 

przedsiębiorstw, do końca wdrażania Programu wskaźnik został zrealizowany w ponad 180%.  

Rys.  152 Stopień realizacji wskaźnika liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie 

projektów szkoleniowych wg województw na koniec realizacji PO KL 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  
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 Opracowanie końcowe z monitoringu dotyczącego oceny wsparcia udzielonego dolnośląskim przedsiębiorstwom dzięki 
zastosowaniu modelu „operatorów wsparcia” w projektach PO KL, wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu 
pilotażowego nr II/8.1.1/B/12, na potrzeby planowania działań w obszarze adaptacyjności w perspektywie finansowej EFS 2014- 
2020, Anna Janus, Jerzy Rafał Baniak, Wrocław, listopad 2014 r. 
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Analiza powyższego wykresu ukazuje, że cel dotyczący wsparcia przedsiębiorstw został osiągnięty w 

większości województw, przy czym w największym stopniu w województwach wielkopolskim i 

lubelskim (ponad 200%). Przyczyną wysokiego stopnia realizacji celu w Wielkopolsce były 

kompleksowe działania podejmowane przez IP PO KL (m.in. stosowanie w konkursach właściwych 

kryteriów oceny projektów, organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych z projektodawcami 

oraz potencjalnymi projektodawcami), które w dużym stopniu zaktywizowały w szczególności sektor 

mikro- i małych przedsiębiorstw. W województwie lubelskim natomiast, znaczny stopień osiągnięcia 

wskaźnika został spowodowany bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców realizacją 

projektów objętych regułami pomocy publicznej, w szczególności dotyczących szkoleń zamkniętych 

realizowanych na potrzeby konkretnych przedsiębiorstw oraz ich pracowników („szkolenia szyte na 

miarę”). Założonego celu nie osiągnięto w dwóch regionach: kujawsko-pomorskim i pomorskim, gdzie 

stopień realizacji wyniósł ok. 63%. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego należy 

zauważyć, iż część projektów generujących przedmiotowy wskaźnik była realizowana przez duże lub 

średnie firmy, a na obszarze tego województwa zdecydowaną większość przedsiębiorstw stanowią 

mikroprzedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa jednoosobowe), które rzadziej korzystają z takich form 

wsparcia. W województwie pomorskim natomiast, wśród przyczyn niskiego stopnia osiągnięcia celu 

wymienić należy m.in. rozbieżność perspektyw pracowników i przedsiębiorstw w zakresie szkoleń 

uznanych za atrakcyjne (co spowodowało ograniczoną aktywność aplikacyjną firm i ich pracowników 

w projektach objętych regułami pomocy publicznej) oraz również niedostateczny stopień 

zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych i brak zainteresowania ze strony pracodawców podnoszeniem 

poziomu kwalifikacji osób zatrudnionych. Na liczbę przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach PO 

KL na obszarze tego województwa mogła mieć też wpływ opinia wielu właścicieli firm, którzy uważają, 

że dysponują własną kadrą szkoleniową posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie 

(co spowodowało, że nie widzieli oni konieczności realizacji dodatkowych projektów szkoleniowych).  

Efekty wsparcia udzielonego na rzecz przedsiębiorstw w ramach Priorytetu VIII widoczne są również 

we wskaźniku rezultatu dotyczącym odsetka przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w 

szkoleniach w ramach Priorytetu - w ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw. Na koniec realizacji 

Programu osiągnięto 10,59%, przy celu określonym w PO KL na poziomie 6%. W układzie 

regionalnym najwyższą wartością cechują się województwa lubelskie (24,4%), świętokrzyskie (17,5%) 

oraz opolskie (16,6%).  

Zgodnie z badaniem ewaluacyjnym pn. Badanie osiągniętych wartości wskaźników komponentu 

regionalnego PO KL
79

 odsetek pracowników, których wynagrodzenia wzrosły w okresie do 6 m-cy po 

zakończeniu udziału w projekcie w Priorytecie VIII ukształtował się na poziomie 21% (w przypadku 

kobiet wyniósł 18%, natomiast w przypadku mężczyzn – 24%). Cel określony w Programie na 

poziomie 10% został tym samym zrealizowany. Wyniki badania dla Priorytetu VIII wykazują również, 

że wzrost wynagrodzeń wynikający z udziału w Programie następuje przede wszystkim w pierwszym 

półroczu po zakończeniu uczestnictwa, a w okresie kolejnego roku jest mniejszy. 

Działaniami szkoleniowymi realizowanymi w Priorytecie VIII skierowanymi do pracujących osób 

dorosłych, które uczestniczyły w projektach w celu nabycia nowych, uzupełnienia lub podwyższenia 

kwalifikacji i umiejętności, zostało objętych łącznie ponad 1,14 mln pracujących osób dorosłych, co 

znacząco przekroczyło cel wyznaczony w Programie. Warto zauważyć, że wsparciem objęto ponad 

570 tys. kobiet, co stanowiło 51% uczestników projektów. Najwięcej pracowników wzięło udział w 

projektach szkoleniowych w województwie mazowieckim (ponad 150 tys.), a następnie śląskim (101 

tys.) i wielkopolskim (100 tys.). Najmniej pracowników przeszkolono w regionach lubuskim (27 tys.), 

opolskim (36 tys.) i warmińsko-mazurskim (39 tys.). Niezależnie od bezwzględnej liczby 

przeszkolonych pracowników, wszystkie regiony znacząco przekroczyły cele założone na koniec 

realizacji Programu. Na szczególną uwagę zasługuje województwo podlaskie, w którym wsparcie 

szkoleniowe oferowane w projektach cieszyło się tak dużym zainteresowaniem wśród dorosłych osób 

pracujących, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub 
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 Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013, Policy & ActionGroup 
Uniconsult sp. z o.o. (Raport końcowy), Warszawa, maj 2015 r. 
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podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, że stopień realizacji wskaźnika został przekroczony 10-

krotnie.  

Biorąc pod uwagę wsparcie szkoleniowe pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, udział w 

projektach wzięło blisko 180 tys. osób (w tym 96,3 tys. kobiet), co stanowi 16% wszystkich 

pracowników objętych wsparciem w Priorytecie VIII. Również w przypadku tego wskaźnika 

wszystkie województwa osiągnęły założone cele.  

Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego
80

 mającego na celu ocenę wpływu działań EFS na 

aktywność zawodową osób w wieku powyżej 45/50 lat zrealizowanego na zlecenie Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Poznaniu, 67% wszystkich uczestników projektów komponentu regionalnego było 

zdania, że wsparcie uwzględniało potrzeby osób w wieku 45+. Badani uczestnicy mieli konkretne 

oczekiwania w momencie przystępowania do projektu. W przypadku Priorytetu VIII 53% chciało 

podnieść umiejętności i kompetencje zawodowe (rozwój zawodowy), a 49% - rozwinąć je. 

Wymienione oczekiwania zostały zaspokojone w blisko 90% przypadków, a uczestnicy najwyżej 

ocenili adekwatność projektów, zakładających formę wsparcia właśnie w postaci szkoleń, warsztatów 

czy kursów. Potwierdza to osiągnięcie, w ramach komponentu regionalnego pozytywnych rezultatów 

w grupie znajdującej się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

W przypadku wsparcia pracowników o niskich kwalifikacjach w Priorytecie VIII, tzn. osób 

posiadających wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe oraz wykształcenie ponadgimnazjalne 

(średnie lub zasadnicze zawodowe), cel określony w Programie został osiągnięty na poziomie 

przekraczającym 200%. Nadwykonanie wskaźnika świadczy o tym, że działania podnoszące 

kwalifikacje pracowników cieszyły się sporą popularnością, szczególnie wśród osób, które zbyt 

wcześnie zakończyły swoją ścieżkę edukacji. W ramach Programu wsparcie w projektach 

realizujących cel szczegółowy 1 uzyskało blisko 400 tys. pracowników o niskich kwalifikacjach (w 

tym 148,4 tys. kobiet).  

Rys.  153 Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach wg 

województw na koniec realizacji PO KL (tys. osób) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  
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 Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45/50+ w województwie wielkopolskim, Agrotec Polska 
S.A., Poznań, 2014 r. 
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Wśród wszystkich pracowników objętych wsparciem w Priorytecie VIII, aż 34% stanowili pracownicy o 

niskich kwalifikacjach.  

Rys.  154 Udział pracowników o niskich kwalifikacjach wśród wszystkich pracowników, którzy zakończyli 

udział w projektach szkoleniowych wg województw na koniec realizacji PO KL 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

Z analizy powyższego wykresu wynika, że w województwach warmińsko-mazurskim i opolskim aż 

blisko 50% pracowników biorących udział w projektach posiadało niskie kwalifikacje. Z kolei najniższy 

udział pracowników o niskich kwalifikacjach wśród wszystkich pracowników objętych wsparciem 

odnotowano w województwie lubuskim (18%), gdzie występowało niedostateczne zainteresowanie tej 

grupy osób oferowanym wsparciem oraz trudnością w ich rekrutacji.  

Cel 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 

W ramach celu 2 Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą 

gospodarczą do końca realizacji Programu wsparciem w zakresie przewidywania i zarządzania 

zmianami zachodzącymi w gospodarce objęto ponad 6,7 tys. przedsiębiorstw. Zważywszy na 

fakt, że wartość docelowa została określona na poziomie 530 firm, to zakładany cel został 

przekroczony 12-krotnie. Tak wysokie wykonanie celu na poziomie Priorytetu jest następstwem 

znacznego przekroczenia realizacji wskaźnika w województwie wielkopolskim, gdzie zaobserwowano 

bardzo duże zapotrzebowanie na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, które wspomagały 

przeprowadzenie procesu zmiany profilu działalności przedsiębiorstw. 

Widoczne jest bardzo duże zróżnicowanie we wsparciu udzielanym przedsiębiorstwom w zakresie 

przewidywania i zarządzania zmianą w układzie regionalnym. Na tle kraju zdecydowanie wyróżnia się 

województwo wielkopolskie, gdzie wsparcie w ramach projektów uzyskało blisko 2,9 tys. 

przedsiębiorstw (co stanowiło aż 43% wszystkich przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach celu 

2 w Priorytecie VIII). Na kolejnych pozycjach uplasowały się województwa: mazowieckie – 581 

przedsiębiorstw, łódzkie – 517 i lubelskie – 506. Najmniej korzystna sytuacja występowała w 

województwie kujawsko-pomorskim (gdzie wsparciem w zakresie przewidywania i zarządzania zmianą 

nie objęto żadnego przedsiębiorstwa) oraz lubuskie (jedynie 3 przedsiębiorstwa uzyskały wsparcie). 

Poza wymienionymi powyżej dwoma województwami, we wszystkich innych regionach cele założone 

w Programie zostały osiągnięte. W województwie kujawsko-pomorskim przyczyną nieosiągnięcia 

zakładanego celu była znikoma liczba oraz niska wartość merytoryczna wniosków generujących 

wskaźnik dotyczący liczby przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego 
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przewidywania i zarządzania zmianą (w efekcie nie przyjęto do realizacji żadnego projektu w tym 

obszarze). Z kolei w województwie lubuskim niezrealizowanie zakładanego celu jest konsekwencją 

braku zainteresowania ze strony Beneficjentów realizowaniem tego typu projektów w ramach 

Poddziałania 8.1.2. 

Rys.  155 Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i 

zarządzania zmianą wg województw na koniec realizacji PO KL 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

W trakcie realizacji Programu działaniami szybkiego reagowania zostało objętych blisko 21 tys. 

pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w 

przedsiębiorstwach (w tym 9,7 tys. kobiet) oraz blisko 23 tys. osób zwolnionych w 

przedsiębiorstwach (w tym 12,2 tys. kobiet).  

Cel Programu w przypadku liczby pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 

zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy na poziomie Priorytetu VIII został 

osiągnięty w ponad 170%. Analiza stopnia realizacji wskaźnika na poziomie regionalnym ukazuje jego 

duże zróżnicowanie.  

Rys.  156 Realizacja wskaźnika liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów 

restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania wg 

województw na koniec realizacji PO KL 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

W większości regionów osiągnięto założone cele. Na tle kraju wyróżniają się województwa 

zachodniopomorskie (354%), dolnośląskie (291%) oraz pomorskie (287%), gdzie stopień realizacji jest 

najwyższy. Na wysoki poziom realizacji celu w województwie zachodniopomorskim ma wpływ przede 

wszystkim specyfika regionu (występuje dużo przedsiębiorstw objętych procesami 

restrukturyzacyjnymi) oraz sposób mierzenia wskaźnika, tj. na zakończenie udziału w projekcie. W 

przypadku województwa dolnośląskiego osiągnięcie tak wysokich efektów jest w głównej mierze 

skutkiem zrealizowania projektów systemowych „szybkiego reagowania”, które były bardziej efektywne 

niż wcześniej realizowane projekty konkursowe. Z kolei duże nadwykonanie celu w województwie 

pomorskim związane jest z realizacją działań nawiązujących do pomorskiego rynku pracy, czyli 

przeprowadzanie przez IP PO KL konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2., gdzie grupę docelową  

stanowiły wyłącznie przedsiębiorstwa kooperujące z przemysłem stoczniowym przechodzące procesy 

adaptacyjne lub restrukturyzacyjne. 

Wraz z wysokim stopniem realizacji wskaźnika, w wymienionych województwach obserwowana jest 

także jedna z najwyższych wśród województw liczba osób objętych wsparciem. Wynosi ona 

odpowiednio: zachodniopomorskie i dolnośląskie – 1,9 tys., a pomorskie – ponad 3 tys. pracowników. 

Pod względem liczby pracowników objętych działaniami szybkiego reagowania wyróżnia się także 

województwo mazowieckie, w którym wsparcie otrzymało ponad 2,7 tys. osób (co pozwoliło osiągnąć 

cel na poziomie 118%). Cel natomiast nie został osiągnięty w trzech województwach: opolskim, 

świętokrzyskim i śląskim.  

Zarówno na poziomie Priorytetu VIII, jak i w poszczególnych regionach osiągnięto zakładane cele 

dotyczące liczby osób zwolnionych w przedsiębiorstwach objętych działaniami szybkiego 

reagowania (stopień realizacji wskaźnika dla Priorytetu wyniósł 186%). Biorąc pod uwagę układ 

regionalny również widoczne jest zróżnicowanie w zakresie stopnia jego realizacji. 

Rys.  157 Realizacja wskaźnika liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami  

restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania wg województw na koniec 

realizacji PO KL 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

Wskaźnik rezultatu dotyczący relacji liczby pracowników zagrożonych utratą pracy i osób 

zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi objętych 

działaniami szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami 

grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy został zrealizowany na bardzo wysokim poziomie -  

79,29% (przy wartości docelowej określonej na poziomie 10%). Wśród województw wyróżniają się 

województwa zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie, gdzie odnotowano wartość wskaźnika 

odpowiednio 228% i 192%. Tak wysoka wartość wskaźnika jest przede wszystkim efektem działań 

kierunkowych, podejmowanych przez samorządy województw, mających na celu wsparcie osób 

zagrożonych zwolnieniem z pracy i pomoc przedsiębiorstwom w kryzysie.  

Dla grupy osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z 

przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, monitorowany jest w Priorytecie VIII również wskaźnik 

rezultatu mierzący udział osób, które w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 

znalazły pracę, rozpoczęły działalność gospodarczą lub kontynuowały zatrudnienie w 

dotychczasowym miejscu pracy. Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego zrealizowanego na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL pn. Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach 

komponentu regionalnego PO KL 2007-2013
81

, 75% osób objętych działaniami 

outplacementowymi w ramach Priorytetu VIII znalazło pracę, rozpoczęło działalność 

gospodarczą lub kontynuowało zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy
82

 (przekroczono 

założoną wartość docelową – 50%).  

