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Wykaz skrótów 

Skrót Opis 

CATI 
Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. 

Computer Assisted Telephone Interview) 

CAWI 
Wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony 

WWW (ang. Computer-Assisted Web Interview) 

CEF Instrument “Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility) 

FGI Zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focus Group Interview) 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IDI 
Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual In-depth 

Interview) 

IP Instytucja Pośrednicząca  

IZ Instytucja Zarządzająca 

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KEW Kluczowy etap wdrażania 

MIiR Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

MSP Mikro, małe I średnie przedsiębiorstwa 

NGO Organizacje pozarządowe 

PO IiŚ 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

RK Raport końcowy 
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RM Raport metodologiczny 

RPO WM 2007-2013 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

na lata 2007-2013 

RPO WM 2014-2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020; skrót RPO WM 2014-2020 w niniejszym 

opracowaniu będzie stosowany zamiennie ze słowem Program 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

SPSS 
Nazwa oprogramowania do statystycznej analizy danych (ang. 

Statistical Package for the Social Sciences) 

TDI 
Telefoniczny wywiad pogłębiony (ang. Telephone id-Depth 

Interview) 

UoD Umowa o dofinansowanie 

WoP Wniosek o płatność 

WoPK Wniosek o płatność końcową 

WP Wskaźnik produktu 

WF Wskaźnik finansowy 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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Streszczenie  

Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb 

przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania została 

przeprowadzona przez konsorcjum firm Ecorys Polska Sp. z o. o. i Evalu Sp. z o. o. na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

pomiędzy grudniem 2018 a kwietniem 2019 roku. Celem badania było dokonanie 

oceny postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 (dalej: RPO WM 2014-2020 lub Program) dla potrzeb przeglądu śródokresowego, 

w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz ocena wkładu interwencji w 

realizację celów Strategii Europa 2020. 

W trakcie badania analizowano efekty RPO WM 2014-2020 w odniesieniu do trzech 

kryteriów ewaluacyjnych: 

• trafności - pozwalającej ocenić, czy cele realizowanych w ramach Programu 

projektów rozwiązują zidentyfikowane w diagnozie problemy, 

• skuteczności - pozwalającej ocenić, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele 

Programu oraz jego postęp rzeczowy na 31.12.2018 roku, 

• przewidywanej skuteczności - pozwalającej oszacować przewidywany stopień 

osiągnięcia celów Programu oraz jego postępu rzeczowego w roku 2023. 

Zakres badania stanowił syntezę oczekiwań Zamawiającego przedstawionych na 

etapie postępowania przetargowego oraz dodatkowej propozycji ewaluatorów 

dotyczącej ich rozszerzenia. Wobec tego ewaluacja była prowadzona wokół sześciu 

głównych obszarów badawczych:  

• oceny postępu rzeczowego i finansowego RPO WM na lata 2014-2020, 

• analizy diagnozy społeczno-gospodarczej województwa zawartej w Programie pod 

kątem zmian i aktualności potrzeb rozwojowych, 

• weryfikacji przyjętej logiki interwencji RPO WM 2014-2020, 

• analizy obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz systemu 

instytucjonalnego realizacji Programu, 

• analizy polityk horyzontalnych, 

• diagnozy w obszarach wsparcia „dedykowanego” RPO WM 2014-2020 w obszarze 

inteligentnych specjalizacji. 

Przyjęta koncepcja dotycząca zakresu badania zdeterminowała metodologię prac 
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badawczych. Została ona opracowana zgodnie z postulatem triangulacji na poziomie 

technik badawczych, perspektyw oceny i źródeł danych, triangulacji analitycznej, 

triangulacji teoretycznej oraz triangulacji perspektyw badaczy. 

Zastosowana metodologia łączyła wykorzystanie technik jakościowych i ilościowych. 

Proces badawczy rozpoczęła analiza źródeł zastanych (desk research), która objęła 

zarówno najważniejsze dokumenty programowe, wytyczne, dokumentacje 

konkursowe, a także sprawozdania okresowe z realizacji RPO WM 2014-2020 oraz 

raporty z dotychczas przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. Ważnym źródłem 

informacji, do którego odnoszono się przez cały czas trwania projektu, były dane z 

systemu SL2014 dotyczące postępów wdrażania Programu. W oparciu o dane zastane i 

wiedzę ekspercką, odtworzono logikę interwencji na poziomie poszczególnych Osi 

Priorytetowych oraz oceniono jej aktualność w świetle zmian w sytuacji społeczno-

gospodarczej, jakie zaszły od momentu programowania. Następnie przeprowadzono 

wywiady pogłębione z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej (IZ) oraz Instytucji 

Pośredniczących (IP), członkami Komitetu Monitorującego i ekspertami oceniającymi 

wnioski, które pozwoliły między innymi zweryfikować / potwierdzić ocenę logiki 

interwencji. W kolejnym kroku zrealizowano badania ilościowe z beneficjentami oraz 

wnioskodawcami nieskutecznymi RPO WM 2014-2020. Aby lepiej zrozumieć specyfikę 

interwencji, w ramach benchmarkingu zwrócono się również ku innym regionom, aby 

przeanalizować rozwiązania w nich stosowane, a których implementacja w RPO WM 

2014-2020 mogłaby wspomóc wdrażanie. Zgromadzony materiał badawczy podlegał 

analizie ilościowej i jakościowej. W szczególności, podkreślenia wymaga analiza 

ekonometryczna służąca oszacowaniu skali wkładu RPO WM 2014-2020 w realizację 

celów Strategii Europa 2020. Wstępne ustalenia z badania były omawiane na panelu 

eksperckim. Dodatkowo, po opracowaniu pierwszej wersji raportu wraz z propozycją 

rekomendacji, zorganizowany został warsztat implementacyjny z przedstawicielami 

instytucji systemu wdrażania, którzy zaopiniowali propozycje ewaluatorów. 

W RPO WM 2014-2020 zostały zrealizowane - a niekiedy nawet znacząco 

przekroczone - wszystkie cele pośrednie określone w Ramach Wykonania. Nie 

występuje także ryzyko niepowodzenia w osiąganiu celów końcowych Ram 

Wykonania, o ile zrealizowane zostaną wszystkie planowane działania zaradcze. 

Ponadto warto zwrócić uwagę, że na poziomie poszczególnych Osi Priorytetowych 

większość wartości pośrednich wskaźników produktu i rezultatu została osiągnięta (w 

przypadku wskaźników, dla których określono wartość pośrednią) lub też zgodnie z 

prognozami - zostanie osiągnięta na koniec 2023 r. Taki stan wdrażania należy uznać 
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za szczególnie satysfakcjonujący, jeśli weźmie się pod uwagę, jak wiele czynników 

zewnętrznych oddziaływało negatywnie na realizację Programu w minionych latach 

(por. np. brak niezbędnych przepisów czy dokumentów na poziomie krajowym, 

pojawianie się niezbędnych ustaw i wytycznych z opóźnieniem, wyzwania dla 

beneficjentów związane ze stosowaniem zasady konkurencyjności i zamówieniami 

publicznymi, wzrost cen produktów i usług budowlanych, nowe świadczenia społeczne 

i poprawa sytuacji na rynku pracy, które - choć same w sobie pozytywne - oznaczały 

również zmniejszenie grupy docelowej znacznej części wsparcia oferowanego w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i in.). 

Analiza diagnozy społeczno-gospodarczej województwa wykazała, iż zdecydowana 

większość wyzwań sformułowanych w RPO WM 2014-2020 pozostaje trafna i 

odpowiada potrzebom sygnalizowanym przez interesariuszy Mazowsza. Oczywiście, 

nie oznacza to, że w poszczególnych obszarach nie zaobserwowano postępu 

względem kluczowych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego, ale raczej 

wskazuje na aspiracyjny wymiar celów Programu. Mazowsze - w wielu obszarach 

bezkonkurencyjne wśród województw w Polsce - punktem odniesienia czyni często 

lepiej rozwinięte regiony Europy, dlatego tak sformułowane potrzeby rozwojowe 

pozostają aktualne. 

Analogicznie, weryfikacja przyjętej logiki interwencji nie wykazała istnienia obszarów, 

w których powiązania pomiędzy zidentyfikowanymi wyzwaniami, a planowanymi 

działaniami zaradczymi były ocenione przez ewaluatorów jako niezasadne. Jedynie w 

kilku priorytetach inwestycyjnych stwierdzono, iż po zaspokojeniu potrzeb ogólnych - 

warto dalsze wsparcie jeszcze silniej ukierunkować (np. terytorialnie, względem 

określonych grup społecznych). Przykładowo, ogólna poprawa na rynku pracy oznacza 

również relatywne pogorszenie sytuacji osób o szczególnie trudnej sytuacji 

(zwiększenie dystansu społecznego pomiędzy nimi a zatrudnionymi), co może 

sugerować dalsze ukierunkowywanie wsparcia. 

Województwo mazowieckie jest krajowym liderem rozwoju społeczno-gospodarczego 

i znajduje to swoje odzwierciedlenie w kluczowych wskaźnikach realizacji Strategii 

Europa 2020 i ambitnych celach Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

2030 r. Korzystne odczyty mierników powodują jednak, że niekiedy trudno o dalszą 

spektakularną poprawę. Mimo to, postęp regionu jest obserwowany, zaś opracowany 

model ekonometryczny wskazuje, iż RPO WM 2014-2020 bezpośrednio ma wymierny, 

pozytywny wpływ na osiąganie niemal wszystkich celów Strategii, zaś pośrednio - 

wszystkich. Jedynie w obszarze rozwoju zrównoważonego widoczne jest ryzyko 
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nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników, natomiast obliczenia modelu 

dowodzą, iż skala odstępstwa od celu - dzięki interwencji RPO WM 2014-2020 - będzie 

niższa aniżeli w przypadku braku tego wsparcia. 

System instytucjonalny RPO WM 2014-2020 pozwala na skuteczną realizację 

Programu. Podział kompetencji pomiędzy instytucjami nie budzi co do zasady 

wątpliwości, zaś jakość współpracy oceniana jest pozytywnie. Również badania 

ilościowe z beneficjentami i wnioskodawcami nieskutecznymi wskazują, iż liczba i skala 

obciążeń administracyjnych dla adresatów wsparcia są konsekwentnie niwelowane. 

Analiza porównawcza wyników kolejnych ewaluacji, w ramach których pojawiał się 

wątek barier administracyjnych, pozwala stwierdzić, iż w omawianym obszarze 

obserwowana jest ewidentna poprawa.  

Dokumenty programowe RPO WM 2014-2020 w wystarczającym stopniu uwzględniają 

zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych w zakresie zasad 

horyzontalnych. W toku badania nie stwierdzono obszarów sprzeczności pomiędzy 

politykami horyzontalnymi, a Programem; zidentyfikowano tylko neutralne lub 

pozytywne oddziaływanie. Co więcej, przestrzeganie zasad horyzontalnych nie stanowi 

bariery dla wnioskodawców czy beneficjentów. Jedynie wdrażanie zasady 

zrównoważonego rozwoju bywa określane jako trudne, aczkolwiek wynika to z 

pracochłonności czy czasochłonności powiązanych z tym procesów, nie zaś ich 

niezrozumienia czy tym bardziej podważania ich zasadności. 

Jeśli chodzi o wpływ RPO WM 2014-2020 na rozwój inteligentnych specjalizacji 

Mazowsza, to znaczenie kryteriów powiązanych z inteligentną specjalizacji w Osi 

priorytetowej III jest zbyt małe, a ocena zgodności projektów – biorąc pod uwagę 

ogólne sformułowanie obszarów inteligentnej specjaliści – może okazać się zbyt 

liberalna, by miały one możliwość oddziaływania na obszary inteligentnych 

specjalizacji województwa mazowieckiego. W przypadku Osi priorytetowej I 

wymagana jest zgodność z Priorytetowymi kierunkami badań dla inteligentnej 

specjalizacji, które bardziej zawężają merytorycznie możliwe do realizacji projekty, co 

przekłada się na większą koncentrację wsparcia i jego silniejsze umocowanie w 

inteligentnych specjalizacjach regionu. Warto natomiast zauważyć, że charakterystyka 

projektów innowacyjnych powoduje, iż ich rezultaty będą możliwe do 

zaobserwowania w dłuższej perspektywie. 
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Summary  

Mid-term evaluation of the material progress of the ROP MV 2014-2010 for the 

purpose of mid-term review, including framework provisions and performance reserve 

was performed by the consortium of Ecorys Polska Sp. z o. o. and Evalu Sp. z o. o. at 

the request of the Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship in Warsaw 

from December 2018 to April 2019. The purpose of the study was to assess the 

progress in the implementation of specific objectives defined for the priorities of the 

Regional Operational Programme for the Mazowieckie Voivodeship 2014-2010 

(hereinafter: ROP MV 2014-2020 or the Programme) for the purpose of a mid-term 

review, including the implementation of framework provisions and the performance 

reserve and the evaluation of intervention impact on the implementation of the 

targets of the Europe 2020 Strategy. 

During the research, the effects of ROP MV 2014-2020 were analysed with reference 

to three evaluation criteria: 

• accuracy - enabling to assess whether the objectives of the projects implemented 

under the Programme solve the problems identified in a diagnosis, 

• effectiveness - enabling to assess the degree of implementation of the objectives 

of the Programme and its material progress as at 31 December 2018, 

• predicted effectiveness - enabling to forecast the degree of implementation of the 

Programme objective and its material progress in 2023, 

The scope of this study was a synthesis of the Ordering Party’s expectations as 

presented in the tender procedure and an additional proposal of the evaluators 

concerning its extension. Therefore, the evaluation concerned six principal research 

areas:  

• evaluation of material and financial progress of ROP MV for 2014-2020, 

• analysis of the Voivodeship social and economic diagnosis included in the 

Programme from the perspective of changes and current development needs, 

• verification of the intervention logic adopted for ROP MV 2014-2020, 

• analysis of administrative burden for the beneficiaries and the institutional system 

for the Programme implementation, 

• analysis of horizontal policies, 

• diagnosis in the areas of ROP MV 2014-2020 “dedicated” support in the area of 

smart specialisation. 
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The adopted study scope concept determined the methodology of the study. It was 

developed in accordance with the triangulation method applicable to research 

techniques, data source and evaluation perspectives, analytical triangulation and 

triangulation of researchers’ perspectives. 

The methodology applied combined the use of both qualitative and quantitative 

techniques. The research process began with desk research which covered both the 

major programme documents, guidelines, contest documentation and periodical 

reports on ROP MV 2014-2020 and previous evaluation reports. An important source 

of information and reference throughout the entire evaluation process was the 

SL2014 system data concerning progress in the Programme implementation. Based on 

desk data and expert knowledge, intervention logic on the level of individual Priority 

Axes was recreated and its validity assessed in the context of changes in the social and 

economic situation since the time of the programme development. Next in-depth 

interviews were conducted with the representatives of Managing Authority (MA) and 

Intermediate Bodies (IB) and the members of the Monitoring Committee and the 

experts evaluating the applications. These enabled, for example, to verify / confirm 

the evaluation of the intervention logic. The next step was to analyse quantitative 

research with the beneficiaries and ineffective applicants for ROP MV 2014-2020. To 

have a better understanding of the intervention characteristics, other regions were 

taken into account as part of benchmarking analysis, in order to analyse the solutions 

applied there which, if implemented in ROP MV 2014-2020, might support its 

implementation. The collected research material was subject to qualitative and 

quantitative analysis. In particular, econometric analysis should be stressed as it 

served to assess the scale of the ROP MV 2014-2020 input into the implementation of 

the targets of the Europe 2020 Strategy. Preliminary research findings were discussed 

in an expert panel. On top of that, development of a preliminary report version and 

recommendation suggestions was followed by the organisation of an implementation 

workshop with the representatives of the implementation system institutions who 

provided their opinions on the evaluators’ proposals. 

All the intermediate targets specified in the Implementation Framework of the ROP 

MV 2014-2020 have been achieved, and sometimes even significantly exceeded. 

There is no risk of failure to achieve the final objectives of the Implementation 

Framework provided that all the planned remedial actions are completed. Moreover, 

it should be noted that, on the level of individual Priority Axes, the majority of 

intermediate values of output and outcome indicators were attained (in the case of 
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the indicators for which intermediate values have been defined) or, as forecast, will be 

attained by the end of 2023. Such an implementation status should be found 

satisfactory, especially if it is taken into account how many external factors had a 

negative impact on the Programme implementation in the past years (For example, 

lacking necessary regulations or documents on the national level, delayed 

introduction of necessary statutes and guidelines, challenges for the beneficiaries 

related to the application of the principle of competitiveness and public procurement, 

increased prices of construction services and products, new social benefits and 

improved situation on the labour market which, although positive in principle, meant 

also a diminished target group of substantial portion of support offered as part of the 

European Social Fund and the like). 