Również badanie zlecone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wpływ projektów 

szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL na regionalny rynek pracy
83

 

wskazuje na efektywność działań outplacementowych. Zgodnie z powyższym badaniem wśród osób, 

które przystępując do projektu chciały utrzymać dotychczasowe miejsce pracy, połowa dzięki 

projektowi pozostała w dotychczasowym zakładzie pracy. Wśród osób, które chciały znaleźć nową 

pracę - 49% osiągnęło swój cel. Natomiast wśród osób, których celem przystąpienia do projektu było 

otworzenie własnej działalności gospodarczej - 53% założyło własną firmę. Ponadto wyniki innego 

badania ewaluacyjnego
84

 zleconego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pozwalają stwierdzić, 

                                                 
81

 Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 (Raport końcowy), 
Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o., Warszawa, maj 2015 r. 
82

 Zakończenie uczestnictwa w badaniu 2012/2013, badanie 06.2013 i 06.2014 
83

 Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o., Poznań, listopad 2012 r. 
84

 Wpływ EFS na spójność terytorialną województwa wielkopolskiego, Agrotec Polska Sp. z o.o., Poznań, 2014 r. 
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że oddziaływanie Poddziałania 8.1.2 w województwie wielkopolskim miało kluczowe znaczenie dla 

rozpowszechnienia wiedzy o możliwości regulowania zatrudnienia w okresie spowolnienia 

gospodarczego poprzez projekty outplacementowe. Praktyka ta nie była bowiem wcześniej stosowana 

przez wielkopolskich przedsiębiorców. Zdaniem beneficjentów realizacja projektów przyczyniła się 

przede wszystkim do utrzymania zatrudnienia przez uczestników projektu oraz do zwiększenia ich 

mobilności na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z wynikami 

badania, na skutek udziału w projekcie outplacementowym 32% uczestników projektów utrzymało 

zatrudnienie, a aż 47% uzyskało nowe. 

Biorąc pod uwagę rekomendację KE dotyczącą analizy rozwiązań podejmowanych w celu 

zachęcenia mikro i małych przedsiębiorstw w realizację przedsięwzięć dotyczących 

outplacementu należy podkreślić, że tego typu działania podejmowane są doraźnie w momencie 

wystąpienia przejściowych lub trwałych trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i były 

adresowane do osób fizycznych, tj. pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do 

zwolnienia z zakładu pracy, a także do osób zwolnionych (w okresie do 6 miesięcy od dnia 

zwolnienia), nie zaś bezpośrednio do przedsiębiorców. Niemniej jednak, regiony podejmowały starania 

w celu objęcia wsparciem w projektach pracowników mikro i małych firm. Dobrym przykładem 

rozwiązań podejmowanych w celu zachęcenia mikro i małych przedsiębiorstw realizacji przedsięwzięć 

typu outplacement był projekt „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami 

procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” realizowany przez WUP w Białymstoku w ramach 

Priorytetu VIII, w Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w 

regionie. Właściciele mikro i małych przedsiębiorstw zachęcani byli do zgłaszania zwalnianych, 

zagrożonych lub przewidzianych do zwolnienia pracowników do projektu. Projekt przewidywał 

udzielenie wsparcia 300 uczestnikom projektu w postaci: wsparcia szkoleniowo-doradczego (w tym 

indywidualnej rozmowy z profesjonalnym doradcą zawodowym w celu określenia potencjału 

zawodowego oraz zakwalifikowanie na moduł szkoleniowy zgodnie z preferencjami uczestnika, 

doradztwa grupowego w kierunku zapoznania się z technikami aktywnego poszukiwania pracy, 

szkoleń zawodowych, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości), wsparcia finansowego (w tym 

jednorazowego dodatku mobilnościowego, jednorazowego dodatku motywacyjnego, dofinansowania 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego na pokrycie wydatków 

ponoszonych w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej, płatnego stażu). 

Efektywność zatrudnieniowa w Priorytecie VIII (mierzona do trzech miesięcy od zakończenia udziału w 

projekcie) szacowana jest wyłącznie w odniesieniu do projektów outplacementowych i szkoleń 

przekwalifikowujących w Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w 

regionie. Na koniec realizacji PO KL liczba osób, które znalazły lub kontynuują zatrudnienie 

wyniosła 16 341 osób. Oznacza to, że efektywność zatrudnieniowa w ramach Priorytetu została 

osiągnięta na poziomie 62,17% (63,63% w przypadku mężczyzn i 61,08% w przypadku kobiet). 

Najwyższą efektywnością zatrudnieniową charakteryzują się województwa śląskie i podlaskie, w 

których odpowiednio 75% i 70% uczestników kończących udział w projektach posiadało zatrudnienie 

w okresie do 3 miesięcy od momentu zakończenia udziału w projekcie. Wysoka efektywność 

zatrudnieniowa występuje również w województwach: podkarpackim, lubuskim i kujawsko-pomorskim, 

gdzie wynosi ona 66%. Najniższa efektywność zatrudnieniowa występuje w województwie opolskim, 

gdzie odsetek osób kończących udział w projektach posiadających zatrudnienie nie przekroczył 50% 

(45%).  

Rys.  158 Efektywność zatrudnieniowa w Priorytecie VIII oraz wg województw 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP 

W odniesieniu do celu 2. do końca realizacji PO KL na szczeblu lokalnym i regionalnym zawiązano 

362 partnerstwa (sieci lokalne), co stanowi ponad 180% celu określonego w Programie. 

Powstawanie sieci lokalnych miało na celu nawiązanie współpracy w zakresie wzmacniania dialogu 

społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie przez organizacje pracodawców i związki zawodowe 

na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie opracowania i wdrażania strategii przewidywania i 

zarządzania zmianą gospodarczą. Najwięcej inicjatyw zrealizowano w województwach: dolnośląskim  

(71), wielkopolskim (53) oraz zachodniopomorskim (44). Jednocześnie, warto zwrócić uwagę, iż w 

toku uzgodnień podczas przeglądu śródokresowego PO KL zrezygnowano z monitorowania 

powyższego wskaźnika w projektach przyjętych do realizacji po 1 stycznia 2012 r. 

Poniższa tabela przedstawia postęp rzeczowy w ramach Priorytetu VIII. 

Wskaźniki Jednostka miary Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIORYTET VIII 

Cel szczegółowy 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

przedsiębiorstw, 

które zostały objęte 

wsparciem w 

zakresie projektów 

szkoleniowych 

(projekty o 

charakterze 

regionalnym) 

przedsiębiorstwo Realizacja   0 0 2 257 21 293 40 693 76 071 134 081 197 733 221 410  

Wartość 

docelowa 
  144 877 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba pracujących 

osób dorosłych, 

które zakończyły 

udział w projektach 

szkoleniowych, w 

tym: 

 osoba Realizacja O: 0 3 690 72 824 250 670 451 774 665 897 850 237 1 032 375 1 142 341 

K: 0 1 987 42 477 139 121 247 219 360 340 446 628 527 704 575 270 

M: 0 1 703 30 347 111 549 204 555 305 557 403 609 504 671 567 071 

- liczba osób w O: 0 694 13 479 37 144 68 304 103 160 133 811 161 026 178 925 
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Wskaźniki Jednostka miary Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

wieku powyżej 50. 

roku życia 

K: 0 373 8 399 21 629 39 810 60 133 75 723 88 148 96 289 

M: 0 321 5 080 15 515 28 494 43 027 58 088 72 878 82 636 

  Wartość 

docelowa 

  227 239 

  42 817 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba pracowników 

o niskich 

kwalifikacjach, którzy 

zakończyli udział w 

projektach 

osoba Realizacja O: - - - - 132 689 211 273 281 794 344 942 393 158  

K: - - - - 58 507 88 586 111 246 131 059 148 375  

M: - - - - 74 182 122 687 170 548 213 883  244 783 

Wartość 

docelowa 
  191 046 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźniki rezultatu 

Odsetek 

przedsiębiorstw, 

których pracownicy 

zakończyli udział w 

szkoleniach w 

ramach Priorytetu - 

w ogólnej liczbie 

aktywnych 

przedsiębiorstw  

(projekty o 

charakterze 

regionalnym) 

% Realizacja   0 0 0,06% 0,9% 1,8% 3% 4,9% 7,4% 10,6%  

Wartość 

docelowa 
  6% 

Wartość 

bazowa 

  b/d 

Odsetek 

pracowników, 

których 

wynagrodzenia 

wzrosły w okresie do 

6 m-cy po 

zakończeniu udziału 

w projekcie 

% Realizacja O: 

- - 

21,9% 21,9% 24,7% 24,7% 21% 21%  21% 

K: 19,3% 19,3% 20,4% 20,4% 18% 18%  18% 

M: 25,1% 25,1% 29,9% 29,9% 24% 24%  24% 

Wartość 

docelowa 
  10% 

Wartość 

bazowa 
  b/d 

Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

przedsiębiorstw, 

którym udzielono 

wsparcia w zakresie 

skutecznego 

przewidywania i 

zarządzania zmianą 

instytucja/ 

przedsiębiorstwo 

Realizacja   0 0 102 2 273 2 346 3 032 4 161 4 609  6 663 

Wartość 

docelowa 
  530 

Wartość 

bazowa   0 

Liczba pracowników 

zagrożonych 

negatywnymi 

skutkami procesów 

restrukturyzacji w 

przedsiębiorstwach, 

którzy zostali objęci 

działaniami 

szybkiego 

reagowania 

osoba Realizacja O: 

0 0 

165 5 340 7 416 10 169 13 111 15 769 20 904  

K: 78 2 588 3 527 4 770 5 934 7 050 9 749  

M: 87 2 752 3 889 5 399 7 177 8 719 11 155  

Wartość 

docelowa 
  12 221 

Wartość 

bazowa 
  0 

Liczba osób 

zwolnionych w 

przedsiębiorstwach 

dotkniętych 

procesami 

osoba Realizacja O: - - - - 4 427 8 203 12 005 15 688  22 712 

K: - - - - 2 247 4 240 6 203 8 318  12 210 

M: - - - - 2 180 3 963 5 802 7 370 10 502  
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Wskaźniki Jednostka miary Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

restrukturyzacyjnymi

, którzy zostali objęci 

działaniami 

szybkiego 

reagowania 

Wartość 

docelowa 
  12 204 

Wartość 

bazowa 
  0 

Wskaźniki rezultatu 

Relacja liczby 

pracowników 

zagrożonych utrata 

pracy i osób 

zwolnionych w 

przedsiębiorstwach 

dotkniętych 

procesami 

restrukturyzacyjnymi 

objętych działaniami 

szybkiego 

reagowania w 

stosunku do liczby 

pracowników 

objętych 

zwolnieniami 

grupowymi, 

zgłaszanymi do 

urzędów pracy 

% Realizacja   0 0 0,20% 10,4% 19,40% 13,31% 16,47% 36,08%  79,29% 

Wartość 

docelowa   10% 

Wartość 

bazowa 

  b/d 

Odsetek osób, które 

w okresie do 6 m-cy 

po zakończeniu 

udziału w projekcie 

znalazły pracę, 

rozpoczęły 

działalność 

gospodarczą lub 

kontynuowały 

zatrudnienie w 

dotychczasowym 

miejscu pracy – w 

ogólnej liczbie osób, 

które zakończyły 

udział w projekcie 

% Realizacja O: - - 90,70% 90,70% 71% 71%* 75%** 75%** 75%**  

K: - - b/d b/d 70% 70% b/d b/d  b/d 

M: - - b/d b/d 73% 73% b/d b/d b/d 

Wartość 

docelowa 
  50% 

Wartość 

bazowa 

  0 

* Badanie uczestników przeprowadzone w styczniu 2012 r. 

** Badanie uczestników przeprowadzone w czerwcu 2014 r. 

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia 

W projektach realizowanych w Priorytecie VIII udział wzięło blisko 1,3 mln osób, w tym ponad 652 tys. 

kobiet. Wśród wszystkich uczestników 97,7% zakończyło udział w projektach zgodnie z zaplanowaną 

ścieżką wsparcia (tj. ponad 1,2 mln), a jedynie 2,3% przerwało udział (tj. 29 tys.). Uczestnicy 

projektów w Priorytecie VIII stanowili 13% wszystkich osób, które uczestniczyły w projektach w 

ramach całego PO KL.  

Rys.  159 Uczestnicy, którzy rozpoczęli udział w projektach w Priorytecie VIII w ramach PO KL w podziale 

na osoby, które zakończyły i przerwały udział w projektach wg województw 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

Analizując liczbę uczestników na poziomie regionalnym była ona proporcjonalna do populacji 

pracujących województw. Najwięcej osób wzięło udział w projektach w województwach mazowieckim 

(163,7 tys. osób), śląskim (119,6 tys. osób) i wielkopolskim (110,3 tys. osób). Najmniej osób 

uczestniczyło w projektach w województwach lubuskim (33,2 tys. osób), opolskim (43,6 tys. osób) i 

warmińsko-mazurskim (45,1 tys. osób).  

W projektach w Priorytecie VIII udział wzięło ponad 1,2 mln osób zatrudnionych (w tym 614 tys. 

kobiet), co stanowiło 95% wszystkich uczestników biorących udział w projektach realizowanych w 

Priorytecie VIII. Wsparciem objęto także osoby nieaktywne zawodowo – 41,1 tys. (3% wszystkich 

uczestników), wśród których 35,6 tys. stanowiły osoby uczące się lub kształcące. Wsparcie w 

Priorytecie VIII uzyskało również 25,1 tys. osób bezrobotnych. 

Biorąc pod uwagę strukturę osób zatrudnionych uczestniczących w projektach należy zauważyć, że 

największą liczbę stanowiły osoby pracujące w mikroprzedsiębiorstwach (20,9%; 246 tys. osób, w tym 

115 tys. kobiet) oraz zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach (19,3%; 226,8 tys. osób, w tym 108,2 

tys. kobiet). Pracownicy średnich firm stanowili 16,7% pracujących (196,4 tys. osób, w tym 93,3 tys. 

kobiet), a dużych –  18,2% (213,7 tys. osób, w tym 99,9 tys. kobiet). Dużą grupę osób wspartych w 

Priorytecie VIII stanowiły również osoby zatrudnione w administracji publicznej (13,7%, 161,4 tys. 

osób).  
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Rys.  160 Struktura osób pracujących uczestniczących w projektach w Priorytecie VIII PO KL (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

Analizując strukturę wieku osób objętych wsparciem w Priorytecie VIII, osoby młode (15-24 lata) 

stanowiły 12% wszystkich uczestników (151,4 tys. osób, w tym 68,5 tys. kobiet). Jednocześnie, 7% 

stanowiły osoby w wieku 55-64 lata (91,3 tys. osób, w tym 42,8 tys. kobiet). Zdecydowaną większość 

grupy uczestników w wieku 55-64 lata stanowiły osoby zatrudnione – 95% (tj. 88 tys. osób, w tym 41,3 

tys. kobiet). 

W ramach PO KL wsparciem w Priorytecie VIII objęto 236,8 tys. przedsiębiorstw, co stanowi 46% 

wszystkich przedsiębiorstw wspartych w Programie. Przeważający udział stanowiły 

mikroprzedsiębiorstwa (175,6 tys., 74,2%). Wsparciem objęto także 43,6 tys. małych przedsiębiorstw 

(18,4%), 14,1 tys. średnich przedsiębiorstw (6%) oraz 3,5 tys. dużych przedsiębiorstw (1,5%). 

Rys.  161 Struktura przedsiębiorstw objętych wsparciem w Priorytecie VIII PO KL (%) 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP  

Analizując poziom wykształcenia, prawie co drugi uczestnik projektu w Priorytecie VIII posiadał 

wykształcenie wyższe (47%; 603 tys. osób, w tym większość kobiet – 355,9 tys.). Co trzeci uczestnik 

posiadał natomiast wykształcenie ponadgimnazjalne (33%; 425,8 tys. osób, w tym 164,2 tys. kobiet). 
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Pozostałą część osób uczestniczących w projektach stanowiły osoby z wykształceniem pomaturalnym 

(218,3 tys. osób; 17% wszystkich uczestników) oraz podstawowym, gimnazjalnym i niższym (40,5 tys. 

osób; 3% wszystkich uczestników).  

Realizacja celów strategii Europa 2020 

Realizacja Priorytetu VIII pozostaje zbieżna z celami określonymi w ramach strategii Europa 2020 

oraz wpisuje się w realizację jej następujących priorytetów: 

 inteligentny rozwój – poprzez projekty przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego 

1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej, w szczególności poprzez 

rozwijanie Regionalnych Strategii Innowacji oraz tworzenie i rozwijanie sieci współpracy 

pomiędzy biznesem a jednostkami B+R; 

 zrównoważony rozwój – poprzez projekty przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego 

2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. 