An analysis of the social and economic diagnosis of the Voivodeship has shown that 

the vast majority of the challenges formulated in ROP MV 2014-2020 are accurate and 

address the needs specified by the Mazowsze region stakeholders. This obviously does 

not mean that no progress has been observed in respect of key indicators of social and 

economic development in individual areas but it rather points to the aspirational 

dimension of the Programme objectives. The Mazowsze region, in many areas having 

no competitors amongst Polish provinces, often compares itself to better developed 

European regions, and therefore so formulated developmental needs remain up-to-

date. 

Similarly, verification of the adopted intervention logic has not shown the existence of 

any areas where the connections between the identified challenges and planned 

remedial action would be assessed as unjustified by the evaluators. It is only in 

relation to several investment priorities that it has been concluded that, when general 

needs are satisfied, further support should be even more targeted (e.g. territorially or 

to certain social groups). For example, a general improvement on the labour market 

means also a relative deterioration of the situation of the specially disadvantaged 

people (increased social distance between them and those who are employed) which 

may suggest that support should be more targeted. 

The Mazowieckie Voivodeship is the national leader of social and economic 

development which is reflected in the key indicators of implementation of the Europe 

2020 Strategy and the ambitious targets in the Development Strategy of the 

Mazowieckie Voivodeship up to 2030. However, positive meter readings mean that 

sometimes any further spectacular improvement would be difficult. In spite of that, 

progress in the region can be observed and the developed econometric model 
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indicates that ROP MV 2014-2020 has a direct measurable and positive impact on 

achieving almost all the objectives of the Strategy, and indirectly - all of them. It is only 

in the area of sustainable development where there is a risk that target values might 

not be achieved, however, the model calculations prove that the scale of deviation 

from the objective, due to the intervention of ROP VM 2014-2010, will be smaller as it 

might be if no such support existed. 

The institutional system of ROP MV 2014-2020 enables effective Programme 

implementation. The division of competences between institutions does not raise 

doubts as a rule and the quality of cooperation gets positive opinions. The 

quantitative research conducted with the beneficiaries and ineffective applicants 

shows that the number and scale of administrative burdens faced by the support 

recipients are methodically removed. A comparative analysis of the results of 

subsequent evaluations, which mentioned the issue of administrative barriers, allows 

for a conclusion that a clear improvement can be observed in this area.  

The ROP MV 2014-2020 Programme documents sufficiently account for the provisions 

of both EU and Polish strategic documents in respect of horizontal principles. No 

contradiction between the horizontal principles and the Programme were found 

during the study; only neutral or positive interrelation was identified. Moreover, 

compliance with horizontal principles is not a barrier to applicants or beneficiaries. It 

is only the implementation of the sustainable development principle which is 

sometimes found difficult. It should be stressed, however, that it is due to the labour 

and time consumption needed for the related processes and not due to the lack of 

understanding or challenging the need for the sustainable development principle as 

such. 

As far as the impact of ROP MV 2014-2020 on the development of smart specialisation 

for Mazowsze is concerned, the importance of the criteria related to smart 

specialisation in the Priority Axis III is too small, and the project compliance 

assessment, taken general formulation of the smart specialisation, may turn out too 

liberal, to have impact on the areas of smart specialisation of the Mazowian 

Voivodeship. In the case of the Priority Axis I compliance with the Priority research 

directions for smart specialisation is required. These narrow down the subject matter 

of the feasible projects which in turn results in a higher concentration of support and 

its stronger embedding in the smart specialisations of the region. It is worth noting, 

however, that the nature of innovative projects makes their results visible in a long-

term perspective. 
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Wprowadzenie 

Cele ewaluacji 
Celem badania było dokonanie oceny postępów w realizacji celów szczegółowych 

określonych dla priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM 2014-2020 lub Program) dla 

potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania 

oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 

Cel szczegółowy 1. Ocena postępu rzeczowego i finansowego RPO WM na 

lata 2014-2020, 

Cel szczegółowy 2. Analiza diagnozy społeczno-gospodarczej województwa 

zawartej w Programie pod kątem zmian i aktualności potrzeb rozwojowych, 

Cel szczegółowy 3. Weryfikacja przyjętej logiki interwencji RPO WM 2014-

2020, 

Cel szczegółowy 4. Analiza obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz 

systemu instytucjonalnego realizacji Programu, 

Cel szczegółowy 5. Analiza polityk horyzontalnych, 

Cel szczegółowy 6. Diagnoza w obszarach wsparcia „dedykowanego” RPO 

WM 2014-2020 w obszarze inteligentnych specjalizacji. 
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Kryteria ewaluacji 
Na potrzeby badania przyjęto następujące kryteria ewaluacji:  

 

Źródło: opracowanie na podstawie OPZ. 

Pytania badawcze 
Poniżej przedstawiono pytania badawcze, na które miała zostać udzielona 

wyczerpująca odpowiedź w toku zrealizowanej ewaluacji. 

Trafność

• pozwalająca ocenić, 
czy cele realizowanych 
w ramach Programu 
projektów rozwiązują 
zidentyfikowane w 
diagnozie problemy.

Skuteczność

• pozwalająca ocenić w 
jakim stopniu zostały 
osiągnięte cele 
Programu oraz jego 
postęp rzeczowy na 
31.12.2018 roku.

Przewidywana 
skuteczność

• pozwalająca 
oszacować 
przewidywany stopień 
osiągnięcia celów 
Programu oraz jego 
postępu rzeczowego w 
roku 2023.

Obszar badawczy 1: 

Ocena postępu rzeczowego i finansowego RPO WM na lata 2014-2020 

1.1. Jakie są wyniki wdrażanej osi priorytetowej w kontekście oczekiwań, celów i 

potencjału podmiotów zaangażowanych w realizację? (odpowiadając na pytanie 

Wykonawca -oceniał skuteczność i efektywność interwencji w zakresie stopnia 

osiągania założonych w Programie celów). 

1.2. Jaki jest poziom realizacji wskaźników z Programu oraz wskaźników wybranych 

do Ram Wykonania w RPO WM 2014-2020 w kontekście realizacji celów pośrednich i 

końcowych? Które wskaźniki osiągnęły zakładane cele i wartości pośrednie? Jakie 

były przyczyny nieosiągnięcia zakładanych celów pośrednich? Czy aktualny stan 

wdrażania zapewnia realizację wartości docelowych wskaźników określonych na rok 

2023? 
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1.3. Które wskaźniki rokują na wykonanie założonych celów i wartości końcowych w 

2023 roku? 

1.4. Czy i w jakim stopniu aktualny stan wdrażania zapewnia realizację wartości 

docelowych specyficznych dla programu wskaźników rezultatu/rezultatu 

długoterminowego/bezpośredniego? 

1.5. Jakie są podstawowe przyczyny nieosiągnięcia zakładanych wielkości (w 

kontekście nieosiągnięcia wartości śródokresowych/ryzyka nieosiągnięcia wartości 

docelowych) wskaźników Ram Wykonania, wskaźników rezultatu i wskaźników 

produktowych założonych na etapie programowania interwencji? Odpowiadając na 

to pytanie, identyfikowano w jakim stopniu na skuteczność interwencji oddziaływały: 

− czynniki wewnętrzne, to jest kontekst instytucjonalny, system wdrażania i 

realizacji projektów, wnioskodawcy (beneficjenci, beneficjenci nieskuteczni, 

potencjalni wnioskodawcy), realizowane projekty, 

− czynniki zewnętrzne, to jest społeczne, gospodarcze, środowiskowe; 

Wykonawca powinien również ustalić, czy doszło do kluczowych zmian w 

warunkach zewnętrznych, które oddziałują na proces realizowania 

interwencji oraz w jakim stopniu założenia/logika interwencji jest spójna 

względem innych podejmowanych działań i trafna względem obecnych 

warunków społeczno-gospodarczych, 

− błędy w szacowaniu wartości wskaźników na etapie programowania 

interwencji, trafność doboru wskaźników do charakteru interwencji oraz 

zdefiniowanych priorytetów rozwojowych, stopień w jakim wskaźniki 

odzwierciedlają efekty odpowiadające postawionym przed interwencją 

celom. 

1.6. Jakie podjęto do tej pory środki zaradcze, aby poprawić poziom wdrożenia 

Programu i czy przyniosły one pożądany efekt? 

1.7. Jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć założone wartości docelowe 

wskaźników (w kontekście art. 20-22 Rozporządzenia ogólnego)? Jakie są propozycje 

modyfikacji wartości docelowych wskaźników, alokacji, harmonogramu konkursów 

itp., aby efektywnie wykorzystać środki z Rezerwy Wykonania? 
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1.8. W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko dotychczasowych niepowodzeń w 

realizacji Ram Wykonania? 

1.9. Jakie są przyczyny przekroczenia zakładanych wielkości wskaźników Ram 

Wykonania, w tym wskaźników finansowych, wskaźników rezultatu i pozostałych 

wskaźników produktu założonych na etapie programowania interwencji? 

1.10. Czy istnieje potrzeba wprowadzania dalszych (kontynuowanie dotychczas 

wprowadzanych i/lub zidentyfikowanych przez wykonawcę nowych) środków 

zaradczych, i w jakim zakresie? 

1.11. W obrębie jakich typów projektów, inicjatyw identyfikuje się potencjał do 

przyjęcia dodatkowego wsparcia ze względu na wysoką skuteczność i istniejące 

potrzeby? 

1.12. Czy w innych regionach identyfikuje się dobre praktyki (możliwe do 

wykorzystania podczas wdrażania RPO WM 2014-2020) w zakresie podnoszenia 

skuteczności bądź efektywności interwencji? 

Obszar badawczy 2: 

Analiza diagnozy społeczno- gospodarczej województwa zawartej w Programie pod 

kątem zmian i aktualności potrzeb rozwojowych 

2.1. Jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza województwa na podstawie 

diagnozy wyzwań, potrzeb i potencjałów sektorów regionu zawartej w RPO WM 

2014-2020? 

2.2. Jaki jest wkład RPO WM 2014-2020 w realizację Strategii na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Europa 2020)? 

2.3. Jaki jest wkład RPO WM 2014-2020 w realizację Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do 2030 roku oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 

2020 roku? 

2.4. Jak zmieniły się wartości strategicznych wskaźników rezultatu pochodzących ze 

statystyki publicznej? 
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2.5. Czy zidentyfikowane w Programie potrzeby rozwojowe są nadal aktualne? Czy 

pojawiły się nowe obszary wymagające wsparcia? 

2.6. Jakie czynniki, mechanizmy wzmacniają a jakie ograniczają powodzenie 

projektów przyczyniających się do realizacji celów Strategii Europa 2020? 

Obszar badawczy 3: 

Weryfikacja przyjętej logiki interwencji RPO WM 2014-2020 

3.1. Czy zaproponowana w ramach programu operacyjnego logika interwencji jest 

nadal aktualna i skutecznie przyczyni się do realizacji założonych celów 

rozwojowych? 

3.2. Czy przyjęte cele RPO WM 2014-2020 pozostają aktualne na obecnym etapie 

realizacji Programu? 

3.3. Czy przyjęte sposoby wdrażania interwencji pozwolą na osiągnięcie celów 

końcowych RPO WM 2014-2020? 

3.4. Czy doszło do kluczowych zmian w warunkach zewnętrznych (czynniki społeczne, 

gospodarcze, środowiskowe, prawne), które oddziałują na proces realizowania 

interwencji? W jakim stopniu założenia/logika interwencji jest spójna względem 

innych podejmowanych działań i trafna względem obecnych warunków społeczno-

gospodarczych? 

3.5. Czy przyjęte wskaźniki produktu i rezultatu w ramach RPO WM 2014-2020 są 

prawidłowo dobrane, realnie oszacowane, zarówno na połowę okresu realizacji 

Programu, jak i na jego zakończenie? 

3.6. Czy zaplanowana alokacja finansowa dla realizacji RPO WM 2014-2020 oraz jej 

podział na osie priorytetowe i działania jest trafna i pozwoli na osiągnięcie 

zaplanowanych celów Programu? W jakim stopniu zwiększenie/zmniejszenie alokacji 

na Osi przyczyni się do zmiany osiąganych efektów? 

3.7. Czy wartość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne kategorie 

interwencji jest wystarczająca do realizacji wszystkich zobowiązań wskaźnikowych 
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nalata 2014-2020? W jakim stopniu zwiększenie/zmniejszenie alokacji na Osi 

przyczyni się do zmiany osiąganych efektów? 

3.8. Czy i w jakim zakresie realizowane projekty przyczyniają się do uzyskania 

efektów założonych na etapie programowania? 

Obszar badawczy 4: 

Analiza obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz systemu 

instytucjonalnego realizacji Programu 

4.1. Czy zostały zrealizowane założenia zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla 

beneficjentów zapisane w RPO WM 2014- 2020? 

4.2. Których obciążeń nie udało się zmniejszyć/zniwelować i dlaczego? Czy jest 

szansa na wprowadzenie tych zmian przed zakończeniem wdrażania Programu? 

4.3. Które obciążenia administracyjne sprawiają największą trudność beneficjentom? 

4.4. Jakie jest źródło tych obciążeń? Czy ich zmniejszenie mogło mieć lub może mieć 

w przyszłości wpływ na skuteczność realizacji założonych celów pośrednich i 

końcowych? 

4.5. Czy i w jakim stopniu system instytucjonalny skutecznie wspiera realizację 

interwencji, czy potrzebne są dostosowania w zakresie wsparcia instytucjonalnego, 

w tym stworzenie dodatkowych regulacji wspierających system realizacji polityki 

spójności? W jakim stopniu działania związane z zarządzaniem interwencją wpływały 

na skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia? (tj. harmonogram realizacji 

projektów, proces wyboru i działania informacyjno - promocyjne) 

4.6. Czy należy wdrożyć dodatkowe rozwiązania instytucjonalne w celu zapewnienia 

większej skuteczności i efektywności realizacji interwencji? 

4.7. Czy należy wdrożyć dodatkowe rozwiązania instytucjonalne w celu zapewnienia 

większej skuteczności i efektywności realizacji interwencji w kontekście zmian 

wynikających z podziału rezerwy wykonania? 
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4.8. Czy istnieją w innych regionach dobre praktyki (możliwe do wykorzystania w 

RPO WM 2014-2020) pozwalające na zmniejszanie obciążeń administracyjnych dla 

beneficjantów? 

4.9. Czy zostały stworzone warunki (np. w zakresie monitorowania) niezbędne dla 

zapewnienia dostępności danych oraz możliwości ich wykorzystania w trakcie analiz 

ex post? 

Obszar badawczy 5: 

Analiza polityk horyzontalnych 

5.1. Czy i w jakim zakresie RPO WM 2014-2020 uwzględnia i przyczynia się do 

realizacji celów polityk horyzontalnych (zrównoważonego rozwoju, równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

równości szans kobiet i mężczyzn)? 

5.2. Jakie są efekty realizacji zasad horyzontalnych w ramach Programu? Jakie 

ciekawe rozwiązania w tym zakresie można zidentyfikować poprzez wskazanie 

dobrych praktyk? 

5.3. Czy pojawiają się bariery wdrażania zasad horyzontalnych w RPO WM 2014-

2020? Jakie to są bariery? Jak je zniwelować? 

Obszar badawczy 6: 

Diagnoza w obszarach wsparcia „dedykowanego” RPO WM 2014-2020 w obszarze 

inteligentnych specjalizacji 

6.1. Jaki odsetek wniosków złożonych w ramach działania 3.3 otrzymał dodatkowe 

punkty w ramach kryterium dot. inteligentnych specjalizacji (IS) oraz w jakim stopniu 

przyczyniło się to do otrzymania przez nie dofinansowania? 

6.2. Jaka była użyteczność wsparcia dedykowanego IS? Które projekty realizowane w 

obszarach IS należy uznać za najlepsze i dlaczego? 

6.3. Jakie są spodziewane efekty projektów w obszarach IS wybranych do 

dofinansowania w Programie? Jakie efekty realizowanych projektów B+R w 
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Źródło: SOPZ i opracowanie własne. 

  

obszarach IS można już zaobserwować? Jaki będzie wkład RPO WM w kształtowanie 

się IS? 

6.4. Czy wystąpiły problemy utrudniające realizację projektów w obszarach IS – jeśli 

tak, to jakie? 
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Metodologia badania 

Ewaluacja mid-term była wykonywana mniej więcej w połowie trwania okresu 

programowania i łączyła w sobie elementy oceny procesowej z badaniem wpływu. Jej 

głównym zadaniem była ocena stopnia osiągnięcia celów wynikających z realizacji 

założeń RPO WM 2014-2020. Ocena występowania zakładanych efektów interwencji 

dostarczyła wiedzy o tempie osiągania celów programowych, a więc również o 

skuteczności wdrażanego wsparcia. Wiedza pochodząca z badania powinna pozwolić 

wypracować rozwiązania w zakresie niezbędnych dostosowań służących lepszemu 

osiąganiu ostatecznych celów interwencji, a zgromadzone w ewaluacji dowody dać 

podstawę do ich wdrożenia. 

Konstrukcję logiczną niniejszego badania należy rozpatrywać dwojako. Po pierwsze, 

można ją rozumieć szeroko, jako sekwencję założeń badawczych przyjętych na 

potrzeby badania, wskazującą na kluczowe kwestie wymagające analizy w toku 

projektu oraz określającą, jak zagadnienia te łączyły się ze sobą. Po drugie, konstrukcja 

badawcza, postrzegana w sposób bardziej szczegółowy, wskazywała kolejność 

podejmowanych kroków w projekcie oraz uzasadnia ich uporządkowanie. 

Projektowanie koncepcji tak złożonego badania wymagało przyjęcia 

wielowymiarowego podejścia badawczego, na które składały się następujące 

postulaty: 

• należało przyjąć odpowiednie założenia teoretyczne stanowiące ramy analityczne 

badania; w niniejszym przypadku podstawową metateorią była ewaluacja oparta 

na teorii,  

• należało dążyć do multiplikacji źródeł danych, triangulacji metod i technik 

badawczych wzajemnie się uzupełniających. Zastosowanie zróżnicowanych metod 

i źródeł wiedzy pozwoliło na zweryfikowanie i uzupełnienie odpowiedzi uzyskanych 

w ramach poszczególnych badań, 

• metody i narzędzia zostały zaprojektowane w sposób mający dostarczyć 

wyczerpujących odpowiedzi na pytania badawcze postawione przez 

Zamawiającego oraz na dodatkowe pytania badawcze, 

• narzędzia badawcze były dostosowane do specyfiki respondentów, do których 

były skierowane oraz do pytań badawczych, na które uzyskaniu odpowiedzi dane 

narzędzie miało służyć. 
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Równie ważnym aspektem badania była jego wieloetapowość, która pozwoliła w 

sposób maksymalnie efektywny wykorzystać planowane metody i techniki badawcze. 

Dzięki tak sformułowanej koncepcji badania, możliwa była rzetelna analiza kluczowych 

kwestii (obszarów/problemów) badawczych i uzyskanie trafnej odpowiedzi na 

postawione kluczowe pytania badawcze. 

Metody/techniki badawcze gromadzenia danych 

Desk research 
Desk research obejmował cztery główne źródła danych kluczowe na etapie oceny 

śródokresowej: 

• dokumenty programowe i strategiczne, 

• rozporządzenia, ustawy, wytyczne – zwłaszcza dokumenty związane z Ramami 

Wykonania oraz rezerwą wykonania, 

• dane związane z wdrażaniem RPO WM 2014-2020, 

• literaturę naukową, wyniki badań, ewaluacji, analiz, ekspertyz dotyczących m.in. 

obszarów funkcjonalnych w województwie mazowieckim. 

Analizy ekonometryczne i statystyczne 
Analizy statystyczne zostały zastosowane m.in. przy ocenie zmian sytuacji społeczno-

gospodarczej, ocenie dynamiki postępu rzeczowego, przy ocenie wpływu realizacji 

RPO WM 2014-2020 na osiąganie celów Strategii Europa 2020, a także przy analizach 

wyników badań ilościowych (CATI, CAWI/CATI). Jednym z pytań badawczych jest 

pytanie o wkład interwencji RPO WM 2014-2020 w realizację celów Strategii Europa 

2020 i w jego przypadku przeprowadzona została analiza ekonometryczna. 

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 
Respondentami w badaniu były kluczowe osoby zaangażowane w programowanie i 

wdrażanie (w tym monitorowanie) RPO WM 2014-2020, tj. przedstawiciele 

Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UM WM) 

pełniących różne funkcje w systemie zarzadzania i kontroli oraz wdrażania Programu, 

jak również przedstawiciele odpowiednich wydziałów IP oraz przedstawiciele 

Komitetu Monitorującego i eksperci oceniający wnioski, a także wybrani beneficjenci 

(z którymi rozmowy zrealizowano na potrzeby studiów przypadków). 
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Badanie ilościowe CATI z beneficjentami RPO WM 2014-2020 
Zgodnie ze stanem na 31.12.2018 roku, łączna liczba podpisanych umów wynosiła 

2905. Badanie ilościowe zrealizowane zostało przy błędzie maksymalnym równym 4% 

oraz poziomie ufności wynoszącym 0,95. Liczebność próby wynosiła 497. Dobór próby 

miał charakter losowo-kwotowy, przy czym podstawą ustalenia proporcji był udział 

beneficjentów realizujących projekt/y w danej osi priorytetowej (OP) w ogóle 

beneficjentów 

Badanie CAWI/CATI z wnioskodawcami nieskutecznymi 
Zgodnie ze stanem na 31.12.2018 roku, łączna liczba wniosków odrzuconych wynosiła 

2476. Dobór próby zakładał, że badanie zrealizowane zostanie przy błędzie 

maksymalnym równym 5% oraz poziomie ufności wynoszącym 0,95, co sprawiło, że 

liczebność próby wyniosła 333. Dobór próby miał charakter losowo-kwotowy, przy 

czym podstawą ustalenia proporcji był udział wnioskodawców nieskutecznych 

składających wniosek w danej OP w ogólnej liczbie wnioskodawców nieskutecznych. 

Panel ekspercki 
Wykonawca zrealizował jeden panel ekspercki. Wzięło w nim udział troje 

przedstawicieli Wykonawcy (kierownik badania i dwoje jego zastępców), sześcioro 

ekspertów zewnętrznych będących przedstawicielami środowiska akademickiego oraz 

przedstawiciele Zamawiającego (odpowiadający za wdrażanie interwencji zarówno w 

obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jak i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR)). 

Warsztat ewaluacyjny 
Na końcowym etapie badania zrealizowany został warsztat ewaluacyjny. W dyskusji 

dotyczącej projektu raportu końcowego, w tym zwłaszcza sformułowanych w nim 

rekomendacji, wzięli udział przedstawiciele Wykonawcy oraz IZ i IP RPO WM 2014-

2020. Spotkanie miało za zadanie podnieść jakość sformułowanych wniosków i 

zaproponowanych rekomendacji, w tym w szczególności zapewnić ich 

implementowalność. 
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Diagnoza, ocena realizacji celów RPO WM 
2014-2020 i prognozy ich osiągnięcia 

I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej 
w gospodarce 

Priorytet inwestycyjny 1a 

Diagnoza dla PI 1a 

Zaprogramowane w Priorytecie inwestycyjnym 1a wsparcie ma przede wszystkim 

odpowiadać na problem niesatysfakcjonującego stanu infrastruktury B+R w regionie. 

Nowoczesna infrastruktura B+R odpowiadająca na potrzeby gospodarki województwa 

jest fundamentem podejmowania ambitnych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych 

mających potencjał do dokonania realnych przeobrażeń w pożądanych kierunkach 

oraz podniesienia konkurencyjności podmiotów z Mazowsza, w tym przede wszystkim 

w wymiarze międzynarodowym. 

Według danych GUS, udział województwa mazowieckiego w alokacji aparatury 

naukowo-badawczej względem całego kraju oscylował w latach 2012-2017 na 

poziomie ok.30% i przewyższał ponad dwukrotnie wielkość udziału kolejnych w 

rankingu województw: dolnośląskiego i małopolskiego (Wykres 1). 
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Wykres 1. Alokacja aparatury naukowo-badawczej względem kraju w latach 2012-
2017 (w %) 

 

Źródło: STRATEG oraz GUS, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku, 

Warszawa, 2018. 
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Rzeczywistym problemem dla podejmowania zaawansowanych prac B+R pozostawał 

na moment programowania stopień deprecjacji aparatury naukowo-badawczej. Dane 

zawarte w publikacji GUS pt. „Nauka i technika w 2012 roku” pokazywały bardzo 

wysoki poziom jej zużycia wynoszący 77,4%, znacznie przekraczający średnią dla Polski 

(71,5%).  

Wyzwaniem jest także trudność w elastycznym reagowaniu na potrzeby 

przedsiębiorców i dostarczaniu rozwiązań o poziomie technologicznym 

umożliwiających skuteczną walkę konkurencyjną na rynku międzynarodowym.  

Problem zużycia aparatury naukowo-badawczej wciąż pozostaje aktualny. Według 

danych statystyki publicznej zawartych w publikacji pt. „Działalność badawcza i 

rozwojowa w Polsce w 2017 roku” na koniec 2017 roku wartość wskaźnika zużycia 

aparatury jeszcze się powiększyła i wyniosła 82,4%, pozostając na poziomie wyższym 

niż średnia ogólnokrajowa (81,5%). Oznacza to, że w okresie obejmującym lata 2012-

2017 modernizacja aparatury naukowo-badawczej postępowała wolniej aniżeli jej 

deprecjacja. W konsekwencji ta sytuacja przekłada się na utrudnioną realizację celów 

końcowych RPO WM 2014-2020.  

Ocena postępów w realizacji PI 1a 

W przypadku dwóch wskaźników przyjętych dla PI 1a, obecny stan ich realizacji 

wskazuje na znaczne zróżnicowanie stopnia zaawansowania w osiąganiu 

wyznaczonych wartości docelowych. Wskaźnik Liczba jednostek naukowych 

ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R został już obecnie osiągnięty na 

poziomie 80% (realizacja w oparciu o zatwierdzone Wnioski o Płatność (WoP)). 

Realizacja pozostałych dwóch wskaźników prezentuje się znacznie gorzej. Wskaźnik 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie 

innowacji lub badań i rozwoju został osiągnięty na poziomie zaledwie 1,6%, zaś w 

przypadku wskaźnika Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach 

infrastruktury badawczej nie zanotowanego żadnego postępu w realizacji wartości 

docelowej.  

 



 

 

Tabela 1. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 1a (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika- 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)1 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)2 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
naukowców 
pracujących w 
ulepszonych 
obiektach 
infrastruktury 

200 0 0,0% 0 0,0% 652,1 326,1% 680 340,0% 

                                                                 
1 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
2 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników). 



 

 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika- 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)1 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)2 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

badawczej 
[EPC] 

Inwestycje 
prywatne 
uzupełniające 
wsparcie 
publiczne dla 
projektów w 
zakresie 
innowacji lub 
badań i 
rozwoju [EUR] 

32 700 
000 

0 0,0% 507 845,7 1,6% 62 176 758,3 190,1% 65 295 001,0 199,7% 



 

 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika- 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)1 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)2 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
jednostek 
naukowych 
ponoszących 
nakłady 
inwestycyjne 
na działalność 
B+R [szt.] 

5 0 0,0% 4 80,0% 20 400,0% 21 420,0% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014.  



 

 
34 34 34 34 

Prognozy wskaźników przeprowadzone w oparciu o wartości deklarowane przez 

beneficjentów w zawartych umowach o dofinansowanie (UoD) wskazują na wysoce 

prawdopodobne przekroczenie wartości docelowych w odniesieniu do wszystkich 

trzech wskaźników, z czego najwyższe dla wskaźników: Liczba jednostek naukowych 

ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (stopień realizacji na poziomie 

400%) oraz Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury 

badawczej (326,1%). Także dla trzeciego ze wskaźników Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i 

rozwoju przewidywany poziom realizacji znacznie przekracza założoną wartość 

(190,1%). 

Dla priorytetu 1a określono dwa specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu: 

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB oraz Udział nakładów 

finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem. 

Tabela 2. Wartości wskaźników rezultatu, specyficznych dla Programu dla PI 1a 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2016) 

Nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową w 
relacji do PKB 

% 1,393 2011 2,0 1,66 

Udział nakładów 
finansowanych z sektora 
przedsiębiorstw w 
nakładach na działalność 
B+R ogółem 

% 31,90 2012 42,5 49,3 

Źródło: BDL GUS. 

                                                                 
3 W RPO WM 2014-2020 niewłaściwie wskazano wartość dla 2011 roku jako roku 

bazowego. W 2011 r. nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB 
wyniosły w regionie 1,39%; przywołana w RPO WM 2014-2020 wartość 1,37% 
dotyczy roku 2012 - zaleca się zrewidowanie i uporządkowanie zapisów dokumentu 
pod tym względem, tzn. albo utrzymanie obecnej wartości bazowej i zmianę roku 
bazowego na 2012 r., albo pozostawienie 2011 r. jako roku bazowego - przy 
modyfikacji wartości bazowej do poziomu 1,39% (jak w powyższej tabeli 
opracowanej przez Ewaluatora). 
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Wielkość nakładów wewnętrznych na B+R w relacji do PKB wg cen bieżących wzrosła 

w województwie mazowieckim z poziomu 1,39% w 2011 roku do poziomu 1,66% w 

2016 roku. W okresie 2011-2016 przyrost wyniósł 0,27 punktu procentowego i był 

nominalnie wyższy aniżeli średnio dla  Polski (wzrost o 0,22 punktu procentowego). 

Przy kontynuacji zmian w wartości wskaźnika należy uznać za prawdopodobne 

osiągnięcie wyznaczonej na 2023 rok wartości docelowej w 2023 roku na poziomie 

2,0%. 

Wykres 2. Wielkość nakładów wewnętrznych na B+R w relacji do PKB (ceny bieżące) 
w województwie mazowieckim na tle Polski w latach 2011-2016 (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

W przypadku drugiego ze wskaźników Udział nakładów finansowanych z sektora 

przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem zanotowane zmiany były 

jeszcze większe. Z poziomu 31,9% w 2012 roku wartość wskaźnika wzrosła do poziomu 

49,3% w 2016 roku. Oznacza to wzrost o 54,5%, który był nieco wolniejszy od wzrostu 

ogólnokrajowego (o 64,4%). Wartość docelowa wskaźnika wyznaczona na poziomie 

42,5% w 2023 roku została tym samym znacznie przekroczona. 
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Wykres 3. Udział nakładów na działalność B+R finansowanych z sektora 
przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem w województwie 
mazowieckim na tle Polski w latach 2012-2016 (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 1a 

Dotychczasowy postęp w realizacji założonych wartości wskaźników jest zgodny z 

przyjętymi na etapie programowania założeniami. Uprawnione podmioty wyrażają 

zainteresowanie korzystaniem z udostępnionych w ramach PI 1a środków 

finansowych. System wdrażania i realizacji projektów został przygotowany w 

odpowiedni sposób, zgodnie z potrzebami aplikujących podmiotów. 

Nie wystąpiły żadne czynniki zewnętrzne mogące tworzyć bariery w skuteczności 

realizacji PI 1a. Jednocześnie można mówić o zmianach w otoczeniu, które mogą 

stymulować wzrost zainteresowania sięganiem przez uprawnione podmioty po środki. 

Najważniejszą z nich jest prowadzona obecnie reforma systemu szkolnictwa i nauki w 

Polsce, która ściślej wiąże system oceny parametrycznej uczelni i jej pracowników z 

oceną współpracy z sektorem gospodarczym, a tym samym może zachęcać do 

podejmowania aktywności w realizacji wspólnych projektów z podmiotami 

komercyjnymi. Jednym z warunków skutecznej współpracy jest możliwość 

zaoferowania biznesowi zaawansowanych usług realizowanych przy wykorzystaniu 

nowoczesnej infrastruktury B+R. 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 1a 

Zmiany społeczno-gospodarcze województwa nie determinują w istotny sposób 

aktualności czy trafności interwencji stanowiącej odpowiedź na potrzeby rozwojowe 

zidentyfikowane w RPO WM 2014-2020 na etapie programowania. Najważniejsze 

potrzeby pozostają w sferze zapewnienia konkurencyjności dla regionalnych 
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podmiotów, pozwalające im skutecznie rywalizować w wymiarze krajowym 

i międzynarodowym. 

Z uwagi na specyficzny charakter wyboru projektów (wpisanie na listę projektów 

kwalifikujących się do dofinansowania w Kontrakcie Terytorialnym oraz późniejszy 

akcept MNiSW i MIiR), proces wdrożenia projektów realizujących PI 1a przebiega w 

całej Polsce podobnie i trudno w tej sytuacji mówić o dobrych praktykach. Skuteczność 

interwencji jest determinowana głównie popytem ze strony uprawnionych 

podmiotów. 

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 1a 

Potencjał aplikacyjny zależy w głównej mierze od endogenicznego potencjału 

innowacyjnego regionu. W przypadku województwa mazowieckiego ten potencjał 

aplikacyjny istnieje, a jego wyrazem jest 55 projektów zgłoszonych do Kontraktu 

Terytorialnego. PI 1a jest w stanie zaabsorbować znacznie większe środki, aniżeli 

zostały na niego alokowane.  