Priorytet VIII wpisuje się w następujące obszary interwencji: 

 zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, firm, przedsiębiorstw i przedsiębiorców (kod 

nr: 62 rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i 

usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie 

przedsiębiorczości i innowacji, 63 opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej 

wydajnych form organizacji pracy, 64 rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, 

szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów 

przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych 

wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji); 

 poprawa jakości kapitału ludzkiego (kod nr: 74 rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i 

innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez 

współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami). 

Do końca realizacji PO KL w ramach wszystkich ww. obszarów interwencji wdrażanych w Priorytecie 

VIII podpisano umowy na kwotę blisko 1,75 mld EUR, co stanowi 14% środków zakontraktowanych 

ogółem w PO KL. Najwięcej środków zakontraktowano w ramach projektów wpisujących się w 

realizację kategorii nr 62 rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w 

przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do 

zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji – blisko 1,1 mld EUR, najmniej zaś w zakresie 

kategorii 63 opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji 

pracy – blisko 2,4 mln EUR. 

Problemy w realizacji Priorytetu 

Nie identyfikowano istotnych problemów w realizacji Priorytetu VIII PO KL. 
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3.9 PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Wsparcie w Priorytecie IX miało na celu zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji (w tym 

przedszkolnej) i w jakości usług edukacyjnych (zwłaszcza między obszarami miejskimi i wiejskimi), 

podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, wzmocnienie rozwoju zawodowego i 

podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich, jak również 

upowszechnienie uczenia się osób dorosłych. Priorytet IX wdrażany był regionalnie, a oferowane w 

nim wsparcie zawierało wykorzystanie rozwiązań systemowych wypracowanych w projektach 

wdrażanego centralnie Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. W Priorytecie IX działania 

realizowane były zarówno poprzez projekty konkursowe, jak i systemowe. 

Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu 

Na realizację działań w ramach Priorytetu IX przeznaczono ostatecznie ponad 1,9 mld EUR (w tym 

wkład EFS ponad 1,6 mld EUR). Pierwotna alokacja wynosiła 1,7 mld EUR (w tym 1,4 mld EUR 

dofinansowania EFS) i została następnie dodatkowo zwiększona o 65,85 mln EUR środków krajowej 

rezerwy wykonania. W wyniku dokonanych realokacji ostateczna wartość środków do wykorzystania 

była wyższa o 177,1 mln EUR w stosunku do początkowych założeń (uwzgledniających dodatkowe 

zwiększenie alokacji środkami KRW).  

W ramach Priorytetu IX PO KL wykorzystano środki w wysokości ponad 1,9 mld EUR (w tym przeszło 

1,6 mld EUR środków EFS), co stanowi 98,9% dostępnej alokacji w ramach tego Priorytetu. 

Najwyższy poziom wykorzystania alokacji odnotowano w ramach Działania 9.4 PO KL (101,1% 

dostępnej alokacji w ramach Działania), zaś najniższy poziom wykorzystania alokacji miał miejsce w 

ramach Działania 9.6 PO KL (96,5% alokacji). 

Rys.  162 Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 według Działań Priorytetu IX PO KL 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 

W perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach PO KL zrealizowano łącznie 20 411 projektów. 

Zdecydowanie największym zainteresowaniem wśród beneficjentów cieszyło się Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty, w którym zrealizowano 10 179 projektów (w tym 6 946 projektów konkursowych w 

ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Najmniej projektów 

zrealizowano natomiast w Działaniu 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego – 

459, co jest efektem m.in. wygaszania realizacji tego obszaru od 2012 roku. 
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Najwięcej projektów zrealizowano w województwie mazowieckim – 2 716 oraz śląskim – 1 981. 

Najmniej projektów natomiast zrealizowano w województwie opolskim i lubuskim (odpowiednio 675 i 

660). 

Rys.  163 Zrealizowane projekty w Priorytecie IX PO KL wg województw 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 

W okresie realizacji PO KL osiągnięto zdecydowaną większość zakładanych celów. Nie zrealizowano 

zakładanej wartości docelowej jedynie w przypadku pięciu wskaźników, odnoszących się przede 

wszystkim do obszarów wiejskich. 

Cel 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy 

obszarami wiejskimi i miejskimi 

Realizacja blisko 3,2 tys. projektów w Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej rozwinęła w całej Polsce istniejącą ofertę opieki i edukacji 

przedszkolnej, co przyczyniło się do wzrostu poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

Według danych GUS, w 2004 roku wychowaniem przedszkolnym objętych było 38,2% dzieci w wieku 

3-5 lat, a w 2015 r. – aż 84,2%. Widoczne zmiany odnotowano szczególnie na obszarach wiejskich, 

gdzie odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2004 r. wynosił zaledwie 17,5%, a w 

2015 r. wzrósł do 65,1%. W wyniku działań prowadzonych w obszarze edukacji przedszkolnej w 

Priorytecie IX PO KL, wsparcie uzyskało ponad 7,2 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego 

(117,4% zakładanej wartości docelowej wskaźnika), a odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich wyniósł 

36% przy zakładanym poziomie docelowym 20%. Ta forma wsparcia cieszyła się zatem dużym 

zainteresowaniem wśród beneficjentów i słusznym kierunkiem jest jej kontynuowanie w Regionalnych 

Programach Operacyjnych w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Jednocześnie blisko 

175,2 tys. dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich uczestniczyło w różnych formach 

edukacji przedszkolnej. Najwięcej dzieci skorzystało z różnych form wychowania przedszkolnego na 

Mazowszu (29 tys.) oraz na Śląsku i Podkarpaciu (po ok. 18,1 tys.). 

Największą liczbę ośrodków wychowania przedszkolnego objęto wsparciem w województwie 

mazowieckim (929), a także w lubelskim (663), podkarpackim (642) i małopolskim (640). 

Zdecydowanie najwięcej dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich skorzystało z różnych form 

wychowania przedszkolnego w woj. opolskim (70,5%) oraz w świętokrzyskim (54,5%), śląskim 

(53,3%) i kujawsko-pomorskim (52,6%). Uwagę w tym przypadku zwraca znaczne regionalne 

zróżnicowanie upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci na obszarach wiejskich – w Małopolsce 

jest to zaledwie 12%, a w Wielkopolsce – 18,3%. 
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Rys.  164 Wskaźniki dotyczące wychowania przedszkolnego w PO KL wg województw 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL 

Małopolska od wielu lat prowadzi konsekwentną politykę wspierania obszarów o najniższym 

wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w przypadku których konieczne jest tworzenie 

nowych ośrodków wychowania przedszkolnego, co jest zdecydowanie bardziej kosztowne niż 

wsparcie istniejących placówek. W opinii IP interwencja PO KL - dzięki której ponad 8 tys. dzieci 

uzyskło wsparcie – była jedną z przyczyn wzrostu wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

w Małopolsce z 51,6% (2008 r.) do 78,9% (2014 r.). Na przestrzeni tych lat poprawa zauważona 

została zwłaszcza na obszarach, na których poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej był 

najniższy. Jak wskazano w raporcie Edukacja dzieci i młodzieży. Rynek pracy w Małopolsce 2014 
85

, 

opracowanym przez WUP w Krakowie, jeszcze w 2008 r. w około połowie małopolskich gmin w 

edukacji przedszkolnej uczestniczyło mniej niż 40% dzieci w wieku 3-5 lat. W 2013 r. gmin ze 

wskaźnikiem niższym niż 40% było już tylko 12.  

Efekty wsparcia PO KL w województwie małopolskim zostały zauważone m.in. w raporcie z badania
86

 

opracowanego przez Collect Consulting S.A, na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki 

Rozwoju. Placówki przedszkolne, które otrzymały wsparcie ze środków EFS są wysoko oceniane 

przez rodziców, jako spełniające ich oczekiwania, zarówno pod względem wyposażenia, jak również 

oferowanych zajęć dodatkowych i form spędzania czasu. Są to placówki wybierane w pierwszej 

kolejności, w których liczba chętnych jest większa niż liczba miejsc. Badanie wykazało, iż środki 

przeznaczone na otwieranie dofinansowywanych przedszkoli są wydatkowane efektywnie, co 

potwierdzają opinie rodziców. Wpłynęły one zachęcająco na uczęszczanie dzieci do przedszkoli, 

zwłaszcza z obszarów wiejskich. 

Pomimo poprawy sytuacji w zakresie poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Małopolsce, 

nadal zauważano jednak dysproporcje zwłaszcza pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi. Dążąc 

do zwiększenia liczby ośrodków wychowania przedszkolnego, które skorzystały ze wsparcia EFS, 

zdecydowano o wprowadzeniu do Planu Działania na lata 2014-15 zarówno konkursu w Poddziałaniu 

9.1.1, jak i naboru projektów systemowych, dotyczących modernizacji oddziałów przedszkolnych 

zlokalizowanych przy szkołach podstawowych. W ogłaszanych konkursach w ramach Poddziałania 

9.1.1 PO KL z kryterium dostępu, które miało ograniczyć wartość składanych projektów, poprzez 

ujednolicenie kwoty wsparcia przypadającej na jedno dziecko objęte edukacją przedszkolną na terenie 
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 Edukacja dzieci i młodzieży. Rynek pracy w Małopolsce 2014, Kraków, 2015 r. 
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 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Małopolsce. Stan i kierunki wsparcia, Collect Consulting S.A, Katowice, 
listopad 2011 r. 
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danej gminy (do poziomu przyjętego przez gminę). Założono, iż takie rozwiązanie spowoduje 

zmniejszenie średniego kosztu dofinansowania przypadającego na jeden ośrodek wychowania 

przedszkolnego, a co za tym idzie umożliwi objęcie wsparciem większej liczby placówek i  dzieci. 

Warto również podkreślić, że w Małopolsce w szczególny sposób traktowano placówki zapewniające 

opiekę dla dzieci niepełnosprawnych. Należy zauważyć, że stosowanie preferencji (w tym również 

polegających na wyłączeniu z obowiązku spełniania kryteriów dostępu) dla projektów zakładających 

wsparcie placówek integracyjnych, czy specjalnych jest konieczne, biorąc pod uwagę zarówno 

dotychczasowe niskie zainteresowanie tą formą organizacji placówki, jak również znacznie wyższe 

koszty prowadzenia ośrodków oferujących opiekę dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego. 

Potrzebę takiego działania dostrzeżono również w trakcie realizacji badania „Ocena ośrodków 

wychowania przedszkolnego, utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach 

Podziałania 9.1.1 PO KL” (badanie Ośrodka Ewaluacji Sp. z o.o.)
87

. W raporcie końcowym z w/w 

badania województwo małopolskie wskazane zostało jako dobra praktyka w zakresie wsparcia 

placówek specjalnych/integracyjnych, a wśród rekomendacji znalazło się zalecenie organizowania 

oddzielnych konkursów lub niestosowania kryteriów związanych z wartością projektów dla tego typu 

ośrodków. Przyjęte rozwiązanie było odzwierciedleniem polityki wsparcia potrzeb edukacyjnych dzieci 

niepełnosprawnych w regionie, ale pociągało za sobą także wyższe koszty dofinansowania jednego 

ośrodka, co powoduje że liczba wspartych placówek była nższa niż zakładano. 

W województwie wielkopolskim wsparcie było kierowane do obszarów gdzie zaistniały deficyty 

w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej oraz z uwzględnieniem ruchów migracyjnych i tendencji 

osiedleńczych, co potwierdziło badanie ewaluacyjne Wpływ EFS na spójność terytorialną 

województwa wielkopolskiego
88

. Cytowane badanie wskazuje, iż 81% wsparcia w ramach 

Poddziałania skierowane było do osób z obszarów wiejskich. Mimo tego, nie udało się osiągnąć celu 

w zakresie uczestnictwa dzieci w wieku 3-5 lat z terenów wiejskich w edukacji przedszkolnej na 

poziomie 20%. Zdaniem IP barierą w aplikowaniu o środki było zobowiązanie do zachowania trwałości 

funkcjonowania ośrodka przedszkolnego. Potwierdzeniem tej tezy są wnioski z badania 

ewaluacyjnego „Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na 

obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. W wywiadach pogłębionych przeprowadzonych w badaniu, 

przedstawiciele urzędów gmin zwracali uwagę, że największą barierą w funkcjonowaniu edukacji 

przedszkolnej organizowanej przez gminy jest brak środków finansowych. Z uwagi na ww. bariery, 

gminy o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w tym gminy 

wiejskie) nie biorą udziału w konkursach lub nie uzyskują wymaganej liczby punktów podczas oceny 

merytorycznej. Wiąże się to z kolejną barierą zidentyfikowaną w badaniu ewaluacyjnym pt. Bariery i 

problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim (Case- Doradcy 

Sp. z o.o., na zlecenie WUP, 2009 r.). Respondenci zwracali uwagę na ograniczenia kadrowe, jako 

utrudnienie w aplikowaniu o środki, w szczególności w urzędach gmin. 

Należy podkreślić również, iż na obszarach miejskich występuje wysokie zapotrzebowanie na tego 

typu formy wsparcia oraz większa aktywność ze strony beneficjentów. Tym bardziej, iż część dzieci 

z terenów wiejskich, z uwagi na bliskość miejsca zamieszkania lub/i miejsce pracy rodziców, korzysta 

z ośrodków wychowania przedszkolnego w miastach. 

Projekty dedykowane formalnemu kształceniu ustawicznemu były realizowane w Działaniu 9.3 

Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, natomiast od 2012 r. 

kontynuowano je w ramach Poddziałania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych 

w formach szkolnych i Poddziałania 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie 

znajomości ICT i języków obcych. Do końca okresu programowania w projektach poświęconych 

kształceniu ustawicznemu udział wzięło 169 912 osób (w tym blisko 111,5 tys. kobiet) w wieku 

25-64 lata, co oznacza, że założony cel został przekroczony o 21,4%. Jednocześnie zaledwie 
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0,7% osób w wieku 25-64 lata z całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej uczestniczyło w 

kształceniu ustawicznym w porównaniu z celem na zakończenie realizacji Programu 

wynoszącym 1%. Od początku realizacji PO KL wsparcie na rzecz uczestnictwa osób dorosłych w 

edukacji formalnej w Działaniu 9.3 nie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze względu na specyfikę 

polskiego systemu oświaty. Istotną trudność dla projektodawców stanowił wybór atrakcyjnych i 

intersujących form kształcenia dla potencjalnych uczestników. W efekcie zmian wprowadzonych 

podczas przeglądu śródokresowego w 2012 r., dotyczących koncentracji wszystkich form uczenia się 

osób dorosłych w Działaniu 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych (formy szkolne, formalne 

kursy zawodowe i nieformalne szkolenia) w Priorytecie IX PO KL i jednoczesnym wygaszaniem 

Działania 9.3 PO KL, konkursy ogłaszane w poszczególnych województwach, szczególnie w zakresie 

podnoszenia kompetencji w obszarze ICT i języków obcych, zaczęły cieszyć się bardzo dużym 

zainteresowaniem. Mimo początkowych trudności w zakresie realizacji projektów w tym Działaniu, 

związanych według obserwacji IP m.in. z niską jakością wniosków o dofinansowanie, cel w Programie 

(ustanowiony na poziomie 140 tys. osób) został ostatecznie przekroczony. 

Do końca realizacji PO KL najwięcej osób skorzystało ze wsparcia w województwie mazowieckim 

(ponad 29,5 tys. osób) i dolnośląskim (niemal 27,9 tys.), co może być jednak związane z dużą liczbą 

mieszkańców tych województw oraz większymi możliwościami, które dają te regionalne rynki pracy. 