Priorytet inwestycyjny 1b 

Diagnoza dla PI 1b 

Zaprogramowane wsparcie ma przede wszystkim odpowiadać na problem 

niedostatecznego poziomu inwestycji w obszarze B+R i innowacji realizowanych przez 

przedsiębiorstwa, zarówno samodzielnie jak i we współpracy z jednostkami 

naukowymi, poprzez wdrożenia wyników prowadzonych przez nie badań i zlecanych 

im do wykonania.  

Dane przedstawione na poniższym wykresie wskazują na silny, ponad trzykrotny 

wzrost, jaki odnotowano w odniesieniu do wielkości nakładów wewnętrznych 

ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową w 

relacji do PKB (wg cen bieżących) w latach 2011-2016. Z wyjściowego poziomu 0,36% 

na moment programowania, nastąpiło zwiększenie wielkości tych wydatków do 

poziomu 1,13% w 2016 roku. Tempo wzrostu wyprzedzało tempo ogólnopolskie. 
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Wykres 4. Wielkość nakładów wewnętrznych sektora przedsiębiorstw na B+R w 
relacji do PKB (ceny bieżące) w województwie mazowieckim na tle Polski w latach 
2011-2016 (w %) 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 

Jednym z oczekiwanych rezultatów interwencji jest wzrost współpracy firm 

z jednostkami naukowymi, co pozwoli na wybór optymalnego dla przedsiębiorcy 

modelu prowadzenia prac B+R – samodzielnie lub we współpracy z jednostką 

naukową. Poprzez zacieśnienie współpracy, jednostki naukowe będą w stanie lepiej 

dostosować swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorstw. 

Według danych GUS, w latach 2011-2017 dokonał się zauważalny postęp w 

odniesieniu do odsetka przedsiębiorstw współpracujących w zakresie działalności 

innowacyjnej (Wykres 5). Jednocześnie należy zauważyć, że osiągnięty wzrost (z 

poziomu 5,5% w 2011 roku do poziomu 7,6% w 2017 roku) był znacząco wyższy niż 

średnio dla całego kraju. 
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Wykres 5. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie 
działalności innowacyjnej w % ogółu przedsiębiorstw w województwie mazowieckim 
na tle Polski w latach 2011-2017 (w %) 

 

Źródło: STRATEG oraz GUS, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku, 
Warszawa, 2018. 

Zmiany obrazowane powyższymi wskaźnikami wskazują na skuteczność interwencji 

prowadzonej w zakresie inwestycji w obszarze B+R i innowacji realizowanych przez 

przedsiębiorstwa. Ponadto, stymulując zacieśnianie współpracy ze sferą nauki, tworzy 

dla przedsiębiorstw alternatywę w postaci możliwości współpracy z jednostkami 

naukowymi na rzecz działalności innowacyjnej.  

Ocena postępów w realizacji PI 1b 

Postęp w realizacji PI 1b można określić jako zróżnicowany. W odniesieniu do dwóch 

wskaźników, tj. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie i Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących dotacje osiągnął już blisko 90% realizacji wskaźników 

docelowych (na podstawie zatwierdzonych WoP). Gorzej przedstawia się realizacja 

pozostałych wskaźników. Wskaźnik Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) został osiągnięty na poziomie 21,7%, wskaźnik 

Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach na poziomie 1,8%, zaś 

wskaźnik Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi na 

poziomie 0%. 

Zdecydowanie korzystniejszy obraz prognozowanego postępu rzeczowego wyłania się 

na podstawie umów o dofinansowanie. W oparciu o deklaracje beneficjentów można 

szacować aktualny, planowany postęp w realizacji wskaźników: Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie i Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje na poziomie 

135,5%, wskaźnika Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach na 
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poziomie 60,8%, zaś wskaźnika Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw (dotacje) został osiągnięty na poziomie 60,5%. Na 

niezadowalającym poziomie pozostaje wciąż wskaźnik Liczba przedsiębiorstw 

współpracujących z ośrodkami badawczymi (10%). W przypadku ostatniego wskaźnika 

istnieje realne zagrożenie jego nieosiągnięcia. Prognozy wskazują na osiągnięcie 

wartości docelowych dla wszystkich pozostałych wskaźników. 

 

 



 

 

Tabela 3. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 1b (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)4 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)5 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 
[przedsiębiorstwa] 

290 133 45,9% 259 89,3% 393 135,5% 658 226,9% 

                                                                 
4 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
5 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)4 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)5 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
dotacje 
[przedsiębiorstwa] 

290 133 45,9% 259 89,3% 393 135,5% 658 226,9% 

Inwestycje 
prywatne 
uzupełniające 
wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw 
(dotacje) [EUR] 

120 630 
000 

5 624 589,3 4,7% 26 186 828,7 21,7% 72 998 067,1  60,5% 123 455 658 102,3% 



 

 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)4 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)5 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Liczba nowych 
naukowców we 
wspieranych 
jednostkach [EPC] 

110 2 1,8% 2 1,8% 66,9 60,8% 99 90,0% 

Liczba 
przedsiębiorstw 
współpracujących 
z ośrodkami 
badawczymi 
[przedsiębiorstwa] 

40 0 0,0% 0 0,0% 4 10,0% 23 57,5% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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Specyficznym dla programu wskaźnikiem rezultatu przyjętym dla PI 1b są Nakłady 

sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB.  

Tabela 4. Wartości wskaźnika rezultatu, specyficznego dla Programu dla PI 1b 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2016) 

Nakłady sektora 
przedsiębiorstw na 
działalność B+R w relacji 
do PKB 

% 0,35 2011 0,85 1,13 

Źródło: BDL GUS.  

Jak pokazano w części diagnostycznej, wartość bazowa tego wskaźnika w 2011 roku 

wynosząca 0,36% wzrosła do poziomu 1,13% w 2016 roku. Założona dla tego 

wskaźnika wartość docelowa w 2023 roku na poziomie 0,85% została już więc mocno 

przekroczona. 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 1b 

Dotychczasowy postęp w realizacji założonych wartości wskaźników jest 

satysfakcjonujący w odniesieniu do większości wskaźników, za wyjątkiem wskaźnika 

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi. Na poziom 

wykonania tego wskaźnika główny wpływ ma fakt, że realizacja wskaźnika jest liczona 

wyłącznie dla kategorii interwencji 062, zaś beneficjenci realizowali projekty w ramach 

innych kategorii interwencji.  

Do samej skuteczności interwencji w ramach PI 1b nie można mieć zastrzeżeń. O 

potencjale do współpracy między podmiotami sektora gospodarczego i sektora nauki 

świadczy pozytywny trend mający swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych.  

W województwie mazowieckim jest stosowany także instrument pobudzający taką 

współpracę, jakim jest bon na innowacje. Współpraca faktycznie ma miejsce, a 

jedynym problemem pozostaje tu wskazana kwestia monitorowania wartości 

wskaźnika. 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 1b 

Trafność interwencji była wysoka na etapie programowania i odpowiadała na 

rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw z regionu Mazowsza. Potrzeby te zachowały swą 
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aktualność. W wyniku realizowanej interwencji zwiększa się skala nakładów 

prywatnych na działalność B+R, co może być początkiem trwałych zmian 

mentalnościowych wśród mazowieckich przedsiębiorstw i skierowania ich uwagi na 

innowacje powstające w wyniku prac B+R (prowadzonych we własnym zakresie lub we 

współpracy z jednostkami naukowymi), służących jako główny środek uzyskiwania 

przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Ważne są także dokonujące się zmiany związane z podejmowaniem lub poszerzaniem 

zakresu współpracy z jednostkami naukowymi. Podjęta interwencja stymuluje te 

zmiany, prowadząc do lepszego dostosowania oferty jednostek naukowych do potrzeb 

przedsiębiorstw. 

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 1b 

Potencjał aplikacyjny jest wystarczający do pełnego wykorzystania alokacji 

przewidzianej na realizację PI 1b. Potwierdza to liczba złożonych wniosków o 

dofinansowanie (929), która pokazuje, że starania o pozyskanie dofinansowania 

podejmuje liczne grono podmiotów, a korzyści z realizacji projektów trafiają do 

szerokiej grupy beneficjentów.  

Podsumowanie OP I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej 

w gospodarce  
Cele pośrednie ustanowione dla wybranych dla osi priorytetowej I wskaźników Ram 

Wykonania zostały osiągnięte. Wysoki stopień przekroczenia celu pośredniego 

odnotowano dla wskaźnika Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (188,4%). 

Prowadzona interwencja w sposób skuteczny realizuje cele zwiększonego 

urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej i zwiększonej aktywności badawczo-

rozwojowej przedsiębiorstw. Osiągnięte wartości wskaźników pokazują, że 

Jak to robią inni? 

Jako przykład dobrej praktyki, której wprowadzenie warto rozważyć, można wskazać 

na rozwiązanie przyjęte w województwie wielkopolskim, gdzie w ramach Działania 

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski 

przewidziano możliwość wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R w oparciu o 

pomoc de minimis (do wysokości dofinansowania dla projektów nie przekraczającej 

700 tys. zł). Takie rozwiązanie wspiera potrzeby najmniejszych firm, gdzie 

infrastruktura badawcza, w którą chcą się wyposażać nie jest tak kosztowna, 

niwelując barierę relatywnie wysokiego wymaganego wkładu własnego. 
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zastosowane zasady oceny i wyboru projektów prowadzą do oszczędnego, 

efektywnego i wydajnego wydatkowania środków. Przyjęte zasady zapewniają 

optymalizację interwencji i koordynację działań z perspektywy systemu wdrażania, co 

jest szczególnie dobrze widoczne w PI 1a. Z kolei optymalizacja działań z perspektywy 

beneficjenta jest dobrze widoczna w PI 1b, gdzie przedsiębiorca ma możliwość 

dostosowania modelu realizacji prac B+R (prowadzonych samodzielnie lub we 

współpracy z jednostką naukową) do własnych możliwości i preferencji. Prowadzi to 

do realnych zmian w gospodarce Mazowsza w postaci wzrostu nakładów 

przedsiębiorstw na działalność B+R (z 0,36% PKB do poziomu 1,13% PKB w 2016 roku) 

oraz wzrostu odsetka przedsiębiorstw współpracujących w zakresie działalności 

innowacyjnej, w tym głównie z jednostkami naukowymi (z poziomu 5,5% w 2011 roku 

do poziomu 7,6% w 2017 roku).  

 



 

 

Tabela 5. Wskaźniki wybrane do Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych – OP I 
Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce (stan na 31.12.2018 r.) 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik lub KEW Jednostka pomiaru 
Cel pośredni na 

2018 r. 

% realizacji 
celu 

pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji 
wartości 

docelowej 

WP 

Inwestycje 
prywatne 
uzupełniające 
wsparcie publiczne 
dla przedsiębiorstw 
(dotacje) 

 

EUR 13 897 000 188,4% 120 630 000 21,7% 

WF 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 
wydatków 
kwalifikowalnych 

 

EUR 49 853 543 109,9% 347 771 413 15,8% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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II Wzrost e-potencjału Mazowsza 

Priorytet inwestycyjny 2c 

Diagnoza dla PI 2c 

Głównymi elementami diagnozy związanej z realizacją Priorytetu inwestycyjnego 2c 

Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia 

społecznego, e-kultury i e-zdrowia były wskazania związane z obserwowanym, 

relatywnie wysokim nasyceniem mazowieckich firm podstawową infrastrukturą 

teleinformatyczną przy stosunkowo niskim wykorzystywaniu zaawansowanych 

rozwiązań ICT, a pośrednio niewystarczającym poziomem e-usług świadczonych przez 

instytucje publiczne, czego przejawem był niski poziom rozwoju e-edukacji, e-

medycyny [e-zdrowia], e-administracji. Zidentyfikowane w RPO WM 2014-2020 

problemy dotyczyły w pierwszym rzędzie konieczności dostosowania już wdrożonych, 

bądź planowanych, rozwiązań ICT w służbie zdrowia do wzrastających wymagań 

prawnych w tej dziedzinie, jak również zwiększenia dostępności rozwiązań 

adresowanych bezpośrednio do pacjentów, szczególnie w zakresie dostępności do 

świadczeń (umawianie wizyt, monitorowanie miejsca na liście oczekujących). Drugim 

obszarem, do którego adresowana miała być interwencja, był obszar e-administracji, 

gdzie wskazywano na konieczność zwiększenia możliwości świadczenia usług zdalnie, 

bez konieczności wizyty w urzędzie oraz wsparcia tak istotnego obszaru, jakim jest 

szeroko rozumiana infrastruktura informacji przestrzennej. Dwoma dodatkowymi 

obszarami interwencji miało być wsparcie digitalizacji i elektronizacji usług w obszarze 

edukacji wyższej oraz kultury. Całość interwencji skupiać się miało na realizacji 

priorytetu Strategii Europa 2020 dotyczącego inteligentnego rozwoju - gospodarki 

opartej na wiedzy i innowacji, która pośrednio wpisuje się również w jeden z trzech 

projektów przewodnich wyznaczonych w Strategii - projekt Europejskiej Agendy 

Cyfrowej. Projekt ten jest zorientowany na „osiągnięcie trwałych korzyści 

ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego płynących z szybkiego i 

bardzo szybkiego Internetu i aplikacji interoperacyjnych”.  

Zasadniczo na poziomie RPO WM 2014-2020 adresowana jest zatem kwestia aplikacji 

ICT, gdyż nie przewidziano działań związanych z budową infrastruktury dostępowej czy 

też podnoszenia kwalifikacji cyfrowych społeczeństwa. Limitowany jest również krąg 

podmiotów, które mogą stać się beneficjentami dotacji w tym priorytecie – stanowią 

je instytucje samorządowe, medyczne oraz wspomniane powyżej uczelnie wyższe 

(również niepubliczne) oraz instytucje kultury. 
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Tak opisaną logikę interwencji można uznać za nadal aktualną, choć upływ czasu i 

dynamiczny postęp technologiczny w dziedzinie ICT powodują, że diagnoza dotycząca 

stosunkowo niskiego wykorzystania rozwiązań ICT we wspomnianych obszarach traci 

powoli na aktualności, problemem pozostaje natomiast świadczenie 

wysokojakościowych i przyjaznych użytkownikowi e-usług w tych obszarach oraz 

udostępnianie informacji (w szczególności informacji publicznej) przez podmioty 

działające we wspomnianych sektorach. Mimo to, z uwagi na czas niezbędny do 

realizacji poszczególnych, już zakontraktowanych projektów oraz ich oczekiwany 

wpływ na rozwój regionu, a pośrednio wkład do realizacji Strategii Europa 2020 - cele 

przyjęte w RPO WM 2014-2020 pozostają aktualne, zaś realizacja działań w ramach 

Priorytetu inwestycyjnego 2c powinna być kontynuowana poprzez dokończenie już 

rozpoczętych projektów oraz monitorowanie ich prawidłowej realizacji. Przyjęty 

sposób wdrażania, wyrażający się realizacją dwóch poddziałań (2.1.1 oraz 2.1.2 

adresowane do ZIT) niewątpliwie przyczyni się do realizacji celów końcowych RPO WM 

2014-2020. Nie ma jednak potrzeby dalszego wzmacniania tych działań, nie kreują one 

również zasadniczej wartości dodanej w ramach RPO WM 2014-2020. Stanowią raczej 

wzmocnienie dla działań w ramach pozostałych priorytetów. Adresują również 

obszary, gdzie potrzeba rozwoju e-potencjału była szczególnie widoczna, a które 

cechują się ograniczonymi możliwościami stosowania rozwiązań o charakterze 

komercyjnym lub też skorzystania z interwencji na poziomie krajowym, przede 

wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). POPC adresuje 

obszar budowy infrastruktury dostępowej oraz cyfrowego wykluczenia oraz 

analogicznie do RPO WM 2014-2020, kwestie dostępności e-usług, ale na poziomie 

krajowym. Postęp technologiczny, wyrażający się nie tylko lepszymi i bardziej 

wszechstronnymi rozwiązaniami ICT, ale także spadkiem kosztów jednostkowych 

zarówno sprzętu, jak i samych aplikacji powoduje, iż rozwiązania w tym zakresie stają 

się coraz bardziej dostępne, również w obszarach, które dotychczas borykały się z 

ograniczeniami budżetowymi w dziedzinie nakładów na technologię. Rośnie również 

świadomość społeczna i umiejętności w tej dziedzinie, a w konsekwencji popyt na 

szeroko rozumiane e-usługi, co wymusza dostosowania w podmiotach je 

świadczących, w tym także na szeroko rozumianych podmiotach świadczących usługi 

publiczne. 