Jednocześnie największy stopień realizacji wskaźnika odnotowano w województwie dolnośląskim 

(272,2%). W sześciu województwach (kujawsko-pomorskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim 

i zachodniopomorskim) zakładane wartości docelowe wskaźnika nie zostały osiągnięte. Wśród 

głównych przyczyn niskiego stopnia realizacji wskaźników wskazać można niewielkie zainteresowanie 

wnioskodawców typami projektów oferowanymi w ramach Działania 9.3 (realizowanego do 31.12.2011 

r.), które wówczas wpływało na poziom wykonania wskaźnika. Grupę docelową w ramach 

realizowanych projektów stanowiły również osoby nie uczące się w wieku 18-24 lata (ok. 30% 

uczestników), które również korzystały ze wsparcia, jednak ich udział nie ma wpływu na poziom 

osiągnięcia wskaźnika. Często oferowane formy wsparcia nie były adekwatne do potrzeb potencjalnej 

grupy docelowej. 

Rys.  165 Realizacja wskaźnika liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w 

kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu IX wg województw (jako % zakładanej wartości docelowej) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL 

Najwięcej osób w ramach kształcenia ustawicznego uczestniczyło w projektach z zakresu ICT – blisko 

76,3 tys. Z zakresu form szkolnych kształciło się 49,3 tys. osób, a z języków obcych – 44,6 tys. 

Ponadto w 9 województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, 
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podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) ponad 1,7 tys. osób 

uczestniczyło w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

W okresie realizacji PO KL z usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego (w ramach 

wprowadzonego podczas przeglądu śródokresowego Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób 

dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich 

kompetencji i podwyższania kwalifikacji) skorzystało 16,4 tys. osób dorosłych, w tym 10,1 tys. 

kobiet. Najwięcej osób objęto wsparciem w województwie opolskim (2 011) i pomorskim (1 740). 

Wyniki badania ewaluacyjnego dot. realizacji usług doradztwa edukacyjnego współfinansowanych ze 

środków EFS dla osób dorosłych
89

 wskazują, iż największe zainteresowanie edukacją ustawiczną 

wykazują osoby młode, które albo chciałyby kontynuować naukę w formie szkolnej albo poszukują 

jakiegoś kursu czy szkolenia, który pomógłby znaleźć im pracę. Mniejsze zainteresowanie wsparciem 

doradczym zaobserwowano wśród mieszkańców miast, którzy częściej chcą się szkolić. Wyjaśnienia 

tej rozbieżności należy szukać w sposobie określenia grupy docelowej. Beneficjenci realizujący 

projekty na terenie miast w swoich projektach wybierali grupy rzadziej podnoszące swoje kwalifikacje 

(np. osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, niepracujące). Dostępne obecnie doradztwo 

sprzyja uczestnictwu osób dorosłych w podnoszeniu kwalifikacji i uczeniu się przez całe  życie, lecz 

skupia się na wybranych grupach docelowych. W Polsce brakuje instytucji lub sprawnie 

funkcjonującego systemu, który spinałby wszystkie inicjatywy i działania oferując kompleksowe 

wsparcie i szeroką paletę usług, z których mogłyby korzystać osoby dorosłe: od pogłębionej diagnozy 

i analizy potrzeb – zarówno uczestnika wsparcia, jak i rynku pracy, poprzez dopasowanie i wybór 

odpowiedniego szkolenia/kursu/szkoły, aż do skierowania na praktykę zawodową, staż lub pomoc 

w znalezieniu zatrudnienia. Brak jednego odpowiedzialnego podmiotu sprawia, że oferta doradztwa 

edukacyjnego i szkoleń jest fragmentaryczna. 

Zarówno analiza poziomu realizacji celu PO KL w obszarze kształcenia ustawicznego na poziomie 

całego kraju i 16 województw, jak i jednego z głównych wskaźników mierzących w Europie udział osób 

dorosłych w kształceniu i szkoleniu – wskazują na utrzymujący się w Polsce negatywny trend w tym 

obszarze. Od ponad dekady, od kiedy miernik podlega monitorowaniu w Unii Europejskiej, jego 

poziom oscyluje w Polsce wokół 5%. Jak już wielokrotnie podkreślano, kwestia uczenia się osób 

dorosłych jest niezwykle złożona i dotyka kompetencji wielu podmiotów i decydentów. Warto w tym 

miejscu przytoczyć wyniki przeprowadzonego w 2013 r. na zlecenie (obecnego) Ministerstwa Rozwoju 

badania ewaluacyjnego
90

 poświęconego identyfikacji luk i barier prawnych ograniczających 

skuteczność interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. W obszarze edukacji zwrócono m.in. 

uwagę, iż niedostateczna koordynacja działań w obszarze uczenia się przez całe życie, pomimo 

przeznaczonych znaczących zasobów finansowych na ten obszar, powoduje niską skuteczność 

działań publicznych. Utrudnia to również zapewnienie jakości i spójności działań finansowanych 

w ramach PO KL. 

W kontekście obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 i wyzwań związanych z kształtowaniem 

kompleksowej polityki uczenia się przez całe życie, warto również zwrócić uwagę na wyniki badania 

ewaluacyjnego
91

 przeprowadzonego w województwie śląskim. W rekomendacjach z raportu 

wskazano, iż należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia wśród szkoleń dofinansowywanych 

z EFS, przedsięwzięć kończących się uzyskaniem określonego certyfikatu potwierdzającego fakt 

nabycia konkretnych kompetencji. Jednocześnie konstruując zakres wsparcia szkoleniowego należy 

mieć na uwadze rzetelne diagnozowanie potrzeb szkoleniowych grup docelowych, wysoką jakość 

realizowanych usług oraz zapewnienie dostępu do szkoleń z najbardziej poszukiwanej problematyki 

(w tym m.in.: zaawansowane i dedykowane szkolenia językowe, informatyczne szkolenia dla 
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specjalistów, konkretne szkolenia zawodowe dla osób mających określone trudności na rynku pracy 

i niski poziom wyjściowy kwalifikacji zawodowych, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich). 

W obszarze działań dotyczących pobudzenia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz 

samoorganizacji i tworzenia oddolnych projektów, w okresie realizacji Programu zrealizowano blisko 

6,2 tys. projektów o charakterze oddolnych inicjatyw społecznych, co nieznacznie przekracza 

cel określony w PO KL. Najwięcej tego typu inicjatyw było realizowanych w województwie 

mazowieckim (ponad 1 tys.) oraz na Śląsku (738). 

Cel 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy 

obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) 

Do realizacji celu 2. przyczynia się w szczególności realizacja projektów rozwojowych szkół 

(podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne). Do końca 

okresu programowania zrealizowano 88,2% (ponad 14 tys. szkół) planowanego celu w zakresie 

wdrożenia projektów rozwojowych obejmujących m.in. nowoczesny system zarządzania, zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne, w tym powyżej 120% (blisko 5,8 tys.) w przypadku szkół 

zlokalizowanych na obszarach miejskich oraz 74,3% (ponad 8,2 tys.) w odniesieniu do szkół na wsi. 

Jako przyczynę niezrealizowania wskaźnika dla szkół wiejskich na oczekiwanym poziomie wskazuje 

się niższe od zakładanego zainteresowanie szkół z tych obszarów realizacją projektów rozwojowych. 

Środkami zaradczymi, podejmowanymi przez Instytucje Pośredniczące w tej sytuacji były intensywne 

działania informacyjno-promocyjne oraz premiujące (poprzez kryteria stertegiczne i dostępu) projekty 

obejmujące wsparciem szkoły z obszarów wiejskich, co doprowadziło do systematycznego 

zwiększania udziału w projektach takich szkół. Okazało się to jednak niewystarczające do osiągnięcia 

wartości docelowej wskaźnika. 

Najwięcej szkół zrealizowało projekty rozwojowe w województwie mazowieckim (blisko 2,3 tys.), 

małopolskim (1,3 tys.) oraz śląskim i kujawsko-pomorskim (blisko 1,3 tys.), najmniej – w województwie 

lubuskim (330) i podlaskim (393). 

Jednocześnie należy podkreślić, iż 59% szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących kształcenie ogólne zrealizowało projekty rozwojowe. Tym samym wskaźnik został 

zrealizowany na poziomie 98,6%. 

Rys.  166 Liczba szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe od 2008 roku 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL 
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Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie efekty działań podejmowanych w ramach programów 

rozwojowych można uznać za satysfakcjonujące. Zauważalny jest brak trwałości realizowanych zadań, 

co wiąże się z ich niską efektywnością
92

. Wiele z tych inicjatyw, zwłaszcza w przypadku ich 

kontynuacji, wymaga zatem dalszych usprawnień. Wyniki badania ewaluacyjnego
93

 

przeprowadzonego w województwie lubelskim wskazują (patrz wykres poniżej), że w wyniku realizacji 

projektu aż w 94% szkół objętych wsparciem PO KL nastąpiło rozszerzenie oferty edukacyjnej. Blisko 

1/3 respondentów (29,8%) oceniło ofertę jako trwałą jedynie w trakcie realizacji projektu. Autorzy 

raportu argumentują, iż w dużej mierze projekty polegały na dofinansowaniu organizacji i prowadzeniu 

różnego rodzaju zajęć, co ogranicza trwałość wypracowanych efektów (w szczególności gdy zajęcia 

dotyczą uczniów opuszczających daną szkołę po zakończeniu projektu). Jednocześnie niemal połowa 

pytanych (47,9%), oceniła ofertę jako trwałą w okresie 5 lat lub dłuższym od zakończenia realizacji 

projektu. Wśród rekomendacji z raportu wskazano, aby podczas realizacji kolejnych projektów 

umożliwić szkołom rozszerzenie lub modyfikację istniejących programów rozwojowych, w odpowiedzi 

na pojawiające się nowe problemy i wyzwania. Ponadto w przypadku ponownego aplikowania przez 

szkołę o środki EFS, niezbędne powinno być zawarcie we wniosku o dofinansowanie informacji 

o efektywności, skuteczności oraz trwałości zrealizowanych programów rozwojowych. 

Rys.  167 Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w wyniku realizacji projektu oraz ocena jej trwałości 

 

Źródło: Raport końcowy z badania Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i 

placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie lubelskim 

W okresie realizacji PO KL ponad 10,6 tys. szkół podstawowych zrealizowało projekty dotyczące 

indywidualizacji nauczania (jest to typ projektu wprowadzony w ramach przeglądu śródokresowego), 

co stanowi blisko 107,5% wartości docelowej. Wskaźnik nie został zrealizowany na zakładanym 

poziomie jedynie w czterech województwach (dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim i 

zachodniopomorskim), ale wszędzie realizacja przekroczyła 90%. Jednocześnie 79% szkół 

podstawowych (w odniesieniu do wszystkich szkół podstawowych w Polsce) zrealizowało projekty 

dotyczące indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III (cel PO KL: 70%). 
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Rys.  168 Realizacja wskaźnika liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dot. 

indywidualizacji nauczania (jako % celu PO KL) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL  

Warto przedstawić wyniki płynące z badania ewaluacyjnego dot. wsparcia  indywidualizacji pracy 

z uczniem opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w 2015 r.
94

. Realizacja projektu 

systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych miała na celu wsparcie w szkołach „procesu edukacji uwzględniającej indywidualną 

pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju”. We wszystkich badanych grupach 

dostrzeżono wymierne korzyści dla szkół związane z realizacją projektu. W przypadku części 

językowej wyniki analiz sugerują, że efekt udziału w projekcie systemowym w klasach I-III szkoły 

podstawowej był pozytywny. Natomiast w zakresie części matematycznej przeprowadzone analizy 

wskazują na brak istotnego oddziaływania projektu systemowego na wyniki uczniów. Dyrektorzy szkół 

dobrze oceniali przejrzystość zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów. Możliwość 

uczestnictwa w dodatkowych zajęciach cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno rodziców jak 

i przedstawicieli szkół. W projektach najlepiej został oceniony wzrost zaufania uczniów w swoje 

możliwości oraz ich większa gotowość do współpracy z rówieśnikami, najniżej zaś oceniono wpływ na 

zmniejszenie trudności dzieci w uczeniu się. Należy podkreślić fakt, iż zarówno szkoły, które brały 

udział w projektach systemowych, jak i te, które nie brały udziału, deklarują chęć uczestnictwa 

w ewentualnej kolejnej jego edycji. Autorzy badania rekomendują, aby przy kolejnej edycji takiego 

projektu uprościć procedury, zwiększyć przewidziane środki oraz elastyczność zasad realizacji 

projektu. Pożądanym byłoby również wydłużenie okresu jego realizacji oraz większa terminowości 

w przekazywaniu materiałów. 

Najczęstszymi problemami w realizacji projektu były trudności związane z opracowaniem wniosków 

o dofinansowanie i koniecznej dokumentacji. Procedury związane z przetargami na zajęcia bardzo 

komplikowały zarządzanie projektem i przyczyniały się do opóźnień. Badanie nie daje jednak podstaw 

do stwierdzenia, że samodzielna realizacja przetargów przez szkoły byłaby lepszym rozwiązaniem. 
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Główne rekomendacje płynące z badania to potrzeba ukierunkowania działań w większym stopniu na 

systemową zmianę w szkole oraz zwiększenie współpracy i wymiany informacji na temat ucznia 

zarówno w ramach grona pedagogicznego, między nauczycielami i specjalistami jak i z rodzicami 

uczniów. Z punktu widzenia indywidualizacji nauczania kluczowa jest więc współpraca nauczycieli 

w ramach szkoły, a także współpraca z innymi instytucjami systemu oświaty. W kolejnej edycji 

projektu warto byłoby włączyć do podejmowanych działań także uczniów klas IV-VI oraz rozwinąć 

narzędzia do diagnozy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z perspektywy 

zróżnicowanych potrzeb uczniów zachowanie otwartości katalogu form wsparcia jest kluczowe, 

a pożądane wydaje się wręcz zrezygnowanie z takiego katalogu. 

W 2015 roku przeprowadzono ewaluację programów rozwojowych w szkołach kształcenia ogólnego w 

ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL
95

. Respondenci poddani badaniu wskazywali, że zazwyczaj 

programy rozwojowe zostały opracowane jako odrębne dokumenty (a nie jako część innej 

dokumentacji szkolnej), ale jednocześnie przedsięwzięcia realizowane w szkołach respondenci 

rozumieli w kategoriach projektu, a nie programu rozwoju. Same programy rozwojowe tworzone były 

często dla więcej niż jednej szkoły, co skutkowało bardziej wystandaryzowanymi działaniami i 

mniejszym wpływem nauczycieli z danej szkoły na kształt planowanych w niej działań, a także 

mniejszym ich zaangażowaniem. Działania w ramach programów rozwojowych kierowane były 

głównie do uczniów z trudnościami w nauce oraz do uczniów szczególnie uzdolnionych. Zdaniem 

autorów raportu ewaluacyjnego, o ile wsparcie wyrównawcze było trafnie adresowane do uczniów z 

gorszymi wynikami w nauce, o tyle zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe często były traktowane 

jako tradycyjne fakultety dla uczniów w najwyższymi wynikami w nauce. Z założenia zajęcia te miały 

natomiast być adresowane do wszystkich uczniów, bez wskazania ich początkowego poziomu 

kompetencji. Z kolei jednym z najważniejszych i najczęściej wskazywanych rezultatów wprowadzenia 

programów rozwojowych szkół była poprawa wyników uczniów szkół na egzaminach 

zewnętrznych, zwłaszcza na poziomie ponadgimnazjalnym. W przypadku większości szkół 

deklarowano także, że realizacja programów rozwojowych przyczyniała się w dużym stopniu do 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Duże znaczenie ma przy tym przełamywanie różnic 

ekonomicznych, wykluczenia społecznego i wykluczenia z uczestnictwa w kulturze. Dzięki wsparciu 

PO KL dostęp do wsparcia wyrównawczego zyskali uczniowie, których rodzice nie mogli pozwolić 

sobie na sfinansowanie uczestnictwa dzieci w korepetycjach. Ponadto projekty dawały możliwość 

finansowania różnych wycieczek, w których uczniowie z uboższych rodzin nie mogliby brać udziału. 

Cel 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 

W ramach realizacji celu 3. PO KL blisko 4 tys. szkół i placówek kształcenia zawodowego (pow. 