W tym kontekście wskaźniki produktu i rezultatu przyjęte w odniesieniu do Priorytetu 

inwestycyjnego 2c uznać należy za trafne, zaś oczekiwane efekty powinny zostać 

osiągnięte z pewną nadwyżką ilościową i jakościową (wyższy wskaźnik w zakresie usług 
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na czwartym poziomie dojrzałości, „konsumujący” niższe wykonanie w zakresie usług 

o jedynie trzecim poziomie dojrzałości). 

Ocena postępów w realizacji PI 2c 

W ramach Priorytetu inwestycyjnego 2c przeprowadzono dotychczas łącznie 10 

naborów wniosków, z czego 8 w ramach Działania 2.1.1., a 2 w ramach Działania 2.1.2. 

Na rok 2019 przewidziano realizację jednego naboru konkursowego w ramach 

Działania 2.1.1. oraz naboru w trybie pozakonkursowym na dofinansowanie projektu 

pn.: Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-

Archiwum). Poza dotychczasowymi dwoma naborami w trybie pozakonkursowym w 

ramach Działania 2.1.2. adresowanego do ZIT, wszystkie pozostałe nabory miały 

charakter konkursowy. W ich ramach złożono łącznie 174 wnioski, z czego 153 

dotyczyły Działania 2.1.1., a pozostałe 21 wniosków Działania 2.1.2. Nabory odbywały 

się w ramach oddzielnych typów e-usług reprezentowanych przez określone grupy 

podmiotów (e-zdrowie, e-administracja itd.) i cieszyły się zróżnicowanym, choć 

generalnie umiarkowanym zainteresowaniem ze strony podmiotów wnioskodawców 

(relatywnie największy popyt na środki w ramach e-zdrowia). Proces wyboru, poza 

nielicznymi wyjątkami, nie był wysoko selektywny i dotacje otrzymywała zdecydowana 

większość podmiotów ubiegających się o nie. Sprzyjały temu również możliwości 

uzupełniania wniosków na etapie oceny wstępnej, co pozwalało na eliminację 

niedociągnięć o charakterze zarówno formalnym, jak i na usunięcie niejasności oraz 

poprawę w przypadku pomyłek bądź drobnych uchybień. W efekcie 

przeprowadzonych naborów zakontraktowano wnioski na kwotę stanowiącą 80,6% 

całości alokacji na przedmiotowy priorytet (75,8% z uwzględnieniem rezerwy 

wykonania), co stanowi relatywnie wysoki poziom i świadczy o znaczącym 

zaawansowaniu realizacji. Uzyskano również znaczący postęp w realizacji wskaźników 

z Programu, co przedstawia poniższa tabela. I tak wskaźniki dotyczące uruchamiania e-

usług na obu monitorowanych poziomach dojrzałości zostały już wykonane na 

poziomie powyżej ¼ zaplanowanych wartości docelowych, zaś ich wartość wynikająca 

z podpisanych umów z bezpieczną rezerwą przekracza zaplanowany poziom wartości 

docelowych. Również cel pośredni wyznaczony w tym zakresie w Ramach Wykonania 

został znacząco przekroczony. Nie budzi również obaw realizacja wskaźnika 

dotyczącego liczby podmiotów udostępniających online informacje sektora 

publicznego, gdzie co prawda aktualny postęp jest nieco wolniejszy (co wynika z 

późniejszej realizacji naborów w sektorze e-administracji), lecz prognoza wielkości 

tego wskaźnika wynikająca z umów o dofinansowanie ponad dwukrotnie przekracza 
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przyjęty poziom docelowy. Można zatem uznać, że aktualny stan wdrażania Priorytetu 

inwestycyjnego 2c zapewnia w pełni realizację oczekiwanych wartości docelowych 

wszystkich wskaźników programowych na rok 2023 i to mimo znaczącej kwoty alokacji 

pozostającej nadal do dyspozycji. Co więcej, wskazać można na oczekiwane znaczące 

przekroczenie niektórych wskaźników i to nawet bez konieczności przeprowadzania 

dodatkowych naborów w ramach działań objętych Priorytetem 2c. 



 

 

Tabela 6. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 2c (stan na 31.12.2018 r.) 

                                                                 
6 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD 
7 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  

Nazwa 

wskaźnika 

[jednostka 

pomiaru] 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 

zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 

zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 

dofinasowanie)6 

Prognoza wskaźnika 

(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)7 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Liczba usług 

publicznych 

udostępnionych 

on-line o stopniu 

dojrzałości co 

najmniej 3 [szt.] 

1 300 300 23,1% 379 29,2% 1 485 114,2% 1 959 150,7% 



 

 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014.

Liczba usług 

publicznych 

udostępnionych 

on-line o stopniu 

dojrzałości 4 – 

transakcja [szt.] 

995 251 25,2% 329 33,1% 1 089 109,4% 1 504 151,2% 

Liczba 

podmiotów, 

które 

udostępniły 

online 

informacje 

sektora 

publicznego 

[szt.] 

25 0 0,0% 0 0,0% 57 228,0% 86 344,0% 



 

 
54 54 54 54 

Wartość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne kategorie interwencji 

jest wystarczająca do realizacji wszystkich zobowiązań wskaźnikowych na lata 2014-

2020. 

Wskaźnikiem rezultatu strategicznego pochodzącym ze statystyki publicznej dla PI 2c 

jest wskaźnik dotyczący Odsetka obywateli korzystających z e-administracji (EAC) na 

poziomie regionalnym. Wielkość wyjściowa tego wskaźnika w 2014 roku wynosiła 

34,1, a jako wartość docelową w roku 2023 przyjęto 45,38%.  

Tabela 7. Wartości wskaźnika rezultatu, specyficznego dla Programu dla PI 2c 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2018) 

Odsetek obywateli 
korzystających z e-
administracji (EAC) 

% 34,1 2014 45,38 41,9 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Wartość tego wskaźnika w okresie 2014-2018 wzrosła o 7,8 punktów procentowych, 

ale - jak wskazano na wykresie poniżej - prosta kontynuacja linii trendu wskazuje, iż 

znajdzie się on w roku 2023 poniżej wartości docelowej. Trzeba jednak zauważyć, że 

wskaźnik ten jest bardzo wrażliwy na sposób (metodologię) pomiaru, czego wyraźnym 

dowodem jest jednorazowy spadek, jaki nastąpił na przełomie 2012 i 2013 roku. Co 

więcej, jego poziom zależy w dużej mierze od dostępności oraz skali stosowania i 

popularności rozwiązań z zakresu e-administracji oferowanych przez administrację 

centralną, takich jak platforma e-puap czy portal podatkowy e-deklaracje PIT. Zasięg i 

efekt rozwiązań wspieranych w ramach Priorytetu inwestycyjnego 2c ma charakter 

lokalny, choć coraz większa popularność platform ogólnokrajowych może również 

prowadzić do szerszego wykorzystania tych rozwiązań. Efekty synergiczne dotyczą 

choćby sposobów uwiarygodniania użytkowników, jak również dostępności i 

„widoczności” zarówno poszczególnych instytucji, jak i ich e-usług w platformach 

krajowych (np. e-puap). Biorąc to pod uwagę i zakładając przede wszystkim dalszy 

wzrost popularności rozwiązań ogólnokrajowych, można oczekiwać, że wartość 

docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta, a przedsięwzięcia w ramach Priorytetu 

inwestycyjnego 2c będą miały w tym swój niewątpliwy udział na poziomie regionu, 

pozwalając na osiągnięcie analizowanego wskaźnika na poziomie wyższym niż inne 

regiony. 
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Wykres 6. Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 2c 

Jak wskazano powyżej, w ramach PI 2c osiągnięte zostały zarówno cele pośrednie w 

obszarze produktów, jak i wskaźników finansowych, zaś analiza wskazuje, iż ryzyko 

nieosiągnięcia wartości docelowych jest minimalne, gdyż już obecny poziom 

zakontraktowania pozwala na zrealizowania tych wskaźników ze znaczącą rezerwą, zaś 

ryzyko niedotrzymania poszczególnych umów wydaje się być niskie. Przyczynami 

takiego stanu rzeczy są z jednej strony wysoka skuteczność aplikacyjna, mimo 

relatywnie umiarkowanego zainteresowania konkursami, a z drugiej stosunkowo 

prosty charakter realizowanych projektów polegających przede wszystkim na 

uruchamianiu gotowych rozwiązań, dostosowanych do odbiorców końcowych i 

opartych o sprzęt najczęściej nabywany również w ramach projektu. Umożliwia to w 

wielu przypadkach realizację projektu przy udziale jednego bądź co najwyżej kilku 

dostawców, przy stosunkowo nieskomplikowanym planie zakupowym. Jedocześnie 

realizowane projekty były często kolejnym etapem działań już rozpoczętych i zakładały 

uruchamianie nowych, oczekiwanych przez interesantów, funkcjonalności już 

istniejących systemów IT, jak również niezbędne w tym zakresie doposażenie 

sprzętowe. 

Trzeba jednak zauważyć, że pierwotnie planowane wartości wskaźników dotyczących 

ilości świadczonych e-usług uległy znacznemu zwiększeniu w kolejnych aktualizacjach 
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RPO WM 2014-2020, co w dużej mierze wynika z braku doprecyzowania tego 

wskaźnika na poziomie definicyjnym. W rezultacie składający wnioski definiowali jako 

jednostkowe e-usługi poszczególne obszary (formularze) interakcji z użytkownikami 

(pacjentami, interesantami – w zależności od typu instytucji) dokonując w ten sposób 

ich nieco sztucznego podziału – np. w miejsce jednej kompleksowej e-usługi dla 

pacjentów deklarowano realizację wielu detalicznych e-usług takich jak: e-recepta, e-

kolejka, e-zapis, e-porada, e-wypis a nawet e-zgłoszenie o porodzie czy e-żywienie 

pozajelitowe, z których część ma znaczenie marginalne z punktu widzenia 

przeciętnego odbiorcy i które powinny być zunifikowane na etapie przygotowywania 

mapy procesów poprzedzającego złożenie wniosku. Co więcej, wskaźnik dotyczący 

ilości uruchomionych e-usług nie uwzględnia ich jakości i stopnia trudności w 

wykorzystaniu od strony użytkownika, a zatem możliwa jest sytuacja, gdy usługi te 

zostaną odebrane i będą dostępne, ale ich wykorzystanie będzie znikome z uwagi na 

brak przyjaznego interfejsu bądź zbyt skomplikowany sposób korzystania. Wykonawca 

zdaje sobie sprawę, iż jest to zagrożenie nie do uniknięcia i nawet formalne 

przestrzeganie standardów WCAG 2.0 nie gwarantuje łatwości w poruszaniu się po 

danej stronie. Niemniej, właśnie dlatego ten obszar powinien być szczególnie 

dokładnie monitorowany poprzez gromadzenie danych o rzeczywistym wykorzystaniu 

usług, gdyż pozwoli to ocenić jakościowy wymiar realizowanych przedsięwzięć. Innymi 

wątpliwymi aspektami premiowanymi w ramach oceny były: dostęp do usług za 

pomocą technologii mobilnych, co obecnie jest standardem (ew. premiowanie 

wyłącznie dedykowanych aplikacji mobilnych) oraz stosowanie rozwiązań „chmury 

obliczeniowej”, które w odniesieniu do e-zdrowia i e-administracji mogą być w 

niektórych przypadkach co najmniej wątpliwe z punktu widzenia udostępniania 

danych wrażliwych. 

Kolejnym czynnikiem wyjaśniającym prognozowane przekroczenie wartości 

docelowych wskaźników przy jednoczesnym niższym od planowanego wykorzystaniu 

środków jest spadek cen jednostkowych w sektorze ICT związany z postępem 

technologicznym i konkurencją. Odnosi się to przede wszystkim do cen sprzętu 

(hardware), w bardziej umiarkowanym stopniu oprogramowania (software) a w 

najmniejszym do kosztów wdrożeniowych, będących przede wszystkim pochodną 

poziomu wynagrodzeń. Spadek cen jednostkowych w sektorze został częściowo 

skonsumowany przez niewielkie przesunięcie udostępnianych e-usług w stronę 

bardziej dojrzałych, tj. o czwartym bądź piątym (nieobjętym wskaźnikiem) poziomie 

dojrzałości, co powinno przynieść dodatkowe korzyści jakościowe z realizowanych 

projektów. 
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Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 2c 

Działania w ramach Priorytetu inwestycyjnego 2c adekwatnie adresowały potrzeby 

rozwojowe występujące u wnioskodawców, wynikające z popytu na cyfrowe usługi w 

społeczeństwie. Można uznać, że relatywnie wysoka dostępność środków 

powodowała, iż kryteria wyboru nie stanowiły przeszkody w aplikowaniu, a w ramach 

kosztów kwalifikowanych możliwe było ujęcie szerokiego spectrum problemów 

związanych z ICT w jednostkach objętych interwencją. W tym kontekście, biorąc pod 

uwagę szybki postęp technologiczny w sektorze, można jednak zaobserwować 

tendencję do preferowania nadmiarowych zakupów sprzętu, przy relatywnie 

ograniczonym zakresie pozostałych kosztów kwalifikowanych w projektach. Mimo to, 

zarówno w obu dziedzinach dotyczących e-usług, jak i dostępności administracji 

publicznej, realizacja projektów w ramach Priorytetu powinna przynieść widoczny 

impuls podażowy, który powinien spotkać się z adekwatnym popytem ze strony 

przede wszystkim indywidualnych odbiorców, jak i innych interesariuszy. Warto 

również podkreślić, iż z uwagi na znaczący udział w wielu projektach wykonawców 

ulokowanych na Mazowszu, pośrednio realizacja Priorytetu ma również znaczenie dla 

rozwoju sektora ICT w skali regionalnej. 

Trzeba przy tym zauważyć, że w skali kraju, w ramach priorytetów inwestycyjnych 

zorientowanych na konkurencyjność MŚP, były i są dostępne w niektórych regionach 

również środki w dedykowanych działaniach zorientowanych na technologie 

informacyjno-telekomunikacyjne w działalności gospodarczej. Przykładem takiego 

działania może być Działanie 3.3 RPO woj. śląskiego. Cieszyło się ono sporym 

zainteresowaniem, dopóki w ramach projektów wymagana była innowacyjność 

jedynie na poziomie przedsiębiorstwa, co prowadziło najczęściej do wdrażania 

standardowych rozwiązań klasy ERP. Dopiero zmiana zasad i wprowadzenie wymogu 

reprezentowania przez projekt innowacji na poziomie regionu spowodowała, iż wybór 

projektów stał się bardziej selektywny, a projekty zaczęły wnosić pewną wartość 

dodaną z punktu rozwoju konkurencyjności MŚP. Można zatem zastanowić się nad 

większym dowartościowaniem projektów dotyczących ICT o dużym stopniu 

innowacyjności, choć z drugiej strony rozwiązania takie są nierozłącznie związane z 

wyższym poziomem ryzyka, które szczególnie w przypadku szeroko pojętego e-

zdrowia i e-administracji nie jest jednak pożądane. Wart podkreślenia jest również 

stosowany w Poddziałaniach 2.1.1. i 2.1.2. relatywnie nieskomplikowany zestaw 

kryteriów dopuszczających, podczas gdy wprowadzenie np. złożonych wymagań co do 

bezpieczeństwa systemów, jak to miało miejsce w RPO woj. lubuskiego, eliminowało 

wiele projektów na wstępie, z uwagi na brak obszernej dokumentacji i deklaratywnego 
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odniesienia się do wszystkich aspektów branych pod uwagę w ocenie. Wydaje się 

zatem - nie tylko na podstawie analizy dokumentacyjnej, ale również uwzględniając 

wypowiedzi badanych respondentów - że wymogi dotyczące składanej dokumentacji 

były rozsądnym kompromisem między prostotą a koniecznością zapewnienia 

adekwatnego standardu przygotowania projektów. 

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 2c 

Potencjał aplikacyjny w obszarze PI 2c wydaje się być w wysokim stopniu zaspokojony. 

Świadczą o tym zarówno zaawansowanie w realizacji wskaźników w tym Priorytecie, 

brak istotnych zagrożeń dla ich osiągnięcia, a w niektórych obszarach znaczące 

przekroczenia wartości docelowych, jak również umiarkowane zainteresowanie 

kolejnymi naborami wniosków. Można zatem rozważyć przeniesienie 10-15% alokacji 

do innych osi, cieszących się znacząco wyższym popytem, przy jednoczesnym 

przeprowadzeniu (poza naborem już anonsowanym w harmonogramie) jednego 

zbiorczego końcowego naboru projektów dla wszystkich zakresów projektów objętych 

Priorytetem. Ocena w takim naborze mogłaby mieć charakter uproszczony i poza 

oceną dostępową (wstępną), odnosić się do kilku podstawowych kryteriów, 

umożliwiając również uproszczenie wymaganej dokumentacji składanej przez 

wnioskodawcę, skupiając się na uruchomieniu e-usług kosztem ograniczenia zakupów 

sprzętu. Z kolei ewentualny transfer nadwyżek alokacji powinien być skierowany do 

tych priorytetów, w ramach których również kwalifikowalne są rozwiązania z zakresu 

ICT, a zatem przede wszystkim Priorytetów 1 i 3.   

Podsumowanie OP II Wzrost e-potencjału Mazowsza  
Cele pośrednie wskaźników Ram Wykonania dla OP II zostały osiągnięte. Wysoki 

stopień przekroczenia celu pośredniego odnotowano dla wskaźnika Liczba usług 

publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 (192,3%), zaś 

wskaźnik finansowy Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 

osiągnął wartość odpowiadającą 125,6% celu pośredniego.



 

 

Tabela 8 Wskaźniki wybrane do Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych – OP II 
Konkurencyjna gospodarka (stan na 31.12.2018 r.) 

Typ wskaźnika Wskaźnik lub KEW 
Jednostka 
pomiaru 

Cel pośredni na 
2018 r. 

% realizacji 
celu 

pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji 
wartości 

docelowej 

WP 

Liczba usług 
publicznych 
udostępnionych 
on-line o stopniu 
dojrzałości co 
najmniej 3 

szt. 156 192,3% 1 300 23,1% 

WF 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 
wydatków 
kwalifikowalnych 

EUR 38 622 140 125,6% 191 999 804 25,3% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014.
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III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 

Priorytet inwestycyjny 3a 

Diagnoza dla PI 3c 

W ramach Priorytetu inwestycyjnego 3a przewidziano do realizacji jedno Działanie: 

3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu. Cel wyznaczony dla Działania 3.1., 

stanowiący jeden z celów szczegółowych III Osi Priorytetowej, to ulepszone warunki 

do rozwoju MŚP. Dodatkowo, do odrębnego poddziałania (Poddziałanie 3.1.1. Rozwój 

MŚP w ramach ZIT) wyłoniono zakres wsparcia przewidziany do realizacji w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zgodnie z zaplanowaną dla Działania 3.1. 

logiką interwencji, przedsiębiorstwa zwiększą swój potencjał niezbędny dla rozwoju, w 

tym rozwoju innowacyjnego, prowadzącego do poszerzenia rynków zbytu na swoje 

produkty i usługi, dzięki lepszemu dostępowi do usług specjalistycznych świadczonych 

przez regionalne instytucje otoczenia biznesu. Poprawa dostępu do usług nastąpi 

zarówno wskutek poszerzenia oferty instytucji otoczenia biznesu w wymiarze 

ilościowym, jak i jakościowym, w tym poprzez wprowadzenie nowych lub znacząco 

ulepszonych usług. Uzupełnieniem dla tych przedsięwzięć są działania mające na celu 

poprawę dostępności terenów inwestycyjnych o określonych parametrach, 

zwiększających ich atrakcyjność dla inwestorów zewnętrznych realizujących projekty, 

dzięki którym powstają nowe miejsca pracy i podnosi się poziom innowacyjności w 

regionie.  

Typy projektów przewidzianych do realizacji w Priorytecie inwestycyjnym PI 3a 

odpowiadały przyjętej logice interwencji i obejmowały wsparcie skierowane do 

różnych grup odbiorców:  

• wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (inkubacja oraz akceleracja), 

ukierunkowane na stworzenie kompleksowej oferty wsparcia na etapie rozwoju 

firm - na którym występuje najwyższe ryzyko upadku - realizowane za 

pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu,  

• wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw poprzez 

zaawansowane, specjalistyczne doradztwo - w szczególności w zakresie 

opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i 

prognozowania,  
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• integrowanie usług instytucji otoczenia biznesu w celu tworzenia kompleksowej 

oferty dla przedsiębiorstw,  

• uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im 

nowych funkcji gospodarczych, obejmujące ich organizację i zagospodarowanie 

m.in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i 

popegeerowskich.  

Biorąc pod uwagę wyniki badania należy uznać, że zaproponowana w ramach 

Priorytetu inwestycyjnego 3a logika interwencji jest nadal aktualna i skutecznie 

przyczynia się do realizacji założonych celów rozwojowych, zarówno wyznaczonych PI 

3a, jak i osi priorytetowej III. Cel szczegółowy postawiony dla PI 3a – ulepszone 

warunki do rozwoju MŚP, w opinii respondentów jest nadal aktualny. 

Sposób wdrażania PI 3a pozwoli na osiągnięcie celów końcowych RPO WM 2014-2020, 

w szczególności założonych wskaźników, jednakże zgodnie z wynikami ewaluacji 

pewne wątpliwości budzi faktyczny wpływ projektów realizowanych w ramach typu 

operacji wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw poprzez 

zaawansowane, specjalistyczne doradztwo na realny rozwój przedsiębiorstw. 

Wątpliwości te nie są jednak związane z samą konstrukcją typu projektu, lecz z 

realizacją projektów przez beneficjentów, powodującą, że wnioskowane wsparcie nie 

stanowi odzwierciedlenia realnych potrzeb przedsiębiorstw.  

Zaplanowany rodzaj wsparcia w ramach PI 3a uzupełnia i jest spójny z działaniami 

podejmowanymi w pozostałych Priorytetach inwestycyjnych w ramach III Osi 

priorytetowej, jest też komplementarny do typów projektów wspierających 

przedsiębiorstwa realizowanych w ramach Osi priorytetowej I.  

Dobór wskaźników produktu i rezultatu odpowiada charakterowi typów projektów 

realizowanych w ramach PI 3a. W stosunku do jednego wskaźnika: Wzrost 

zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] zauważyć trzeba, iż jest to 

wskaźnik, na realizację którego wpływają czynniki niezależne od działań 

podejmowanych w realizowanym w ramach PI 3a projekcie. Istnieje więc ryzyko, iż 

wartości tego wskaźnika osiągnięte w PI 3a – zarówno w przypadku jego 

nieosiągnięcia, jak również przekroczenia – nie będą w pełni odpowiadać efektom 

powodowanym przez interwencję programu. Sytuacja taka występuje ze względu na 

charakter zjawiska, którego dotyczy opisywany miernik. Liczba osób zatrudnionych w 

przedsiębiorstwach dotyczy pracowników realizujących zadania w związku ze 

wszystkimi przedsięwzięciami biznesowymi firmy. Projekt dofinansowany w ramach PI 
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3a RPO WM 2014-2020 może dotyczyć tylko jednego z wielu tych przedsięwzięć. 

Niepowodzenie w którymkolwiek obszarze (naturalne i wpisane w działalność 

gospodarczą), nawet przy osiągnięciu wszystkich zakładanych rezultatów w projekcie 

dofinansowanym ze środków publicznych RPO WM 2014-2020, może powodować 

nieosiągnięcie wartości zakładanej dla całego przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, 

wzrost zatrudnienia jest też pochodną dobrej koniunktury gospodarczej, a nie nawet 

pośredniego związku z realizacją projektów.  

Z zastrzeżeniem poczynionym powyżej, projekty realizowane w ramach Priorytetu 

inwestycyjnego 3a przyczyniają się osiągnięcia efektów założonych na etapie 

programowania.  

Ocena postępów w realizacji PI 3a 

W Priorytecie Inwestycyjnym 3a dla monitorowania postępów realizacji przyjęto 11 

wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego przedstawionych w tabeli poniżej. 

Aktualny stan realizacji wskaźników w ramach Działania 3.1. wskazuje na 

zróżnicowany poziom osiąganych wartości. Stan realizacji na podstawie 

zatwierdzonych wniosków o płatność tylko w przypadku dwóch wskaźników 

dotyczących liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie i otrzymujących wsparcie 

niefinansowe wynosi 28,0% wartości docelowej planowanej do osiągnięcia w 2023 r. 

Trzeba zauważyć, że są to wskaźniki, których raportowanie jest możliwe już na 

początkowym etapie realizacji projektów. Nieco poniżej tego poziomu – wartość 

17,4%, uzyskał również wskaźnik Liczba zaawansowanych usług (nowych lub 

ulepszonych) świadczonych przez IOB. Wartości wskaźników przewidziane do 

osiągnięcia zgodnie z zawartymi już umowami o dofinansowanie wskazują na 

prognozowane przekroczenie wartości docelowej w przypadku 3 wskaźników 

dotyczących wzrostu zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, liczby 

zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB oraz liczby 

inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (odpowiednio 

131,8%, 123,9% i 128,00%). Blisko osiągnięcia wartości docelowej jest także wskaźnik 

dotyczący powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych – 98,6%.  

Prognozowane wartości wskaźników programowych przedstawione zostały w 

poniższej tabeli. Prognozy wartości wskaźników oparte zostały o deklarowane 

wartości wskaźników do osiągnięcia w zawartych umowach o dofinansowanie, jak 

również na podstawie obliczeń uwzględniających koszt jednostkowy wskaźnika i 

pozostałą do wykorzystania alokację. 



 

 

Tabela 9. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 3a (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinansowanie)8 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie + 

pozostała alokacja)9 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 
[przedsiębiorstwa] 

870 176 20,2% 244 28,0% 696 80,0% 1 039 119,4% 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 
niefinansowe 
[przedsiębiorstwa] 

870 176 20,2% 244 28,0% 696 80,0% 1 039 119,4% 

                                                                 
8 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
9 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie generowania 

przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze podpisanych umów (dla 
wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w oparciu o średni koszt jednostkowy 
tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników). 



 

 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinansowanie)8 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie + 

pozostała alokacja)9 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Wzrost zatrudnienia 
we wspieranych 
przedsiębiorstwach 
[EPC] 

280 0 0,0% 0 0,0% 369 131,8% 564 201,4% 

Liczba 
zaawansowanych 
usług (nowych lub 
ulepszonych) 
świadczonych przez 
IOB [szt.] 

92 16 17,4% 16 17,4% 114 123,9% 212 230,4% 

Powierzchnia 
przygotowanych 
terenów 
inwestycyjnych [ha] 

435 0 0,0% 0 0,0% 429 98,6% 657 151,0% 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 
przygotowanych 
terenach 
inwestycyjnych [szt.] 

50 0 0,0% 0 0,0% 64 128,0% 98 196,0% 



 

 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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Zgodnie z prognozą, której wyniki zostały zaprezentowane w tabeli, w przypadku 

trzech wskaźników: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, Liczba 

zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB, Liczba 

inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych, obecnie 

zawarte umowy o dofinansowanie pozwolą osiągnąć i przekroczyć wartość docelową 

wskaźnika określoną na rok 2023. W przypadku wszystkich wskaźników prognoza 

uwzględniająca wykorzystanie pozostałej wysokości alokacji i średni koszt 

jednostkowy wskaźnika wskazuje nie tylko na osiągnięcie, a na istotne przekroczenie 

wartości docelowej wskaźników. Najwyższa wartość – 230,4% – jest prognozowana dla 

wskaźnika Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych 

przez IOB. Również powyżej 200% zakładanej wartości może osiągnąć wskaźnik Wzrost 

zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach. W przypadku tego ostatniego 

wskaźnika, zwraca uwagę fakt, iż w trakcie wywiadów pogłębionych respondenci 

zwracali uwagę na pewną trudność dotyczącą realizacji wskaźnika, związaną w tym, że 

odnosi się on do całości zatrudnienia w przedsiębiorstwie – nie tylko w części 

powiązanej z realizacją projektu. Wysokość zatrudnienia podlega fluktuacjom ze 

względu na różne aktywności i przedsięwzięcia podejmowane przez firmę. Powoduje 

to, że występuje ryzyko związane z nieosiągnięciem zakładanych w projekcie wartości 

wskaźnika pomimo wdrożenia samego projektu z sukcesem w firmie.  

Pomimo zgłaszanych przez instytucje systemu wdrażania RPO WM 2014-2020 

problemów z realizacją Działania 3.1. w zakresie projektów dotyczących 

uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych 

funkcji gospodarczych, tj. z niskim zainteresowaniem wnioskodawców ze względu na 

restrykcyjne warunki uzyskania wsparcia określone w Umowie Partnerstwa 

(ograniczenie katalogu inwestorów do małych i średnich przedsiębiorstw, w przypadku 

inwestycji dużych firm – zwrot części dofinansowania, warunki dotyczące 

wykorzystania terenów), przewidziane wartości wskaźników do osiągnięcia w już 

zawartych umowach o dofinansowanie pozwolą uzyskać wartość 98,6% dla wskaźnika 

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych i 128,0% dla wskaźnika Liczba 

inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych.  

Aktualny stan wdrażania w przypadku wszystkich wskaźników zapewni (zgodnie z 

prognozą) realizację wartości docelowych wskaźników określonych na rok 2023. 

Zakładając utrzymanie dotychczasowej dynamiki wdrażania w przypadku wszystkich 

wskaźników można mówić o prognozowanym wykonaniu założonych celów i wartości 

końcowych w 2023 określonych dla Priorytetu Inwestycyjnego 3a. 
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Biorąc pod uwagę prognozowane do osiągnięcia wartości wskaźników, zarówno 

określonych w Programie, jak i w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, należy 

uznać, że typy projektów wynikające z logiki interwencji pozwalają skutecznie osiągnąć 

zaplanowane cele szczegółowe, które składają się na realizację celów rozwojowych 

określonych w RPO WM 2014-2020. Przyjęte sposoby wdrażania Priorytetu 

inwestycyjnego pozwalają więc na osiągnięcie celów końcowych Programu. Dla Celu 

szczegółowego PI 3a w ramach Programu przyjęto wskaźniki rezultatu Nakłady na 

działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach, dla którego wyznaczono wartość 

docelową (2023 r.) na poziomie 29,80 mld zł (wobec wartości bazowej wynoszącej 

16,20 mld zł w 2012 r.) oraz wskaźnik rezultatu Nakłady inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach w stosunku do PKB z określoną wartością docelową 10% (w 2023 

roku) wobec bazowych 8,7% w 2012 roku. 

Tabela 10. Wartości wskaźników rezultatu, specyficznych dla Programu dla PI 3a 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
Osiągnięta 

(2017) 

Nakłady na działalność 
innowacyjną w 
przedsiębiorstwach  

mld zł 16,20 2012 29,8 14,17 

Nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach w 
stosunku do PKB  

% 8,7 2011 10 8,2* 

*Dostępne dane regionalne za rok 2016 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Zmiany wskaźników rezultatu specyficznych dla Programu, do roku bazowego do 

wartości osiągniętych według ostatnich dostępnych danych przedstawiają poniżej 

zaprezentowane wykresy.  
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Wykres 7. Zmiany wskaźnika Nakłady na działalność innowacyjną w 
przedsiębiorstwach w latach 2012-2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Powyższy wykres wskazuje na możliwe trudności w osiągnięciu zakładanej w RPO WM 

2014-2020 wartości wskaźnika rezultatu Nakłady na działalność innowacyjną w 

przedsiębiorstwach. W stosunku do wartości bazowej, przez kolejne trzy lata 

następował spadek wartości wskaźnika, zahamowanie tej tendencji i ponowny wzrost 

notowany jest od 2015 roku. Według ostatnich dostępnych danych – z roku 2017 – 

wartość nakładów na działalność innowacyjną nadal była niższa od wartości bazowej.  

Podobna sytuacja dotyczy wskaźnika rezultatu Nakłady inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach w stosunku do PKB. Również w tym przypadku przez dwa kolejne 

lata, począwszy do roku bazowego, następował spadek wartości wskaźnika. Następnie 

w kolejnych dwóch latach – wzrost i ponowny spadek do wartości poniżej wartości 

bazowej, jednakże biorąc pod uwagę dostępne dla późniejszych lat wartości wskaźnika 

dla poziomu krajowego odnotowywano wzrost nakładów inwestycyjnych 

przedsiębiorstw w latach 2017-2018. Niemniej jednak, kwestia osiągnięcia wartości 

docelowej wskaźnika rezultatu w 2023 roku pozostaje otwarta.  
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Wykres 8 Zmiany wskaźnika Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku 

do PKB w latach 2011-2016 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Konieczne jest odnotowanie, że wpływ na wysokość ww. wskaźników, co jest 

charakterystyczne dla wskaźników tego typu (tj. wskaźników rezultatu; w poprzedniej 

perspektywie – wskaźników wpływu), wywierany jest przez wiele czynników 

zewnętrznych, takich jak koniunktura gospodarcza, stabilność otoczenia prawnego, 

niezależnych od podejmowanej interwencji. Wartości osiągane przez wskaźniki nie są 

jedynie wynikiem realizacji interwencji publicznej, lecz całokształtu sytuacji 

gospodarczej regionu i kraju, a także sytuacji globalnej (wahania związane z cyklem 

koniunkturalnym). Wobec powyższego, ostateczna ocena skuteczności realizacji 

działań w ramach Programu musi uwzględniać wpływ działań na zmiany z 

uwzględnieniem czynników zewnętrznych wpływających na wartości wskaźników.  