130% celu) wdrożyło programy rozwojowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w 

osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia 

zawodowego (np. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opieka pedagogiczno-

psychologiczna, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne). Najwięcej szkół skorzystało ze 

wsparcia w województwach: mazowieckim (560) i pomorskim (515). Docelową wartość osiągnęło 12 

województw, poza województwem lubelskim, łódzkim, podlaskim i wielkopolskim. 
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Rys.  169 Realizacja wskaźnika liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły 

programy rozwojowe wg województw (% realizacji celu) 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL 

Spośród realizowanych programów rozwojowych szkół zawodowych blisko 2,9 tys. wdrażano 

we współpracy z przedsiębiorstwami, co stanowi ponad 125% celu określonego w PO KL. 

Najwięcej szkół współpracowało z firmami na Podkarpaciu (98% ze wszystkich szkół wdrażających 

programy rozwojowe), Dolnym Śląsku (97%) i Podlasiu (96%). 

Najniższy stopień realizacji tego celu odnotowano w województwie wielkopolskim (81%). Zdaniem IP 

na taki poziom realizacji wskaźnika wpływa fakt, że najbardziej aktywne i chętne do współpracy z 

pracodawcami szkoły korzystały ze wsparcia kilkukrotnie (we wskaźniku natomiast każda szkoła może 

zostać wykazana tylko raz). Jego wartość wiąże się również z niewielkim zainteresowaniem ze strony 

przedsiębiorstw współpracą ze szkołami w ww. zakresie: brak oferty edukacyjnej związanej z branżą, 

współpraca z uczelniami/studentami, potrzeba wykwalifikowanych pracowników, współpraca z PUP, 

brak możliwości lub brak potrzeby zapewnienia takiej współpracy
96

. W 2009 i 2010 r. IP PO KL 

zastosowała kryteria premiujące wybór projektów zakładających współpracę z pracodawcami w 

realizacji programów rozwojowych. Również rozpoczęta w 2012 r. realizacja dużego projektu 

systemowego, który zakończył się we wrześniu 2015 r., wpłynęła na wzrost wartości wskaźnika, ale 

nie pozwoliła na osiągnięcie pełnej wartości docelowej. 

Jedną z form kształcenia zawodowego są staże i praktyki zawodowe organizowane 

u przedsiębiorców, w których udział wzięło ponad 256,6 tys. uczniów (104,5% celu). Najwięcej 
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uczniów skorzystało ze wsparcia w Małopolsce (39,5 tys.), na Pomorzu (37,6 tys.) oraz na Dolnym 

Śląsku (35,8 tys.), czyli przede wszystkim w województwach, w których dzięki realizacji projektów 

systemowych oferowana jest między innymi najatrakcyjniejsza forma wsparcia – organizacja płatnych 

staży dla uczniów. 

Warto przytoczyć tu wyniki badania ewaluacyjnego wskazującego, że jednym z długofalowych efektów 

współpracy przedsiębiorców ze szkołami jest poziom zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych, 

którzy odbyli praktykę lub staż w przedsiębiorstwie. Ponad 69% pracodawców zadeklarowało, że 

odbycie przez ucznia praktyki w ich firmie wpływa na późniejszą decyzję o jego zatrudnieniu
97

. 

Skuteczna edukacja zawodowa jest jednym z priorytetowych obszarów EFS. Realizowane w PO 

KL działania miały przede wszystkim na celu stworzenie zupełnie nowego, atrakcyjnego wizerunku 

szkoły zawodowej – szkoły pozytywnego wyboru. Na koniec perspektywy finansowej 2007-2013 

odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w 

relacji do wszystkich szkół tego typu wyniósł 98% przy zakładanej wartości docelowej 50%. 

Jednocześnie 73% szkół współpracowało z przedsiębiorcami podczas wdrażania programów 

rozwojowych w porównaniu z celem na zakończenie realizacji Programu wynoszącym 38%. 

Znaczące przyspieszenie tempa realizacji celów Programu i ich satysfakcjonujący poziom na koniec 

okresu programowania mogą świadczyć o rosnącym zainteresowaniu tą formą kształcenia i 

stopniowym przełamywaniu negatywnego wizerunku kształcenia zawodowego. Udział uczniów w 

stażach i praktykach kształtuje się na poziomie 104,5% wykonania celu. Obliguje to do podjęcia 

działań w okresie programowania 2014-2020 w zakresie zwiększenia dostępu i podniesienia jakości 

praktyk, a także zagwarantowania ich obligatoryjności w programach kształcenia. Niewystarczająca 

współpraca szkół z pracodawcami, pozostaje według autorów cytowanego już powyżej badania
98

 

Coffey International Development, jedną z głównych przesłanek słabości polskiego systemu 

kształcenia zawodowego. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak rozwiązań 

systemowych zachęcających pracodawców do współpracy ze szkołami i placówkami, w szczególności 

oferującymi kształcenie zawodowe. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż bezpośrednie 

zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe opiera się w dużym stopniu na kontaktach 

nieformalnych i zależy od zaangażowania i postawy osób zarządzających szkołą lub placówką 

edukacyjną. Z kolei pracodawcy, którzy nie współpracują ze szkołami, często nie wiedzą nawet o 

takiej możliwości. Według autorów badania, brak skutecznych mechanizmów współpracy szkół 

zawodowych z pracodawcami stanowi poważne ograniczenie dla skuteczności działań finansowanych 

z EFS, ale co najważniejsze zmniejsza szansę na rynku pracy absolwentów szkół zawodowych. 

Powyższe wnioski potwierdzają również wyniki badania przeprowadzone na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
99

. Respondenci wskazywali, że największymi barierami 

w nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwami jest: brak zaangażowania firmy we współpracę, brak 

zapotrzebowania na pracowników, oraz wymogi formalne w zorganizowaniu współpracy. ¼ 

respondentów odpowiedziała, że nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcami sprawia im trudność. 

Jednak zdecydowanie największym problemem są koszty proceduralne związane z wysokim kosztem 

zatrudnienia pracownika  jak i wymogi biurokratyczne związane z prowadzeniem dokumentacji 

praktyki. Pracodawcy podkreślają fakt, iż przy wprowadzeniu możliwości zastosowania ulgi 

podatkowej w związku z kosztem jaki ponoszą przy zatrudnianiu nowych pracowników lub z formą 

płatnych staży, częściej decydowaliby się na współpracę ze szkołami w tym zakresie. Podkreślają 

również, że plany praktyk często nie odpowiadają rzeczywistości i nie są dostosowane do potrzeb 

konkretnego ucznia. Ponadto program kształcenia dla danego zawodu zakłada nabycie różnorakich 

umiejętności, a często podczas praktyki w małej firmie nie ma możliwości, aby uczeń mógł się 
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zapoznać ze wszystkimi wymaganymi umiejętnościami. Kolejną barierą jest kształcenie na tych 

samych kierunkach, powielanie ich oraz kształcenie na mało popularnych kierunkach, które nie oferują 

zatrudnienia. 

Rys.  170 Bariery w nawiązywaniu współpracy szkół/placówek zawodowych z pracodawcami z 

perspektywy szkół zawodowych 

 

Źródło: Analiza kształcenia zawodowego w województwie podlaskim w kontekście Działania 9.2 PO KL 

Warto podkreślić, iż 34% ankietowanych dyrektorów oraz 24% nauczycieli wskazało, iż nie mieli 

trudności we współpracy z przedsiębiorstwami. 

Cel 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie 

na obszarach wiejskich 

W odniesieniu do celu 4. do końca okresu programowania ponad 149,6 tys. nauczycieli (ponad 

185% celu) uczestniczyło w projektach poświęconych doskonaleniu zawodowemu w krótkich 

formach, w tym blisko 76,5 tys. (blisko 118% celu) pochodziło z obszarów wiejskich, a niemal 

14,9 tys. to nauczyciele kształcenia zawodowego (193,3% celu). Najwięcej nauczycieli skorzystało 

ze wsparcia w województwie mazowieckim (22,6 tys.) i śląskim (18,1 tys.). Najniższe wartości 

odnotowano w województwie lubuskim (3,2 tys.) i podlaskim (4,3 tys.). 

Wszystkie cele dotyczące kształcenia zawodowego na poziomie kraju zostały zrealizowane w 

ponad 100%. W zakresie uczestnictwa nauczycieli kształcenia zawodowego w doskonaleniu 

zawodowym, na poziomie poszczególnych województw cel nie został zrealizowany jedynie w 

województwie zachodniopomorskim (59,1%). Według IP, ukierunkowanie wsparcia przede wszystkim 

na obszary wiejskie w tym województwie zawęziło bowiem grupę docelową. Nieosiągnięcie wartości 

docelowej przedmiotowego wskaźnika spowodowane było również tym, iż nauczyciele w ramach Karty 

Nauczyciela mają obowiązek dokształcania się i robią to we własnym zakresie, w tej dziedzinie, w 

której czują taką potrzebę. Ma to wpływ na ich obowiązki, tj. zakres i specyfikę nauczania. W ramach 

Działania 9.4 wnioskodawcy oferowali konkretne studia podyplomowe, niekoniecznie mające związek 

z podstawowym zakresem obowiązków. 
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Rys.  171 Realizacji wskaźnika liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym 

w krótkich formach wg województw (jako % wartości docelowej) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL  

Mniej satysfakcjonująco przedstawia się natomiast realizacja wskaźników dot. wsparcia nauczycieli 

z obszarów wiejskich. Jak wskazują IP, krótkie formy szkoleń na obszarach wiejskich nie były 

atrakcyjne dla nauczycieli, gdyż nie dawały szansy na przekwalifikowanie. Założony cel nie został 

zrealizowany w przypadku pięciu województw. W opinii IP niski poziom realizacji wskaźnika był 

spowodowany m.in. problemami z dojazdem z obszarów wiejskich na szkolenia, które odbywały się w 

większych miastach oraz faktem, iż projekty na obszarach wiejskich były „szyte na miarę” – były to 

przedsięwzięcia o mniejszej wartości, w ramach których wsparciem obejmowano mniej liczną grupę 

docelową. Nauczyciele pochodzący z obszarów wiejskich wykazywali również niższe zainteresowanie 

dokształcaniem w stosunku do nauczycieli z obszarów miejskich, sądząc, że ich kwalifikacje są 

wystarczające na danym terenie. Ostatecznie jednak cel założony dla całego kraju został 

osiągnięty. 

Odsetek nauczycieli, którzy podnieśli kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w 

krótkich formach (w relacji do ogólnej liczby nauczycieli) wyniósł 23% (cel PO KL: 11%), w tym 

32% dla nauczycieli kształcenia zawodowego (cel PO KL: 8%) oraz 42% dla nauczycieli na 

obszarach wiejskich (cel PO KL: 33%). 

Wyniki badania ewaluacyjnego
100

 przeprowadzonego w województwie warmińsko-mazurskim 

pokazały, że większość uczestników projektów realizowanych w Działaniu 9.4 Wysoko 

wykwalifikowane kadry systemu oświaty wykorzystuje wiedzę i kwalifikacje nabyte dzięki studiom 

podyplomowym. Najbardziej preferowanymi kierunkami są pedagogika (w tym specjalna), przedmioty 

zawodowe oraz technologie informatyczne. Za najskuteczniejszą i najbardziej trwałą formę wsparcia 

zostały uznane kursy doskonalące posiadane umiejętności, które zostały wskazane przez ponad 70% 

ankietowanych. Około 60% badanych wskazało, że zdobyte umiejętności miękkie umożliwiają im 

lepszą komunikację z uczniami. Często wskazywanym mankamentem kursów jest brak możliwości ich 

kontynuacji na bardziej zaawansowanym poziomie. Jednocześnie wzrasta skuteczność wsparcia, przy 

realizacji kolejnych etapów danego szkolenia. Ciekawym zagadnieniem poruszonym w badaniu, 

szczególnie w kontekście toczących się prac nad kształtem przyszłej perspektywy finansowej, jest 

wykorzystywanie przez nauczycieli platform e-learningowych do doskonalenia swoich kompetencji. 

Zaledwie 40% respondentów deklaruje korzystanie z tej formy edukacji, choć pozwala ona na 

realizowanie dokształcania bez wychodzenia z domu. 
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Rys.  172 Przyczyny nie korzystania przez nauczycieli z platform e-learningowych 

 

 

Źródło: Raport końcowy z badania Ocena działań podejmowanych w obszarze doskonalenia kompetencji nauczycieli 

W badaniu nie odnotowano również różnicy w wykorzystywaniu platform e-learningowych ze względu 

na wiek respondentów. Taki sam odsetek badanych (38%-39%) w obu grupach wiekowych (do 50 lat 

oraz powyżej) wykorzystuje to narzędzie. Jednak już problemy z umiejętnością obsługi platform 

dotyczą przede wszystkim pracowników oświaty po 50 roku życia (patrz wykres powyżej). 

W 2015 roku na zlecenie WUP w Rzeszowie zrealizowano badania ewaluacyjne pt. „Wpływ efektów 

kształcenia nauczycieli w Działaniu 9.4 PO KL na poprawę jakości edukacji
101

”. Najważniejsze wnioski 

płynące z tego raportu wskazują, że dominująca forma podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, jaką są 

szkolenia nie jest w pełni adekwatna do potrzeb odbiorców wsparcia. Ponadto stosowane metody są 

standardowe i mało innowacyjne. Co więcej, działania szkoleniowe nie są w wystarczającym stopniu 

wspomagane działaniami inwestycyjnymi, polegającymi np. na zakupie sprzętu i pomocy 

dydaktycznych. W badaniu zostało także wyrażone zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie 

indywidualizacji procesu nauczania, nie ograniczającej się jednak tylko do pracy z uczniami o 

szczególnych potrzebach edukacyjnych. Pod kątem wsparcia planowanego w perspektywie 

finansowej 2014-2020 zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia wsparcia o zaawansowanym 

specjalistycznym charakterze w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz umożliwienie korzystania z 

przekwalifikowania nauczycieli kształcenia ogólnego w celu sprostania zapotrzebowaniu na 

nauczycieli kształcenia zawodowego. Ponadto należy zwiększać kompetencje nauczycieli w zakresie 

kompetencji psychologiczno-interpersonalnych.  

Poniższa tabela przedstawia postęp rzeczowy w ramach Priorytetu IX PO KL. 