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 3a 

W przypadku wskaźników, których prognozowana wartość osiągnie poziom ok. 200% 

zakładanej wartości docelowej, można mówić o niedoszacowaniu wartości tych 

wskaźników. Przyczyną dla tak wysokich wartości może być m.in. kwestia 

uwzględnienia podczas oceny merytorycznej wniosków kryteriów bezpośrednio 

odnoszących się do wkładu projektu w osiąganie wskaźników (silniej niż w niektórych z 

pozostałych PI), co powodowało planowanie przez wnioskodawców maksymalnych ich 

poziomów. 

Wysokie wartości wskaźników odnoszących się do przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie oraz wsparcie niefinansowe w stosunku do zakładanych wartości pośrednich 

związane są ze specyfiką projektów realizowanych w ramach PI 3a, tj. bonów na 
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doradztwo – projektów o stosunkowo niewielkiej wartości finansowej, realizowanych 

w krótkim czasie. Przedstawiciele IP oraz eksperci sygnalizowali wątpliwości co do 

faktycznego wpływu tych projektów na rozwój przedsiębiorstw, a także na jakość 

usług doradczych świadczonych w ramach tych projektów. IP weryfikowała oferowane 

usługi pod względem rynkowej wyceny kosztów podobnych usług doradczych, jak 

również jakości merytorycznej opracowań będących rezultatem projektów. Wyniki 

analiz wskazują na zawyżanie wyceny usług doradczych w stosunku do oferowanej 

wartości merytorycznej. Powstałe opracowania są w wielu wypadkach kompilacją 

ogólnodostępnych dokumentów, niewykazującymi zindywidualizowanego podejścia w 

stosunku do potrzeb firm. Wpływa to na ocenę efektywności tego typu interwencji. 

Należy uznać (biorąc pod uwagę, że obecnie zawarte umowy o dofinansowanie 

pozwolą zrealizować wskaźniki w 80%), że dalszemu wykorzystaniu alokacji na ten typ 

projektów powinien towarzyszyć nacisk na jakość świadczonych usług i efektywność 

wydatkowania środków.  

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 3a 

Interwencja zaplanowana w ramach PI 3a odpowiada na potrzeby rozwojowe 

województwa, a przewidziane do realizacji typy projektów umożliwiają realizację 

zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorstw. Nie zidentyfikowano w ramach 

badania nowych obszarów wsparcia, które wymagałyby modyfikacji w przyjętej w 

ramach PI 3a logiki interwencji. Zmiany społeczno-gospodarcze w obszarze otoczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej nie wymagają zmian logiki, ewentualne 

ewoluowanie potrzeb adresatów wsparcia może być zaspokajane przy pomocy 

dotychczasowego zakresu projektów i być uwzględniane przez samych beneficjentów 

w ramach projektów, o które wnioskują i realizują.  

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 3a 

Biorąc pod uwagę zainteresowanie aplikowaniem w ramach PI 3a i osiągnięte wyniki 

wdrażania Działania 3.1., nie zidentyfikowano potrzeb związanych ze szczególnie 

wysoką skutecznością wsparcia w stosunku do celów Programu. Jedynym typem 

projektów, który w ramach badania zidentyfikowano jako problematyczny ze względu 

na poziom zainteresowania wnioskodawców i możliwości aplikowania –– 

spowodowane restrykcyjnymi warunkami wsparcia – jest przygotowanie terenów 

inwestycyjnych. Jednakże wyniki wdrażania odzwierciedlone we wskaźnikach dla tej 

interwencji nie wskazują na potencjalne problemy w osiągnieciu zakładanych wartości 

docelowych.  
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Priorytet inwestycyjny 3b 

Diagnoza dla PI 3b 

W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b przewidziane zostało do realizacji Działanie 

3.2. Internacjonalizacja MŚP. Na etapie programowania RPO WM 2014-2020 w 

ramach Działania zostały wyodrębnione poddziałania określające zakres interwencji w 

ramach ZIT oraz podejmowanej poza nimi, odpowiednio 3.2.1. oraz 3.2.2. Celem 

szczegółowym Programu przyjętym dla PI 3b jest zwiększony poziom handlu 

zagranicznego sektora MŚP. Odpowiadał on zidentyfikowanemu problemowi regionu 

polegającemu na utrzymującej się przewadze importu nad eksportem – ponad 

dwukrotnej. Umiędzynarodowienie gospodarcze, zgodnie z przyjętą logiką, jest także 

związane z podniesieniem konkurencyjności regionu oraz wzrostem potencjału 

eksportowego gospodarki województwa mazowieckiego. Działania te skoncentrowane 

są na intensyfikacji powiązania międzynarodowego firm i regionalnej gospodarki. 

Logika interwencji uzupełniona była także przedsięwzięciami związanymi z promocją 

gospodarczą regionu, która poprzez zwiększanie zainteresowania międzynarodowego 

mazowieckimi firmami i możliwościami inwestycyjnymi, przyczynić się miała do 

zacieśnienia kontaktów biznesowych i handlowych regionalnych przedsiębiorstw. Dwa 

wymiary – wsparcie dla przedsiębiorstw w celu wejścia na rynki zagraniczne oraz 

promocja regionalnych zasobów, zgodnie z logiką interwencji wspierały realizację celu 

związanego ze zwiększeniem poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP i zmiany 

niekorzystnego bilansu wymiany zagranicznej w województwie.  

Interwencja w ramach Działania 3.2. (Poddziałania 3.2.2.) obejmowała następujące 

możliwe do wdrożenia typy projektów:  

• internacjonalizację przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu 

biznesowego, zakładającą wsparcie udziału MŚP m.in. w imprezach targowo-

wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, 

misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów 

biznesowych na rynku docelowym, dla których podstawą jest dokument 

o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych 

rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę 

modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia, 
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• promocję gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym, 

wzmacniającą pozycję regionalnej gospodarki poprzez realizację projektu 

pozakonkursowego promującego gospodarkę Mazowsza w oparciu o wiodące 

branże tj. branże posiadające największy potencjał do internacjonalizacji oraz 

wypromowania mazowieckiej gospodarki. 

W pierwotnych założeniach, działania z zakresu promocji gospodarczej planowane 

były również w ramach Poddziałania 3.2.1. ukierunkowanego na wsparcie w ramach 

ZIT. W trakcie realizacji Programu, m.in. ze względu na kwestie regulacji dotyczących 

udzielania pomocy publicznej w ramach projektu angażującego przedsiębiorców 

(regulowanej w późniejszym okresie tzw. Omnibusem), zrezygnowano 

z wyodrębnienia Podziałania 3.2.1. i kierowania środków na ten typ projektu 

realizowany w ramach ZIT.  

Przyjęte na etapie programowania cele dla PI 3b są nadal aktualne, a założone 

sposoby realizacji odpowiadają zdefiniowanym dążeniom. Jednakże nie wszystkie 

projekty planowane na etapie programowania mogły zostać wdrożone ze względu na 

ograniczenia prawne dotyczące udzielania pomocy publicznej w ramach projektów 

przeznaczanych dla grup przedsiębiorstw. Związane z tym zmiany znalazły 

odzwierciedlenie w modyfikacjach dokumentów programowych i nie wpłynęły istotnie 

na zmianę logiki wdrażania PI 3b. W przypadku planowania w przyszłości interwencji w 

analogicznym zakresie, konieczne będzie uważne przeanalizowanie wszystkich 

ograniczeń wynikających z uwarunkowań formalno-prawnych, wpływających na 

możliwości realizacyjne. 

Przyjęte dla oceny wdrażania Działania 3.2. wskaźniki odpowiadają typom interwencji, 

jednakże wystąpił problem związany ze zdefiniowaniem jednego ze wskaźników: 

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa 

wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.], skutkujący różną interpretacją wskaźnika 

przez beneficjentów i instytucje systemu wdrażania RPO WM 2014-2020, w 

konsekwencji doprowadzając do znacznego przekroczenia wartości wskaźnika 

planowanych do osiągnięcia, nie w pełni odpowiadających pomiarowi faktycznie 

zakładanych rezultatów w ramach PI 3b.  

Ocena postępów w realizacji PI 3b 

Biorąc pod uwagę postęp rzeczowy w realizacji Działania 3.2., jak już zostało to 

wcześniej zasygnalizowane, zwraca uwagę przede wszystkim szacowana w oparciu o 

podpisane umowy o dofinansowanie wartość wskaźnika dotyczącego liczby 
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kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w 

zakresie internacjonalizacji wynosząca ponad 563% zakładanej wartości docelowej. Na 

podstawie wywiadów z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania RPO WM 

2014-2020, zidentyfikowano przyczyny takiego stanu związane z niedostatecznie 

szczegółowym zdefiniowaniem wskaźnika. Dla oszacowania wartości wskaźnika na 

etapie programowania założono, że każde przedsiębiorstwo w wyniku realizacji 

projektu podpisze jeden nowy kontrakt, jednakże część beneficjentów do wartości 

wskaźnika odrębnie liczy każdą poszczególną umowę. Problemy rodzą szczególnie 

projekty realizowane w branży turystycznej, gdzie jako kontrakt traktowana jest każda 

umowa z turystami. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, rozważane jest jakie 

doprecyzowanie definicji i sposobu liczenia wskaźnika, by wykluczyć tego typu 

możliwość. Wobec powyższego, trudno obecnie ocenić, na ile trafnie szacowano 

wartości docelowe wskaźnika, gdy nie można uznać, że obecnie wskazywane przez 

beneficjentów wartości odnoszą się do faktycznie zakładanego rezultatu 

bezpośredniego Działania 3.2.  

Kolejnym istotnym do odnotowania zjawiskiem jest fakt braku prognozowanego 

osiągnięcia na podstawie zawartych umów o dofinansowanie jakiejkolwiek wartości 

wskaźnika Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze 

międzynarodowym. Pierwotnie w ramach Programu przewidziano wyodrębnienie 

Poddziałania dla ZIT i realizację projektu pozakonkursowego w tym zakresie. Jednakże 

ze względu m.in. na wątpliwości dotyczące możliwości udzielania pomocy publicznej w 

ramach projektu planowanego przez Miasto st. Warszawa, zrezygnowano z jego 

realizacji. W związku z tym odpowiednio ograniczona została także alokacja na 

Priorytet Inwestycyjny 3b.  

Dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie pozwolą osiągnąć (z wyjątkiem 

wskaźnika dotyczącego liczby kontraktów i wskaźnika dotyczącego przedsięwzięć 

informacyjno-promocyjnych) od ok. 21% do 55% wartości docelowej wskaźników. Nie 

odbiegają one od poziomów osiąganych w przypadku innych działań w Osi 

priorytetowej III.  

Blisko 200% wartości docelowej, wskazujące na prawdopodobne jej niedoszacowanie, 

zgodnie z prognozami osiągnie wskaźnik Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje). Widoczny jest również sygnalizowany już 

problem dotyczący wartości wskaźnika w zakresie liczby zagranicznych kontraktów 

handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie 

internacjonalizacji. Jak wyjaśniono wcześniej, trudno jednak uznać, że wartości 
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deklarowane przez beneficjentów faktycznie odzwierciedlają realizację założonych 

celów.  

Prognozowane wartości wskaźników: na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o 

pozostałą alokację i koszt jednostkowy wskaźnika zaprezentowane zostały w poniższej 

tabeli. 



 

 

Tabela 11. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 3b (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)10 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)11 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowan
a wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 
[przedsiębiorstwa] 

350 24 6,9% 73 20,9% 130 37,1% 465 132,9% 

                                                                 
10 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
11 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze podpisanych 
umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w oparciu o średni koszt 
jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)10 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)11 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowan
a wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
dotacje 
[przedsiębiorstwa] 

350 24 6,9% 73 20,9% 130 37,1% 465 132,9% 

Inwestycje 
prywatne 
uzupełniające 
wsparcie publiczne 
dla 
przedsiębiorstw 
(dotacje) [EUR] 

22 500 000 1 873 491,6 8,3% 5 754 762,8 25,6% 12 487 908,6 55,5% 44 986 273,0 199,9% 



 

 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)10 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)11 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowan
a wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
przedsiębiorstw, 
które wprowadziły 
zmiany 
organizacyjno-
procesowe 
[przedsiębiorstwa] 

350 13 3,7% 29 8,3% 74 21,1% 428 122,3% 

Liczba kontraktów 
handlowych 
zagranicznych 
podpisanych przez 
przedsiębiorstwa 
wsparte w zakresie 

350 89 25,4% 134 38,3% 1 972 563,4% 7 050 2 014,3% 



 

 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)10 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)11 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowan
a wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

internacjonalizacji 
[szt.] 

Liczba wspartych 
przedsięwzięć 
informacyjno-
promocyjnych o 
charakterze 
międzynarodowy
m [szt.] 

2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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Dla Celu szczegółowego PI 3b w ramach Programu przyjęto wskaźniki rezultatu Zmiana 

eksportu przemysłu w województwie mazowieckim, dla którego przyjęto wartość 

docelową w 2023 r. – 140% (gdzie 100 = wartość w roku 2011) oraz Eksport z 

określoną wartością docelową 136 831 000 000 zł wobec wartości bazowej 

wynoszącej w 2011 r. 82 898 000 000 zł.  

Tabela 12 Wartości wskaźników rezultatu, specyficznych dla Programu dla PI 3b 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa (2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2017) 

Zmiana 
eksportu 
przemysłu w 
województwie 
mazowieckim 
(2011=100) 

% 111 2012 140 122* 

Eksport mln zł 
82 

898,00 
2011 136831,00 109 693 

* Ostatnie dane statystyczne dostępne są na 2016 rok. 

Źródło: BDL GUS.  

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 3b 

W przypadku większości wskaźników określonych dla PI 3b nie stwierdzono 

problemów ze skutecznością realizacji działań i osiągnięcia zakładanych wartości. W 

przypadku wskaźnika dotyczącego Liczby wspartych przedsięwzięć informacyjno-

promocyjnych o charakterze międzynarodowym [szt.] stan realizacji i prognozy 

zakładanej wartości docelowej na podstawie dotychczasowych wyników wdrażania 

wskazują na brak możliwości ich osiągnięcia. Jest to jednak spowodowane zmianami w 

dokumentach programowych i rezygnacją z realizacji jednego z początkowo 

zakładanych typów operacji. Przyczyny wprowadzonych zmian mające źródło w 

regulacjach dotyczących warunków realizacji projektów w ramach Działania 3.2. 

uzasadniają również brak wypracowania zakładanych wartości wskaźników w tym 

wypadku. 

Trudność w ocenie faktycznej skuteczności interwencji w zakresie efektów 

gospodarczych w postaci liczby kontraktów handlowych zawartych w wyniku 
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uzyskanego wsparcia w zakresie udziału firm przedsięwzięciach związanych z 

internacjonalizacją powodują rozbieżności interpretacyjne wskaźnika Liczba 

kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w 

zakresie internacjonalizacji [szt.] i deklarowanie przez beneficjentów prawdopodobnie 

zawyżonej ich liczby. 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 3b 

Wyzwania stojące przed regionem, stanowiące podstawę dla przyjęcia określonego w 

PI 3b zakresu interwencji, pozostają nadal aktualne i uzasadnione jest kontunuowanie 

wsparcia w tym zakresie. Sytuacja społeczno-gospodarcza w obszarze 

internacjonalizacji przedsiębiorstw województwa mazowieckiego nie uległa zmianie w 

stopniu uzasadniającym konieczność wprowadzenia zmian w realizowanej interwencji. 

Poziom zainteresowania wnioskodawców i wyniki realizacji projektów wskazują na 

trafnie zdefiniowany zakres interwencji, odpowiadający potrzebom grup docelowych.  

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 3b 

Pozostała do wykorzystania alokacja pozwoli osiągnąć i przekroczyć o ok. 1/3 – 1/4 

zakładane wartości docelowe wszystkich wskaźników z wyjątkiem wskaźnika Liczba 

wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze 

międzynarodowym (ze względu na metodykę prognozowania – wyliczenie kosztu 

jednostkowego wskaźnika na podstawie realizowanych już projektów). Biorąc jednak 

pod uwagę wartość docelową wskaźnika i charakter typu projektu, osiągnięcie 

zakładanych wartości jest nadal możliwe.  