Wskaźniki 
Jedn. 

miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 PRIORYTET IX 

 Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i 

miejskimi  

 Wskaźniki produktu 

Liczba ośrodków 

wychowania 

przedszkolnego, które 

uzyskały wsparcie w 

ramach Priorytetu 

instytucj

a 

Realizac

ja 

  0 142 1 443 2 589 3 166 3 849 4 363 5 788 7209 

Wartość 

docelow

a 

   6 143 
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Wskaźniki 
Jedn. 

miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Wartość 

bazowa 

   0 

Liczba osób 

dorosłych w wieku 25-

64 lata, które 

uczestniczyły w 

kształceniu 

ustawicznym w 

ramach Priorytetu 

osoba Realizac

ja 

O: 0 

 

- 

5 729 

14 970 25 409 34 201 47 

586 

95 198 

 

169 912 

K:  - 

3 297 

8 138 14 647 19 336 27 

134 

59 806 

 

111 490 

M:  - 

2 432 

6 832 10 762 14 865 20 45

2 

35 392 58 422 

Wartość 

docelow

a 

   140 000 

Wartość 

bazowa 

   0 

Liczba oddolnych 

inicjatyw społecznych 

podejmowanych w 

ramach Priorytetu 

inicjatyw

a 

Realizac

ja 

  0 329 1 686 2 909 4 361 5 384 5 848 6150 6158 

Wartość 

docelow

a 

   6 036 

Wartość 

bazowa 

   0 

 Wskaźniki rezultatu 

Odsetek dzieci w 

wieku 3 – 5 lat 

uczestniczących w 

różnych formach 

edukacji 

przedszkolnej w 

ramach Priorytetu na 

obszarach wiejskich 

w stosunku do 

ogólnej liczby dzieci w 

tej grupie 

% Realizac

ja 

O: 0 0,9% 6,1% 15,1% 20,5% 23,2% 28,6% 34% 36% 

K: 6,4% 15,6% 21,3% 24,0% 29,5% 36% 38% 

M: 5,8% 14,6% 19,8% 22,4% 27,6% 35% 36% 

Wartość 

docelow

a 

   20% 

Wartość 

bazowa 

   0% 

Odsetek osób w 

wieku 25–64 lat, które 

uczestniczyły w 

kształceniu 

ustawicznym w 

ramach Priorytetu w 

stosunku do 

całkowitej liczby osób 

w tej grupie wiekowej 

% Realizac

ja 

O: 0,0

0% 

0,00% 0,03% 0,85% 0,12% 0,15% 0,21% 0,4% 0,7% 

K: 0,03% 0,95% 0,10% 0,17% 0,18% 0,5% 0,9% 

M: 0,02% 0,74% 0,13% 0,13% 0,24% 0,3% 0,5% 

Wartość 

docelow

a 

   1% 

Wartość 

bazowa 

   0% 

 Cel szczegółowy 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy  obszarach wiejskimi i 

miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) 

 Wskaźniki produktu 

Liczba  szkół 

(podstawowych, 

gimnazjów i 

ponadgimnazjalnych 

prowadzących 

kształcenie ogólne), 

które zrealizowały 

projekty rozwojowe w 

ramach Priorytetu, w 

podziale na: 

instytucj

a 

Realizac

ja 

O: 0 274 3 436 8 280 10 042 10 740 12 073 13 283 14021 

a) obszary miejskie  a) 90 1 409 3 470 4 435 4 781 5 251 5713 5 795 

b) obszary wiejskie b) 184 2 027 4 810 5 607 5 959 6 822 7570 8 226 
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Wskaźniki 
Jedn. 

miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Wartość 

docelow

a 

   15 898 

   a) 4 820 

   b) 11 078 

Wartość 

bazowa 

   0 

Liczba szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dot. indywidualizacji 

nauczania 

instytucj

a 

Realizac

ja 

  0 0 0 0 178 3 153 8 100 10237 10612 

Wartość 

docelow

a 

   9 880 

Wartość 

bazowa 

   0 

 Wskaźniki rezultatu 

Odsetek szkół 

(podstawowych, 

gimnazjów i 

ponadgimnazjalnych 

prowadzących 

kształcenie ogólne), 

które zrealizowały 

projekty rozwojowe w 

ramach Priorytetu, w 

podziale na: 

instytucj

a 

Realizac

ja 

O: 0 0,9% 13,9% 34,2% 42,0% 45,0% 51,0% 56% 59% 

a) obszary miejskie  a) 0,5% 12,3% 31,3% 40,0% 46,1% 48,0% 51% 52% 

b) obszary wiejskie b) 1,4% 15,3% 36,7% 43,0% 46,1% 53,8% 62% 66% 

  Wartość 

docelow

a 

   60% 

   a) 42% 

   b) 80% 

Wartość 

bazowa 

   0 

Odsetek szkół 

podstawowych, które 

zrealizowały projekty 

dot. indywidualizacji 

nauczania 

instytucj

a 

Realizac

ja 

  0% 0% 0% 0% 1,3% 22,9% 59,8% 76% 79% 

Wartość 

docelow

a 

   70% 

Wartość 

bazowa 

   0 

 Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 

 Wskaźniki produktu 

Liczba szkół  i 

placówek kształcenia 

zawodowego, które 

wdrożyły programy 

rozwojowe 

instytucj

a 

Realizac

ja 

  0 78 1 172 2 231 2 583 3 364 3 612 3891 3975 

Wartość 

docelow

a 

   3 045 

Wartość 

bazowa 

   0 

Liczba szkół i 

placówek kształcenia 

zawodowego, które 

współpracowały z 

przedsiębiorstwami w 

zakresie wdrażania 

programów 

rozwojowych 

instytucj

a 

Realizac

ja 

  0 9 373 842 1 321 2 001 2 476 2836 2858 

Wartość 

docelow

a 

   2 280 

Wartość 

bazowa 

   0 
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Wskaźniki 
Jedn. 

miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Wskaźniki rezultatu 

Odsetek szkół 

prowadzących 

kształcenie 

zawodowe, które 

wdrożyły programy 

rozwojowe w relacji 

do wszystkich szkół 

tego typu 

% Realizac

ja 

  0 0,2% 25,7% 28,1% 61,0% 80,2% 87,3% 94% 98% 

Wartość 

docelow

a 

   50% 

Wartość 

bazowa 

   0 

Odsetek szkół 

prowadzących 

kształcenie 

zawodowe, które 

współpracowały z 

przedsiębiorstwami w 

zakresie wdrażania 

programów 

rozwojowych, w 

relacji do wszystkich 

szkół tego typu 

% Realizac

ja 

  0 0,02% 8,2% 10,6% 31,0% 47,7% 59,9% 73% 73% 

Wartość 

docelow

a 

   38% 

Wartość 

bazowa 

   0 

Liczba uczniów w 

szkołach 

prowadzących 

kształcenie 

zawodowe, którzy 

zakończyli udział w 

stażach i praktykach 

w ramach Priorytetu 

osoba Realizac

ja 

O: 0 12 3 450 12 959 27 125 51 580 121 538 183 808 256 636 

K: 0 1 196 5 213 10 430 20 509 50 550 76 469 106 545 

M: 12 2 254 7 746 16 695 31 071 70 988 107 339 150 091 

Wartość 

docelow

a 

   245 586 

Wartość 

bazowa 

   0 

 Cel szczegółowy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich 

 Wskaźniki produktu 

Liczba nauczycieli, 

którzy uczestniczyli w 

doskonaleniu 

zawodowym w 

krótkich formach 

  

osoba Realizacj

a 

O: 0 309 9 205 29 128 50 117 74 510 102 

986 

129 462 149 643 

K: 271 7 973 25 425 43 436 63 692 88 162 110 556 127 602 

M: 8 1 232 3 703 6 681 10 818 14 824 18 906 22 041 

a) nauczyciele na 

obszarach wiejskich 

  

O: 103 4 049 11 650 18 234 29 879 46 776 65 275 76 461 

K: 91 3 571 10 227 16 038 25 987 40 726 56 822 66 605 

M: 12 478 1 423 2 196 3 892 6 050 8 453 9 856 

b) nauczyciele 

kształcenia 

zawodowego 

  

O: 0 485 1 477 3 442 6 028 8 721 12 708 14 881 

K: 0 330 969 2 119 3 741 5 430 8 036 9 286 

M: 0 155 508 1 323 2 287 3 291 4 672 5 595 

  Wartość 

docelowa 

   80 700 

 a) 65 000 

 b) 7 700 

Wartość 

bazowa 

   0 

 Wskaźniki rezultatu 

Odsetek nauczycieli, 

którzy podnieśli swoje 

kompetencje w 

wyniku doskonalenia 

zawodowego w 

krótkich formach w 

relacji do ogólnej 

% Realizacj

a 

O: 0 0,1% 1,9% 4,4% 7,5% 11,3% 15,5% 20% 23% 
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Wskaźniki 
Jedn. 

miary 
Rok Płeć 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

liczby nauczycieli, w 

tym: 

a) nauczyciele na 

obszarach wiejskich 

a) 0,1% 2,7% 6,1% 9,7% 15,4% 25,2% 35% 42% 

b) nauczyciele 

kształcenia 

zawodowego 

b) 0,0% 0,7% 2,3% 6,4% 12,6% 18,8% 26% 32% 

  Wartość 

docelowa 

   11% 

 a) 33% 

 b) 8% 

Wartość 

bazowa 

   0 

 

Jak wcześniej wspomniano, projekty realizowane na poziomie regionalnym w Priorytecie IX 

wykorzystywały rozwiązania systemowe wypracowane w Priorytecie III. Przykładowo, w 

województwie kujawsko-pomorskim w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Priorytecie IX 

prowadzono m.in. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i inne formy podwyższania kwalifikacji dla 

nauczycieli i innych pracowników placówek edukacyjnych. Projekty te były komplementarne z 

projektami w Priorytecie III z zakresu ujednolicenia sytemu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym 

uwzględnieniem akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, opracowania i pilotażowego 

wdrożenia programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Komplementarność była elementem oceny 

merytorycznej projektów na etapie wyboru o dofinansowanie, poprzez zastosowanie kryteriów 

strategicznych. Odpowiednio sformułowane kryteria strategiczne mogły prowadzić do synergii 

podejmowanych działań w regionie. Kryteria wyboru projektu mogły odnosić się do terytorium 

wsparcia, przedmiotu wsparcia lub też ogólnie rozumianej komplementarności.  

W celu wykorzystania rozwiązań systemowych wypracowanych w Priorytecie III Instytucja 

Pośrednicząca województwa lubelskiego wprowadziła kryterium w brzmieniu Projekt jest 

komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze 

źródeł wspólnotowych innych niż EFS.  Jednak w systemie wdrażania PO KL, Priorytet III i IX nie było 

wskaźników umożliwiających ocenę komplementarności projektów realizowanych w obu 

wymienionych Priorytetach. IP PO KL woj. lubelskiego będzie wykorzystywać wypracowane przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiązania w ramach RPO WL 2014-2020. 

W województwie podlaskim natomiast w wielu konkursach w Perspektywie Finansowej 2007-2013 

Instytucja Pośrednicząca premiowała projekty, które zakładały wdrożenie modułowego i/lub dualnego 

systemu kształcenia. W roku 2013 w ramach Działania 9.2 założono takie kryterium strategiczne. 

Kryterium o podobnym brzmieniu (premiujące modułowy system kształcenia) stosowano również we 

wcześniejszych latach w Działaniu 9.3 oraz w Poddziałaniu 9.6.1. Kryterium strategiczne polegające 

na wdrażaniu modułowego systemu kształcenia było komplementarne z projektem systemowym w 

ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, 

Poddziałania 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia pt. „System wsparcia szkół i placówek 

oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.   

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia 

Realizacja projektów w Priorytecie IX PO KL cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników. W 

projektach w ramach tego Priorytetu wzięła udział największa liczba osób (28,4%) spośród wszystkich 

uczestników Programu. Do końca okresu programowania udział w projektach Priorytetu IX PO KL 
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rozpoczęło ponad 2,8 mln osób, wśród których 54,4% stanowiły kobiety. Zgodnie z planowaną 

ścieżką uczestnictwa udział w projektach zakończyło ponad 2,7 mln osób, czyli 97,2% wszystkich 

uczestników. Oznacza to, iż udział w projektach przerwało zaledwie niespełna 2,5% wszystkich 

uczestników, przy średniej wartości dla PO KL na poziomie 4%. Z pewnością wpłynęła na to specyfika 

grupy docelowej (projekty skierowane były do szkół i placówek oświatowych), ale również 

adekwatność kierowanego wsparcia. 

Najwięcej uczestników w projektach Priorytetu IX pochodziło z województwa mazowieckiego (11,2%), 

śląskiego (9,7%) oraz kujawsko-pomorskiego i małopolskiego (po 9%). 

Rys.  173 Udział uczestników z poszczególnych województw w ogólnej liczbie uczestników projektów 

Priorytetu IX PO KL (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL 

Ze wsparcia projektów realizowanych w Priorytecie IX PO KL korzystały głównie osoby nieaktywne 

zawodowo uczące się lub kształcące (75,3% ogółu uczestników). W okresie programowania objęto 

wsparciem blisko 2,2 mln osób nieaktywnych zawodowo (w tym niemal 1,1 mln kobiet), z których 

blisko 2,12 mln to osoby uczące się lub kształcące, co związane jest ze specyfiką Priorytetu, którego 

główną grupą docelową są uczniowie. Drugą co do wielkości grupę stanowiły osoby zatrudnione 

(507,4 tys. – 18% wszystkich uczestników, w tym 367,3 tys. kobiet). Pozostała część uczestników to 

osoby bezrobotne – 110,4 tys. (3,9%), ze zdecydowaną przewagą kobiet (80,3 tys.). 

Analizując strukturę wiekową uczestników projektów można zauważyć, że osoby młode w wieku 18-24 

lata stanowiły ponad połowę wszystkich uczestników, tj. 53,1% (blisko 1,5 mln osób). W przedziale 

wiekowym 55-64 lata znalazło się blisko 70,2 tys. uczestników projektów, a wśród nich przeważały 

kobiety - ponad 47,1 tys. osób. 

Zgodnie ze specyfiką wsparcia w Priorytecie IX, zdecydowanie największa część uczestników 

projektów w tym obszarze posiadała wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub niższe (2,13 mln 

osób, tj. 75,7% uczestników). Blisko 253,9 tys. osób posiadało wykształcenie na poziomie 

ponadgimnazjalnym (9%), na poziomie pomaturalnym – 93 tys. osób (3,3%), natomiast wykształcenie 

wyższe posiadało ponad 335,8 tys. osób (11,9%, w tym ponad 81% kobiet). 

Z terenów wiejskich pochodziło 53,4% uczestników projektów Priorytetu IX (ponad 1,5 mln 

osób), co stanowi najwyższy odsetek odnotowany wśród wszystkich Priorytetów Programu. Najwyższy 

odsetek osób z obszarów wiejskich odnotowano w regionie małopolskim, podkarpackim i 

świętokrzyskim, co jest związane ze znacznym odsetkiem ludności zamieszkałej na wsi w tych 

województwach. Poniższy wykres przedstawia udział osób z terenów wiejskich w Priorytecie IX 

w przekroju wojewódzkim. 
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Rys.  174 Udział osób z terenów wiejskich w ogólnej liczbie uczestników projektów realizowanych 

w Priorytecie IX w przekroju wojewódzkim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań końcowych IP z realizacji Priorytetów VI-IX PO KL 

Uwagę zwraca zdecydowane niedoreprezentowanie osób niepełnosprawnych wśród uczestników 

projektów – tj. zaledwie 1,5% (42,1 tys. osób, w tym 20,3 tys. kobiet). Podobnie udział członków 

mniejszości narodowych i etnicznych w grupie uczestników był znikomy, wynosząc zaledwie 0,12%. 

Niemniej należy podkreślić, że na tle całego Programu Priorytet IX charakteryzuje najwyższa (po 

Priorytecie I) liczba uczestników należących do mniejszości narodowych i etnicznych (ponad 3,5 tys. 

osób, podczas gdy ogółem na poziomie PO KL jest to 16,9 tys. osób). 

Realizacja celów strategii Europa 2020 

Realizacja Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL przyczyniała się do 

osiągnięcia celu strategii Europa 2020 dotyczącego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

oraz rozwoju inteligentnego poprzez poprawę dostępu do edukacji oraz  rozwój gospodarki opartej na 

wiedzy. Projekty realizowane w Priorytecie wpisywały się w trzy kategorie interwencji realizujące cele 

Strategii Europa 2020: 

 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia 

i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych (62); 

 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem 

zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów 

kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz 

systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki 

opartej na innowacji i wiedzy (72); 

 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, 

w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania 

skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania 

na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, 

zawodowym i wyższym (73). 

W ramach ww. obszarów priorytetowych interwencji łącznie do końca okresu programowania w 

Priorytecie IX zakontraktowano blisko 2,1 mld EUR. Warto podkreślić, iż zdecydowanie najwięcej 

środków przeznaczono na realizację projektów w ramach kategorii nr 73, która w największym stopniu 

odzwierciedla interwencję Priorytetu – ponad 1,9 mld EUR. 
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Problemy w realizacji Priorytetu 

Nie zidentyfikowano istotnych problemów w realizacji Priorytetu IX PO KL. Wśród najczęściej 

wskazywanych przez IP problemów wskazać można niską jakość składanych wniosków o 

dofinansowanie, co skutkowało m.in. dużą skalą odrzucania wniosków za niespełnienie kryteriów 

horyzontalnych i kryteriów dostępu w ramach pierwszych rund konkursowych. Jako problemy 

związane z realizacją projektów wskazywano m.in. trudności w rekrutacji grupy docelowej, 

spowodowane m.in. niepoprawnym oszacowaniem wielkości grupy docelowej we wniosku o 

dofinansowanie czy nieefektywnymi działaniami rekrutacyjno-promocyjnymi. Problematyczną kwestią 

były także częste zmiany (nowelizacje) dokumentów programowych. W ramach środków zaradczych 

IP prowadziły adekwatne działania promocyjne i informacyjne (m.in. konsultacje z wnioskodawcami), 

na bieżąco konsultowały pojawiające się wątpliwości z IZ PO KL, jak również m.in. wydłużano nabory 

wniosków o dofinansowanie,  

3.10 PRIORYTET X Pomoc techniczna 

Informacja na temat finansowych postępów realizacji priorytetu  

Alokacja finansowa przeznaczona na realizację Priorytetu X na lata 2007-2015 wyniosła 448,15 mln 

EUR, w tym wkład EFS 380,9 mln EUR. Pierwotnie na realizację Priorytetu zakładano 456,8 mln EUR, 

w tym wartość dofinansowania z EFS to 388,3 mln EUR. Wartość aloakcji zwiększono następnie 

dodatkowo o 14,1 mln EUR środków krajowej rezerwy wykonania. W wyniku dokonanych realokacji 

ostateczna wartość środków do wykorzystania w ramach Priorytetu była niższa o 22,8 mln EUR w 

stosunku do początkowych założeń (uwzgledniających zwiększenie alokacji środkami KRW). 

Na podstawie podpisanych w dniu 22 czerwca 2007 r. Porozumień w sprawie realizacji komponentu 

regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucjom Pośredniczącym 

przyznano środki na realizację Pomocy Technicznej na lata 2007-2010. Alokacja przyznana 

instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Programu na poziomie regionalnym stanowiła kwotę 

proporcjonalną do alokacji przyznanej na realizację komponentu regionalnego. Ponadto, podział 

alokacji z Pomocy Technicznej przypadający na poszczególne województwa uwzględniał następujące 

czynniki:  

 podział całej alokacji na 9 lat okresu wdrażania PO KL,  

 założenie niezbędnych kosztów stałych dla każdej z instytucji,  

 proporcjonalność przyznanych środków w stosunku do alokacji, jaką każda z instytucji 

otrzymała na wdrażanie Priorytetów I-IX PO KL. 

W IV kwartale 2008 r., na mocy aneksów podpisanych z Instytucjami Pośredniczącymi szczebla 

regionalnego, przyznane zostały dodatkowe środki na działalność Regionalnych Ośrodków EFS, które 

powiększyły wartość przyznanych kwot. W grudniu 2009 r. Instytucja Zarządzająca PO KL 

rozstrzygnęła konkurs na udzielenie grantów na działania związane ze stworzeniem sieci współpracy 

w danym obszarze pomiędzy Instytucjami Pośredniczącymi, Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia 

oraz partnerami społeczno-gospodarczymi, (okres realizacji grantów to 2010-2011 r.), które zwiększyły 

wartość alokacji na lata 2007 – 2010.  

W 2010 r. Instytucja Zarządzająca dokonała podziału Pomocy Technicznej na lata 2011-2015  

w ramach PO KL, wg nowych kryteriów, z uwzględnieniem następujących przesłanek: 

 zróżnicowana pracochłonność wdrażania poszczególnych Priorytetów i Działań PO KL, 

 zróżnicowanie poszczególnych instytucji pod kątem efektywności i zaawansowania 

wdrażania Programu, 

 konieczność stworzenia systemu motywacyjnego zarówno dla instytucji, jak i pracowników 

instytucji. 



 335 

Każdej instytucji zagwarantowano „minimum” środków na każdy rok wdrażania Programu  

(60% alokacji), dodatkowo podział środków dokonywany był wg kryteriów pokazujących 

pracochłonność i efektywność. Zatem 40% alokacji dzielono z uwzględnieniem wykonania 

określonych wskaźników wg stanu na 31 grudnia danego roku (wskaźniki mierzone narastająco, od 

początku wdrażania Programu).  

W latach 2012 i 2013 przyznano Instytucjom Pośredniczącym premie, w ramach umów  

o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2011-15, za wyniki 

osiągnięte w 2011 i 2012  r.   

W związku z rozliczeniem Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania PT PO KL na lata 

2007-10, oraz biorąc pod uwagę oszczędności, zgłoszone przede wszystkim przez instytucje 

centralne, Instytucja Zarządzająca dokonała ponownego przeliczenia dostępnych środków w ramach 

Pomocy Technicznej PO KL, zgodnie z algorytmem kontraktacji środków PO KL oraz przyznała 

instytucjom pośredniczącym dodatkowe środki na realizację PT PO KL, w ramach kwoty minimum. 

Do końca 2015 r. w ramach Priorytetu X zrealizowano 155 Rocznych Planów Działania Pomocy 

Technicznej PO KL oraz podpisano 97 umów.  

Poniesione na Pomoc Techniczną wydatki w ramach 1715 zatwierdzonych wniosków o płatność 

stanowią 3,7% środków wydatkowanych na cały PO KL 2007-2013.  

Największy udział wydatków ze środków Pomocy Technicznej (liczonych łącznie dla komponentu 

centralnego i regionalnego) stanowią wynagrodzenia (65,27%), działania promocyjne (7,75%) oraz 

wyposażenie, drobne remonty i wynajem powierzchni biurowych (7,03%). Znaczna część środków 

była przeznaczona na działalność Regionalnych Ośrodków EFS, która została uwzględniona w 

kategorii „Inne”. 

Szczegółowe informacje dot. wdrażania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej zawarto 

w rozdziale 6 Pomoc techniczna. 

Realizacja celów Priorytetu 

Cel 1. Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu 

zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, 

służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS 

W ramach celu 1. Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu 

zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, 

służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS, Instytucje 

Pośredniczące (oraz IP2 i beneficjenci systemowi) wykazały stan zatrudnienia wynoszący 

kumulatywnie 3,7 tys. etatów zaangażowanych w realizację PO KL (wskaźnik produktu, tj. liczba 

stanowisk pracy finansowanych z Pomocy Technicznej), co przewyższa trzykrotnie zakładaną 

w Programie wartość. Z kolei średni czas dokonania refundacji wniosków o płatność wyniósł 53,9 dni. 

Wskaźnik mierzy średni czas przeznaczony na weryfikację i zatwierdzenie wniosku o płatność przez 

instytucję weryfikującą wniosek i dotyczy wszystkich wniosków o płatność w ramach PO KL. Ustalona 

początkowo wartość docelowa wskaźnika, tj. 21 dni była zbyt niska i trudna do osiągnięcia.  

Cel 2. Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu 

ewaluacji, informacji i promocji EFS, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz 

efektywnemu wykorzystaniu środków EFS 

W odniesieniu do wskaźnika produktu celu 2. Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego 

i finansowego wsparcia procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS, służącego sprawnemu 

wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS, tj. liczba beneficjentów szkoleń, 

uczestników konferencji i seminariów odnotowano łącznie 654 tys. beneficjentów szkoleń 

i uczestników spotkań finansowanych z pomocy technicznej, co stanowiło osiemnastokrotność 

zakładanego celu. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca PO KL zanotowała ponad 12,9 mln wejść na 

stronę internetową PO KL, co przewyższa ponad dwukrotnie planowaną wartość. Należy zauważyć, 
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iż wartości docelowe wskaźników w ramach pomocy technicznej zostały niedoszacowane na etapie 

tworzenia Programu. Określały one stan minimum, niemniej liczba osób zatrudnionych lub 

uczestniczących w szkoleniach znacznie przekracza wartość wskaźników. Dane potwierdzają też 

bardzo duże zainteresowanie całym Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 

Poniższa tabela przedstawia postęp rzeczowy w ramach Priorytetu X. 

Wskaźniki 
Jednostka 

miary 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIORYTET X 

Cel szczegółowy 1 Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli oraz prac Komitetu 

Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS 

Wskaźniki produktu 

Liczba stanowisk 

pracy 

finansowanych z 

PT 

stanowisko 

pracy 

Realizacja 0 1 987 2 167 2 670 3 191 3 737 2 984 2 833 2 216 

Wartość 

docelowa 
1 100 

Wartość 

bazowa 
0 

Wskaźniki rezultatu 

Średni czas 

dokonania 

refundacji 

wniosków o 

płatność 

dzień 

Realizacja 0 34,45 44,17 50,63 52,82 52,77 45,62 49,15 53,94 

Wartość 

docelowa 
21 

Wartość 

bazowa 
0 

Cel szczegółowy 2 Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS, służącego sprawnemu 

wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

beneficjentów 

szkoleń, 

uczestników 

konferencji i 

seminariów 

osoba 

Realizacja 0 41 256 163 559 342 128 437 228 508 600 584 919 645 781 654 080 

Wartość 

docelowa 
35 000 

Wartość 

bazowa 
0 

Liczba wejść na 

stronę internetową 

PO KL 

wejście na 

stronę 

Realizacja 831 465 2 275 311 3 908 429 5 827 877 8 424 090 10 134 853 11 665 703 12 734 534 12 855 277 

Wartość 

docelowa 
5 000 000 

Wartość 

bazowa 
0 

44..  PPrrooggrraammyy  wwssppóółłffiinnaannssoowwaannee  zz  EEFFSS  --  ssppóójjnnoośśćć  ii  kkoonncceennttrraaccjjaa  

wwssppaarrcciiaa    

4.1 Europejska Strategia Zatrudnienia  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Rozporządzenia 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, 

EFS powinien wspierać działania zgodne z wytycznymi przyjętymi w ramach Europejskiej Strategii 

Zatrudnienia. 3 marca 2010 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat Europa 2020. Strategia na 

rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategia 

Europa 2020 opiera się na większej koordynacji polityk państw członkowskich, w tym również w 

obszarze zatrudnienia. Kierunki reform w państwach członkowskich zostały określone z kolei w 

Wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich. Zintegrowane wytyczne dotyczące 

strategii Europa 2020 – część druga. Dokument ten wskazuje jako jeden z instrumentów realizacji 

celów strategii Europa 2020 fundusze strukturalne. EFS został wskazany jako źródło finansowania 

trzech wytycznych dla polityki zatrudnienia, wydanych jako Decyzja Rady w czerwcu 2010 r., tj.: 
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Wytycznej 7, 8 i 10. Wsparcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

wpisywało się w zakres powyższych Wytycznych, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia 

zakładanych celów Europejskiej Strategii Zatrudnienia. 

Wytyczna 7: Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej i ograniczenie bezrobocia 

strukturalnego 

Wsparcie w obszarze zatrudnienia w ramach PO KL koncentrowało  się przede wszystkim na osobach 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i miało na celu zwiększenie ich szans na 

podjęcie zatrudnienia. Wsparcie to realizowane było głownie na poziomie regionalnym, co pozwalało 

na lepsze dostosowanie zakresu podejmowanych działań do specyfiki problemów występujących na 

lokalnych i regionalnych rynkach pracy. W ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

pomoc ukierunkowana była w szczególności do osób mających największe trudności z wejściem lub 

utrzymaniem się na rynku pracy, czyli m.in. do osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, 

młodzieży (w tym szczególnie z kategorii NEET) oraz osób starszych po 50. roku życia. W celu 

zwiększenia liczby projektów adresowanych do tych grup docelowych, Instytucja Zarządzająca 

rekomendowała wprowadzenie szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz konkursów 

dedykowanych wskazanych w Planach działania dla Priorytetu VI. W 2011 r. tego typu kryter ia 

skierowane do grup defaworyzowanych na rynku pracy zostały wprowadzone we wszystkich 16 

regionach. Dodatkowo, w 2011 r. wprowadzono obowiązek zapewnienia efektywności zatrudnieniowej 

dla uczestników projektów realizowanych w Priorytecie VI PO KL (liczba osób, które znalazły lub 

kontynuują zatrudnienie po upływie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie), która była 

mierzona we wszystkich projektach realizowanych w priorytecie VI od 2011 r. do końca okresu 

realizacji. 

Kolejnym krokiem mającym na celu zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej i ograniczenie 

bezrobocia strukturalnego było ukierunkowanie w 2012 r. wsparcia w ramach EFS w szczególności na 

integrację młodzieży niepracującej, która nie kształci się, ani nie szkoli (tzw. NEETs). Wówczas 

zaproponowano również realokacje finansowe w ramach PO KL obejmujące m.in. zwiększenie 

środków przeznaczanych na wsparcie osób młodych. Zaproponowane realokacje miały pozytywny 

wpływ na konkurencyjność gospodarki, wzrost przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie bezrobociu 

wśród osób młodych i podnoszenie poziomu ich aktywności zawodowej. W ramach realokacji 

zaproponowano przesunięcie dodatkowych środków w wysokości ponad 163 mln EUR, z czego 84% 

środków przeznaczono na realizację projektów powiatowych urzędów pracy, z zastrzeżeniem, że co 

najmniej połowa środków realokowanych, czyli prawie 70 mln EUR, będzie ukierunkowana na 

wsparcie osób młodych. 

W tym samym celu w kolejnych latach dokonano kolejnych realokacji środków by wspomóc w jeszcze 

większym stopniu wsparcie aktywności zawodowej osób młodych i osób po 50. roku życia i tak: 

 W kwietniu 2013 r. zaproponowano zmianę Programu w zakresie realokacji z komponentu 

centralnego kwoty 131,8 mln EUR do komponentu regionalnego. Zaproponowane 

przesunięcie środków zostało przeznaczone na wsparcie aktywności zawodowej osób 

młodych i po 50 roku życia, wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia (50,5 mln EUR), 

wsparcie młodych osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (18,2 

mln EUR), zwiększenie intensywności wsparcia dla osób tracących pracę z przyczyn leżących 

po stronie pracodawcy (7,6 mln EUR) oraz wsparcie edukacji przedszkolnej i wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów (55,5 mln EUR). Zmiany zostały zaakceptowane przez Komisję 

Europejską w lipcu 2013 r. 

 We wrześniu 2013 r. Instytucja Zarządzająca rozpoczęła procedurę zmian w Programie w 

zakresie realokacji z komponentu centralnego kwoty 81,8 mln EUR do komponentu 

regionalnego. Środki te zostały skierowane do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy (16,1 mln EUR), osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

(11,8 mln EUR), osób tracących pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w 

szczególności do pracowników sektora oświaty (33,6 mln EUR). Dodatkowo realokowane 
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środki zostały przeznaczone na wsparcie wyrównywania szans edukacyjnych (14,8 mln EUR) 

oraz modernizację szkolnictwa zawodowego (5,5 mln EUR). Zmiana Programu została 

zaakceptowana przez Komisję Europejską w kwietniu 2014 r. 

 W czerwcu 2014 r. Instytucja Zarządzająca zaproponowała kolejny zmiany w Programie 

Operacyjnym polegające na zmianach w alokacji poszczególnych osi priorytetowych. KE 

zatwierdziła nową wersję PO KL w dniu 13 stycznia 2015 r., a dokument obowiązywał od 14 

stycznia 2015 r. Zmiany te miały na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego 

wykorzystania środków EFS z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej. Wśród 

obszarów nadal wymagających szczególnej interwencji wskazane zostało przeciwdziałanie 

negatywnym trendom dotykającym osoby młode. Biorąc również pod uwagę inicjatywy 

europejskie, które zostały podjęte wówczas w celu przeciwdziałania ww. trendom, w tym 

Gwarancje dla młodzieży i Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Instytucja 

Zarządzająca PO KL uznała za zasadne podjęcie dodatkowych działań na rzecz wsparcia 

osób młodych w zakresie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia jeszcze w ramach 

perspektywy finansowej 2007-2013.  

Szczegółowe informacje nt. postępu rzeczowego w obszarze Aktywnej Polityki Rynku Pracy znajdują 

się w pkt. 3 Postęp wdrażania Programu wg Priorytetów. 

Wytyczna 8: Rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom 

rynku pracy, promowanie jakości zatrudnienia i uczenia się przez całe życie 

W ramach PO KL podejmowane były działania służące podnoszeniu kwalifikacji osób pracujących 

oraz lepszemu dopasowaniu ich kompetencji do potrzeb modernizującej się gospodarki. Działania te 

były podejmowane głownie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Biorąc pod uwagę 

projekty skierowane do pracujących osób dorosłych, które uczestniczą w projektach w celu nabycia 

nowych, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności do końca 2015 r. udział w 

szkoleniach zakończyło ponad 1,1 mln pracujących osób dorosłych (w tym 575,2 tys. kobiet).  

W związku ze zmianami w Programie wynikającymi z przeglądu śródokresowego i skoncentrowaniem 

wsparcia w Priorytecie VIII na pracownikach posiadających niskie kwalifikacje na rynku pracy 

wprowadzony został nowy wskaźnik liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli 

udział w projektach. Wskaźnik monitorował osoby posiadające wykształcenie podstawowe, 

gimnazjalne i niższe oraz wykształcenie ponadgimnazjalne (średnie lub zasadnicze zawodowe). Do 

końca 2015 r. udział w projektach zakończyło 393 tys. pracowników o niskich kwalifikacjach. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki inicjował także działania ukierunkowane na rozwijanie oferty i 

jakości usług w zakresie uczenia się przez całe życie na poziomie regionalnym i lokalnym. W ramach 

projektów finansowanych ze środków EFS podejmowane były działania mające na celu przede 

wszystkim zwiększenie dostępności rożnych form kształcenia i szkolenia dla osób dorosłych, oraz 

podniesienia jakości tych usług, a także promocji korzyści płynących z formalnego podnoszenia i 

uzupełniania wykształcenia oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Realizacji powyższego celu 

miały służyć inicjatywy podejmowane w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach. PO KL oferował osobom dorosłym wsparcie umożliwiające zdobycie, 

uzupełnienie, podwyższenie czy też potwierdzenie wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji 

zawodowych. Do końca 2015 r. w projektach poświęconych kształceniu ustawicznemu udział wzięło 

nieco ponad 169 tys. osób (w tym 111 tys. kobiet) w wieku 25-64 lata. 

Wytyczna 10: Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa 

Działania służące włączeniu społecznemu i zwalczaniu ubóstwa w ramach PO KL realizowane były w 

ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym odbywała się m.in. poprzez zastosowanie instrumentów 

aktywnej integracji w ramach usług ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 

rodzinie oraz upowszechnianie kontraktów socjalnych, mających na celu mobilizację osób 

pobierających świadczenia socjalne do działań usamodzielniających i przezwyciężenia ich trudnej 
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sytuacji życiowej. Do końca 2015 r. udział w projektach mających na celu integrację społeczno-

zawodową zakończyło blisko 439,9 tys. klientów pomocy społecznej, w tym 204,4 tys. osób z terenów 

wiejskich. Natomiast 430 tys. osób objęto kontraktami socjalnymi. Wsparciu osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym służyły także realizowane w ramach PO KL działania na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej. Do końca 2015 r. udział w projektach zakończyło blisko 202,2 tys. osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

4.2 Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia  

W Polsce od 2005 r. realizowane są Krajowe Plany Działań na rzecz Zatrudnienia (KPDZ), 

przygotowywane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z 

art. 3 ust. 2 ustawy, minister właściwy do spraw pracy przygotowuje projekt KPDZ, przy współudziale 

w szczególności ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy 

KPDZ jest uchwalany przez Radę Ministrów i zawiera zasady realizacji Europejskiej Strategii 

Zatrudnienia. KPDZ stanowi zatem podstawę realizacji zadań państwa w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

W okresie realizacji PO KL zostały opracowane trzy Krajowe Plany Działań na rzecz Zatrudnienia na 

lata: 2009-2011, na lata 2012-2014 oraz na lata 2015-2017. Misją tych dokumentów było podjęcie  

i realizowanie działań mających doprowadzić do wzrostu zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia. 

Działania realizowane w ramach KPDZ miały służyć przeciwdziałaniu ubożeniu i wykluczeniu m.in. ze 

względu na brak zatrudnienia i niepełnosprawność. 

Celami KPDZ/2009-2011 było zwiększenie aktywności zawodowej Polaków oraz przeciwdziałanie 

zmianom demograficznym i negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego na rynku pracy. 

Realizacja KPDZ przyczyniła się zatem do podniesienia poziomu: 

- spójności społecznej mierzonej wskaźnikiem zatrudnienia i stopą bezrobocia, 

- spójności gospodarczej mierzonej za pomocą wskaźnika PKB przypadającego na mieszkańca, 

- spójności przestrzennej mierzonej czasem przejazdu do danego obszaru komunikacją lotniczą, 

drogową i kolejową w przekroju lokalnym i regionalnym. 

Celami KPDZ na lata 2012-2014 były z kolei: 

- wzrost wskaźnika zatrudnienia do 66,5% w końcu 2014 r. (dla osób w przedziale wieku 20- 64 lata), 

- ograniczenie stopy bezrobocia rejestrowanego co najmniej do poziomu 12,3%, 

- osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia dla osób w przedziale wieku 20-64 lata, na poziomie 65,4%. 

Działania realizowane w ramach PO KL w 2014 r. wpisywały się w zakres interwencji określony w tych 

dokumentach. PO KL stanowił podstawę do realizowania wsparcia w ramach następujących 

kierunków działań KPDZ: 

 Upowszechnianie uczenia się dorosłych (zadanie 1.5); 

 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (zadanie 1.10); 

 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (zadanie 2.1); 

 Wyrównywanie szans na rynku pracy osób 50+ (zadanie 2.3); 

 Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet prowadzona na poziomie lokalnym i regionalnym 

(zadanie 2.9); 

 Godzenie ról rodzinnych z zawodowymi kobiet i mężczyzn (zadanie 2.10); 

 Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych (zadanie 2.14); 
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 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności (zadanie 3.2); 

 Budowa partnerstwa na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej (zadanie 3.13); 

 Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy (zadanie 4.5); 

 Zielona Linia. Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia (zadanie 4.6); 

  Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka bezrobocia długotrwałego (zadanie 

4.12); 

 Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w 

kontekście prowadzonej polityki gospodarczej (zadanie 4.13). 

W KPDZ na lata 2015-2017 stwierdzono, że złożona sytuacja społeczno-gospodarcza, pomimo 

sygnałów świadczących o pewnej poprawie, sprawia, iż w dalszym ciągu aktualna pozostaje misja, 

jaką wskazano w KPDZ/2012-2014. Aktualne zatem pozostało wyzwanie dotyczące ograniczenia 

wysokiego bezrobocia oraz podejmowania i realizacji działań mających w szczególności przyczynić 

się do wzrostu zatrudnienia oraz do podniesienia, w przekroju województw i powiatów, poziomu: 

 spójności społecznej, mierzonej wskaźnikiem zatrudnienia i stopą bezrobocia; 

 spójności gospodarczej, mierzonej za pomocą wskaźnika PKB przypadającego na 

mieszkańca; 

 spójności przestrzennej, mierzonej czasem przejazdu do danego obszaru komunikacją 

lotniczą, drogową i kolejową 

Dlatego też celem głównym na lata 2015-2017 jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia ogółem (do 

68,1% w 2017 r. – dla osób w przedziale wieku 20-64 lata).   

Realizacji tego celu sprzyjać będzie osiągnięcie celów dodatkowych, którymi są: 

 zmniejszenie stopy bezrobocia ogółem, 

 zwiększenie wskaźnika aktywności zawodowej. 

Działania realizowane w ramach PO KL w 2015 r. wpisywały się w zakres interwencji określony w tym 

dokumencie. PO KL stanowił podstawę do realizowania wsparcia w ramach następujących obszarów 

priorytetowych wskazanych w KPDZ: 

 Rozwijanie innowacyjnych polityk rynku pracy , 

 Wspieranie tworzenia partnerstw na rzecz zatrudnienia na poziomie lokalnym, 

 Sięganie po nie wykorzystane zasoby na rynku pracy (bierni zawodowo, ukryte bezroboc ie na 

wsi) oraz uzupełnienie istniejących niedoborów na rynku pracy poprzez imigrację zarobkową, 

 Wspieranie mobilności i zatrudnialności pracowników na rynku pracy, 

 Wspieranie systemu edukacji zawodowej, ustawicznej oraz uczenia się przez całe życie, 

 Wspieranie osób zaliczanych do grup defaworyzowanych na rynku pracy (osoby młode, 

kobiety, osoby 50+, grupa NEET, rodzice z małymi dziećmi, osoby  niepełnosprawne), 

Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach gospodarczych o wysokim 

potencjale wzrostu zatrudnienia oraz sektorze ekonomii społecznej. 

4.3 Krajowy Program Reform  

Podstawowym instrumentem realizacji na poziomie państw członkowskich przyjętej w 2010 roku 

strategii „Europa 2020” są aktualizowane w kwietniu każdego roku Krajowe Programy Reform (KPR). 

Aktualizacji tej dokonuje się w rytmie Semestru Europejskiego, jednocześnie z aktualizacją 
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Programów Stabilności lub Konwergencji, co umożliwia powiązanie procesów programowania reform 

strukturalnych z planowaniem budżetowym.  

Pierwszym, wyjściowym dokumentem był Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 

2020, przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r. Określono w nim, jak Polska w perspektywie 

do roku 2020 będzie realizować zobowiązania podjęte w zakresie pięciu wiodących celów strategii 

„Europa 2020”. Uwzględniając specyficzne krajowe uwarunkowania i kierunki działań wytyczone w 

polskich dokumentach strategicznych, w KPR Rząd RP uznał, że należy skupić się na odrabianiu 

zaległości rozwojowych oraz budowie nowych przewag konkurencyjnych w trzech obszarach 

priorytetowych: 

1. Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego; 

2. Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego; 

3. Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

W pierwszym KPR Polska zadeklarowała osiągnięcie w 2020 r. następujących wartości w zakresie 

pięciu wiodących celów strategii „Europa 2020”.: 

- wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat na poziomie 71%; 

- poziom nakładów na badania i rozwój (B+R) w wysokości 1,7% PKB; 

- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe; 

- zmniejszenie do 4,5% odsetka osób wcześnie porzucających naukę oraz zwiększenie do 45% 

odsetka osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lat; 

- obniżenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Działania finansowane wówczas ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego były spójne z 

celami określonymi w KPR, w tym zwłaszcza z działaniami przewidzianymi do realizacji w ramach 

Priorytetu III Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

30 kwietnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Krajowy 

Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2013/2014 (KPR 2012/2013). 

Dokument wskazywał najważniejsze działania na lata 2013-2014 wspierające wzrost gospodarczy, 

konkurencyjność i zatrudnienie. Cele krajowe wówczas określone nadal pozostają aktualne. Polska 

generalnie pozostaje na ścieżce realizacji swych celów, aczkolwiek stopień tej realizacji jest różny.  

W tym kontekście, inicjatywy wspierane w ramach EFS w całym okresie programowania wpisywały się 

w działania przewidziane do realizacji w ramach ww. celów KPR w zakresie zatrudnienia, edukacji, 

przeciwdziałania ubóstwu i w zakresie nakładów na B+R. 

55..  PPrrooggrraammyy  EEFFRRRR//FFuunndduusszz  SSppóójjnnoośśccii::  DDuużżee  pprroojjeekkttyy  

Nie dotyczy programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

66..  PPoommoocc  tteecchhnniicczznnaa  

Wdrażanie Pomocy technicznej PO KL 2007-2013 następowało poprzez realizację Rocznych Planów 

Działania Pomocy Technicznej PO KL (RPD PT PO KL). Co do zasady, okres realizacji RPD PT PO 

KL był zgodny z okresem roku budżetowego, na który został zatwierdzony, jednak w przypadku RPD 

PT PO KL  na lata 2007- 2008 oraz 2014-2015 Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję  

o realizacji RPD w okresach obejmujących dwa lata budżetowe. Rozwiązanie to pozwoliło na lepsze 

monitorowanie zakontraktowania i wykorzystania alokacji PT. W przypadku ostatniego RPD PT PO KL 

było ono również związane z realizacją rekomendacji wynikającej z badania ewaluacyjnego 

dotyczącego oceny systemu zarządzania i wdrażania PT PO KL, zrealizowanego w 2013 r. na 

zlecenie IZ PO KL. 
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Roczne Plany Działania PT PO KL były opracowywane przez Instytucje Pośredniczące i obejmowały  

działania planowane do realizacji przez IP i podległe im Instytucje Pośredniczące II stopnia, ROEFSy 

i/lub beneficjentów systemowych. O podziale środków i zadań w zakresie Pomocy technicznej PO KL 

decydowały Instytucje Pośredniczące. 

Instytucja Zarządzająca również realizowała swoje Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej PO 

KL. 

Wsparcie wdrażania i zarządzania PO KL ze środków pomocy technicznej PO KL (w ramach 

RPD PT PO KL) realizowane było poprzez następujące działania: 

 Roczny Plan Kontroli  

W ramach tego planu sfinansowane zostały kontrole systemowe w IP i IP II stopnia oraz kontrole na 

miejscu  realizacji projektów, przeprowadzono również wizyty monitoringowe.  

 Roczny Plan Szkoleń 

W ramach Planu Szkoleń przeprowadzono szereg szkoleń dotyczących obszarów związanych  

z interwencją EFS oraz tematyką niezbędną z punktu widzenia prawidłowego wdrażania PO KL oraz 

programów nowej perspektywy, w tym z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, 

postępowania administracyjnego czy ochrony danych osobowych. Realizowano również szkolenia 

językowe (jęz. angielski, francuski, niemiecki). Szkolenia realizowane były zarówno w kraju, jak i za 

granicą, w formie tradycyjnych szkoleń, warsztatów, seminariów, a także studiów podyplomowych.   

 Roczny Plan Kosztów Instytucji  

W zakresie Planu Kosztów Instytucji poniesiono wydatki związane z utrzymaniem stanu zatrudnienia 

w Instytucjach Pośredniczących PO KL. Zrealizowano zakupy materiałów biurowych, sprzętu 

komputerowego, konserwacji i utrzymania sprzętu, zakupu oprogramowania i licencji, opłaty za 

wynajem powierzchni biurowych i usługi telekomunikacyjne. Poniesiono wydatki na wynajem 

samochodów lub opłacania rat leasingowych w ramach leasingu operacyjnego samochodów 

osobowych na potrzeby instytucji wdrażających PO KL. Ponoszone były również wydatki na usługi 

pocztowe i kurierskie. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją systemów 

informatycznych wykorzystywanych na potrzeby PO KL.  

 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych  

W ramach realizacji Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych przeprowadzono szereg badań, 

obejmujących poszczególne regiony, jak i horyzontalnych, mających na celu usprawnienie działania 

EFS w Polsce, zarówno w perspektywie finansowej 2007-2013 jak i w przyszłości.  

 Roczny Plan Działań Informacyjno – Promocyjnych  

W zakresie Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych poniesiono wydatki na promocję Programu  

poprzez działania w Internecie, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, konkursy dot. PO KL, 

kampanie bilboardowe oraz konferencje. Finansowano spotkania z beneficjentami PO KL oraz 

utrzymanie infolinii, stron internetowych i zakup gadżetów promocyjnych. Do końca 2014 r. 

Regionalne Ośrodki EFS realizowały usługi szkoleniowe, doradcze i  informacyjno – promocyjne oraz 

animacyjne, skierowane do środowisk lokalnych.  

 Roczny Plan Kosztów Wdrażania 
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W ramach realizacji Planu Kosztów Wdrażania finansowano koszty uczestnictwa pracowników IP  

w grupach roboczych, spotkaniach i konferencjach. Ponoszono koszty doradztwa prawnego, usług 

wykonania opinii i analiz oraz audytu. Instytucja Zarządzająca PO KL finansowała funkcjonowanie 

Krajowej Instytucji Wspomagającej oraz Krajowego Ośrodka  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wartość alokacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL na zakończenie wdrażania Programu 

wyniosła blisko 448,2 mln  EUR (w tym dofinansowanie UE 380,9 mln EUR). 

Łączna wartość wydatków certyfikowanych do KE od początku realizacji Pomocy Technicznej 

wyniosła ponad 439,3 mln  EUR (w tym wykorzystanie środków EFS wyniosło ponad 373,4 mln EUR). 

Stopień rozliczenia Pomocy technicznej w stosunku do środków przeznaczonych na Priorytet X  

w Programie to 98% (certyfikacja w stosunku do alokacji Priorytetu X w PO KL).  

Rys.  175 Udział głównych typów projektów dofinansowanych ze środków pomocy technicznej w ramach 

PO KL (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dot. Pomocy Technicznej PO KL  

77..  PPrroommooccjjaa  ii  iinnffoorrmmaaccjjaa  

Informacje dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych zostały zawarte w załączniku nr 7 do 

sprawozdania. 