Prognozowane wartości wskaźników pozwalają ocenić, że realizowane projekty 

skutecznie przyczyniają się do osiągania założonych celów Programu, a przyjęte 

sposoby wdrażania interwencji – określone typy projektów, pozwolą na osiągnięcie 

celów końcowych RPO WM 2014-2020. Podjęcia działań korekcyjnych wymaga 

jednakże wskaźnik dotyczący liczby zawartych międzynarodowych kontraktów 

handlowych – którego definicja i interpretacja przyjmowana przez beneficjentów nie 

pozwala jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu osiągane są zakładane rezultaty 

Programu w tym zakresie. Poza tym przypadkiem, prawdopodobnie niedoszacowany 

został również wskaźnik Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw, którego prognozowana wartość osiągnie niemal 200% wartości 

docelowej.  

Pozostała do wykorzystania w ramach Priorytetu inwestycyjnego alokacja pozwoli na 

osiągnięcie zakładanych docelowych wartości wskaźników.  
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Priorytet inwestycyjny 3c 

Diagnoza dla PI 3c 

W ramach Priorytetu inwestycyjnego 3c przewidziano do realizacji jedno Działanie: 

3.3. Innowacje w MŚP. Cel wyznaczony dla Działania 3.3., stanowiący jeden z celów 

szczegółowych III Osi priorytetowej, to zwiększone zastosowanie innowacji w 

przedsiębiorstwach sektora MŚP. Zgodnie z zaplanowaną dla Działania 3.3. logiką 

interwencji, wsparcie kierowane jest na wzmocnienie potencjału sektora MŚP na 

Mazowszu przede wszystkim w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów 

lub usług, a także pozyskiwania i wdrażania innowacji. Działania wspierają aktywność 

inwestycyjną istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez 

rozwój produktów i procesów oraz wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, 

marketingowych i organizacyjnych oraz wyników prac B+R. Dodatkowo, w ramach 

Działania 3.3. realizowane jest wsparcie w zakresie wykorzystania TIK, które zgodnie 

z założeniami przełoży się na rozwój i poprawę efektywności działalności 

przedsiębiorstw, m.in. na skutek rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w 

oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B). Ponadto, uzyskana 

pomoc może być również wykorzystana na wdrażanie w przedsiębiorstwach 

nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej, 

wynikającą m.in. z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania 

surowców (ekoinnowacje). Wsparcie przewidziane było głównie dla przedsiębiorstw 

wpisujących się w obszary inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.  

Odzwierciedleniem logiki wsparcia w ramach Działania 3.3. są typy projektów 

możliwych do realizacji w ramach wsparcia dotacyjnego i zwrotnego:  

• wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, obejmujące 

rozbudowę przedsiębiorstw, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek 

nowych lub ulepszonych produktów i usług, wprowadzenie zasadniczych zmian 

procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, 

wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej; 

• rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz 

zaawansowanych rozwiązaniach TIK, tj. opartych na technologiach informacyjno-

komunikacyjnych, w tym sprzedaży produktów i usług w Internecie, tworzenie i 

udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających 

zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami 

poprzez rozwiązania informatyczne.  
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Dla wsparcia dotacyjnego, realizowanym typem projektu jest Wprowadzanie na rynek 

nowych lub ulepszonych produktów lub usług…, z zastrzeżeniem preferencji dla 

projektów uwzględniających wdrażanie TIK / ekoinnowacji. 

W ramach PI 3c przewidziano realizację wsparcia w dwóch formach – formie 

dotacyjnej, jak również z formie zwrotnej – za pośrednictwem Instrumentów 

Finansowych.  

Na etapie programowania w odniesieniu do aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw 

zidentyfikowano niedoskonałość rynku mającą charakter tzw. luki finansowania, 

dotyczącej przedsiębiorstw, które dysponując rentownymi projektami, w sytuacji 

braku własnych (wewnętrznych) środków finansowych, nie są w stanie pozyskać 

kapitału z zewnątrz (np. banku) na jego sfinansowanie (zjawisko racjonowania 

kredytu). Interwencja z wykorzystaniem instrumentów finansowych, służyć miała 

przede wszystkim złagodzeniu tego problemu, a jednocześnie przyczyniać się do 

ograniczenia niedostatecznego poziomu inwestycji mazowieckich przedsiębiorstw. 

Wsparcie w ramach PI 3c poprzez instrumenty finansowe zgodnie z założeniem 

kierowane jest poprzez wsparcie w formie pożyczek i poręczeń, w zakresie 

tematycznym obejmującym oba typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach 

Działania 3.3. 

Biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych 

przedsiębiorstw oraz wyniki niniejszego badania, należy potwierdzić zasadność 

zakresu i formy interwencji w stosunku do celów rozwojowych województwa 

mazowieckiego. Zmiany sytuacji gospodarczej w obszarze nie uzasadniają konieczności 

modyfikacji logiki interwencji. Cele wyznaczone do PI 3c związane z osiągnięciem 

zwiększonego poziomu innowacji w MŚP i zwiększenia ich potencjału w zakresie 

wprowadzania na rynek nowych produktów i usług pozostają aktualne. Zróżnicowanie 

dostępnych form wsparcia: dotacji w przypadku wdrożenia wyników prac B+R – 

projektów o zwiększonym poziomie ryzyka oraz instrumentów finansowych (o 

zróżnicowanych parametrach w zależności od adresatów i zakresu projektów) 

pozwoliło na dotarcie z interwencją do potrzeb różnych beneficjentów. Tak 

zaplanowana interwencja – adresująca przy pomocy jednego Priorytetu 

inwestycyjnego – potrzeby grup o różnej charakterystyce, przyczynia się do osiągnięcia 

zakładanych efektów realizacji Programu.  
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Ocena postępów w realizacji PI 3c 

Oceniając postęp rzeczowy realizacji Działania 3.3., należy stwierdzić, że osiągnięte 

dotychczas wartości wskaźników, zgodnie z zaakceptowanymi wnioskami o płatność, 

wskazują na postęp w przypadku tych wskaźników, których raportowanie jest możliwe 

na początkowym etapie realizacji projektów. Natomiast szacunki w oparciu o zawarte 

już umowy o dofinansowanie pozwalają stwierdzić, że osiągnięcie wartości 

docelowych wskaźników w większości przypadków nie jest zagrożone. Wyjątkiem jest 

wskaźnik dotyczący Liczby przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora strategii 

inteligentnej specjalizacji, którego szacowana na podstawie umów o dofinansowanie 

wartość końcowa stanowi 48,75% wartość docelowej. 

Prognozowane wartości wskaźników zostały przedstawione w poniższej tabeli. 



 

 

Tabela 13. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 3c (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)12 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)13 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowa
na wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 
[przedsiębiorstw
a] 

1 450 36 2,5% 69 4,8% 1 467 101,2% 1 539 106,1% 

                                                                 
12 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
13 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników). 



 

 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)12 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)13 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowa
na wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
dotacje 
[przedsiębiorstw
a] 

80 36 45,0% 69 86,3% 97 121,3% 169 211,3% 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 
finansowe inne 
niż dotacje 

1 370 0 0,0% 0 0,0% 1 370 100,0% 1 370 100,0% 



 

 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)12 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)13 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowa
na wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

[przedsiębiorstw
a] 

Inwestycje 
prywatne 
uzupełniające 
wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw 
(dotacje) [EUR] 

58 000 000 32 984 252,3 56,9% 56 795 737,0 97,9% 78 666 422,7 135,6% 135 380 741,0 233,4% 

Inwestycje 
prywatne 
uzupełniające 

13 625 500 0 0,0% 3 278 924 24,1% 13 115 695 96,3% 13 115 695 96,3% 



 

 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)12 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)13 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowa
na wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje) 
[EUR] 

Wzrost 
zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwa
ch [EPC] 

240 81,4 33,9% 87,4 36,4% 370,3 154,3% 650 270,8% 

Liczba 
przedsiębiorstw 

80 36 45,0% 69 86,3% 98 122,5% 170 212,5% 



 

 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)12 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)13 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowa
na wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

objętych 
wsparciem w 
celu 
wprowadzenia 
produktów 
nowych dla rynku 
[przedsiębiorstw
a] 

Liczba 
przedsiębiorstw 
objętych 
wsparciem w 
celu 

1 450 36 2,5% 68 4,7% 1 467 101,2% 1 539 106,1% 



 

 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)12 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)13 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowa
na wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

wprowadzenia 
produktów 
nowych dla firmy 
[przedsiębiorstw
a] 

Liczba 
przedsiębiorstw 
wspartych w 
ramach sektora 
strategii 
inteligentnej 
specjalizacji 

80 12 15,0% 27 33,8% 39 48,8% 140 175,0% 



 

 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)12 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)13 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowa
na wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

[przedsiębiorstw
a] 

Źródło: RPO WM 2014-2020, SzOOP RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014.
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Biorąc pod uwagę szacunek oparty o pozostałą do wykorzystania alokację i koszt 

jednostkowy wskaźnika, w przypadku aż czterech z dziewięciu wskaźników 

prognozowany jest poziom przekraczający 200% wartości docelowej. Wskaźniki te 

dotyczą liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w postaci dotacji, objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku, ale także inwestycji 

prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw oraz wzrostu 

zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach. W przypadku tego ostatniego 

zastanawiający jest fakt, że wskaźnik ten budził wątpliwości ze względu na to, iż na 

jego poziom w przedsiębiorstwie wpływać może wiele czynników niezależnych od 

realizowanego projektu. Przykładem takich czynników mogą być podejmowane przez 

przedsiębiorstwo aktywności w innych niż zakres projektu obszarach, co biorąc pod 

uwagę złożony zakres działalności firm jest częstą praktyką. Niepowodzenie w 

przedsięwzięciach gospodarczych niezwiązanych z projektem dofinansowanym w 

ramach RPO WM 2014-2020 może skutkować zmniejszeniem ogólnej liczby 

pracowników przedsiębiorstwa, mimo iż w zakresie objętym projektem zakładane 

rezultaty zostały osiągnięte. 

Nieco poniżej wartości docelowej szacowane są wskaźniki, których wartości zostały 

skorygowane ze względu na specyfikę wdrażania instrumentów finansowych 

zasilających wskaźnik. Wszystkie jednak przekraczają wartość 95% planowanej do 

osiągnięcia wartości. Pozwala to ocenić, iż obecny stan wdrażania praktycznie 

zapewnia realizację wartości docelowych wskaźników określonych na rok 2023.  

Przekroczenia szacowanych wartości docelowej części wskaźników szacowanej na 

podstawie już zawartych umów, szczególnie w przypadku wskaźnika Wzrost 

zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] – przekroczenie o ponad 50% 

planowanej wartości docelowej – mogą sugerować jej niedoszacowanie lub – co 

sygnalizowali respondenci w trakcie prowadzonego badania – wpływ innych 

czynników na realizowane wartości wskaźników.  

Dla Celu szczegółowego PI 3c w ramach Programu przyjęto wskaźnik rezultatu Średni 

udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 

przemysłowych i z sektora usług, którego wartość docelową w 2023 r. określono na 

poziomie 20,90 % w stosunku do bazowej w 2012 roku wynoszącej 16,10%. Osiągniętą 

wartość wskaźnika za ostatni dostępny okres przedstawia kolejna tabela. 
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Tabela 14 Wartości wskaźnika rezultatu, specyficznego dla Programu dla PI 3c 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2017) 

Średni udział 
przedsiębiorstw 
innowacyjnych - w 
ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw 
przemysłowych i z 
sektora usług  

% 16,10 2012 20,90 16,8 

Źródło: STRATEG GUS 

Biorąc pod uwagę dynamikę wartości wskaźnika zaprezentowaną powyżej zauważyć 

można wzrost wartości w roku 2016 w stosunku do roku 2012, przy zachowaniu 

trendu zmian wartość docelowa wskaźnika rezultatu dla PI 3c w Programie zostanie 

osiągnięta. Aktualny stan wdrażania pozwala prognozować, iż realizacja wartości 

docelowej specyficznego dla programu wskaźników rezultatu zostanie zapewniona, 

należy jednak zaznaczyć, że ze względu na charakter wskaźnika, na jego wartość 

wypływają także czynniki niezależne od interwencji podejmowanej w ramach RPO WM 

2014-2020 i od nich zależy także ostatecznie osiągnięty poziom wartości.  

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 3c 

Osiągnięte dotychczas i prognozowane wartości wskaźników pozwalają stwierdzić, że 

realizowane projekty skutecznie przyczyniają się do realizacji założonych celów 

Programu, a przyjęte sposoby wdrażania interwencji – określone typy projektów, 

pozwolą na osiągnięcie celów końcowych RPO WM 2014-2020. W przypadku części 

wskaźników prawdopodobnie niedoszacowane zostały wartości docelowe. Na 

osiągane wartości wskaźników, jak stwierdzono w wyniku badania, wpływało również 

znacząco podejście do kryteriów oceny projektów, które duży nacisk kładły na 

premiowanie zwiększonego wkładu poszczególnych projektów w osiągnięcie 

wskaźników programowych. O ile dla ilościowej oceny skuteczności realizacji 

Działania, takie podejście jest uzasadnione i korzystne, mogło jednak w wymiarze 

jakościowym wpłynąć na realizowane projekty tj. wymuszać działania wnioskodawców 

na rzecz zwiększenia produktów i rezultatów, kosztem ich jakości.  
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Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 3c 

Przyjęta logika interwencji pozwala na osiągnięcie zakładanych celów dla PI 3c oraz 

szczegółowych celów Programu określonych przyjętymi wskaźnikami. Poziomy 

osiąganych i prognozowanych wskaźników, jak również analiza jakościowa wskazują 

na ciągle aktualną potrzebę odpowiadającą zakresowi interwencji w ramach Priorytetu 

inwestycyjnego 3c. Dane dotyczące sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, jak również 

wskaźniki ekonomiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych czy nakładów na 

działalność innowacyjną wskazują, że wyzwania zdefiniowane w Programie są nadal 

aktualne, a zakres i charakter interwencji dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb 

został trafnie zdefiniowany.  

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 3c 

Zainteresowanie wnioskodawców wsparciem w ramach Działania 3.3., szczególnie w 

formie dotacyjnej, wskazuje na ciągle aktualną, dużą potrzebę przedsiębiorstw w 

zakresie wsparcia inwestycyjnego, niezbędnego do rozwoju działalności i wzrostu 

poziomu innowacyjności firm. Alokacja na to działanie mogłaby zostać wielokrotnie 

zwiększona i nadal nie zaspokoiłaby całości potrzeb przedsiębiorstw. Z punktu 

widzenia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników również nie stwierdzono 

problemów z niewystarczającym potencjałem aplikacyjnym w Priorytecie 

inwestycyjnym 3c. Pozostała do wykorzystania w ramach PI 3c alokacja pozwoli na 

osiągnięcie zakładanych docelowych wartości wskaźników.  

Podsumowanie OP III Rozwój potencjału innowacyjnego i 

przedsiębiorczości 

Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości realizowana 

w ramach Celu Tematycznego 3 obejmuje trzy działania odpowiadające Priorytetom 

inwestycyjnym: 3a – Działanie 3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, 3b – 

Działanie 3.2. Internacjonalizacja MŚP, 3c – Działanie 3.3. Innowacje w MŚP. 

Dodatkowo w ramach Działań 3.1. i 3.2. wyodrębnione zostały Poddziałania dla 

określenia zakresu wsparcia oferowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ostatecznie, w przypadku Poddziałania 3.2.1. zrezygnowano jednak ze 

stosowania tego podejścia). Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach OP III 

są ukierunkowane na stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP, zwiększenie 

poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz zwiększenie zastosowania innowacji 

w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Zakładanym efektem realizowanych projektów 
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jest zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawa ich przewag 

konkurencyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych. 

Aktualna alokacja dla Osi, uwzględniając środki rezerwy wykonania, wynosi 196 

343 025 euro. Wobec początkowej wartości alokacji wynoszącej 213 369 786 euro, 

uległa ona zmniejszeniu. Zmiany dotyczyły Działania 3.1. Poprawa rozwoju MŚP na 

Mazowszu i Działania 3.2. Internacjonalizacja MŚP, gdzie alokacja została zmniejszona: 

odpowiednio o 28 346 155 euro i 5 680 606 euro. W ramach Działania 3.2. 

Internacjonalizacja MŚP zmiany związane były z całkowitą rezygnacją ze wsparcia 

dedykowanego ZIT.  

Wyznaczone Ramy Wykonania dla OP III obejmowały wskaźnik produktu w postaci 

Liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie oraz wskaźnik finansowy Całkowita 

kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z poniższą tabelą. Cele 

pośrednie dla Osi priorytetowej III, wyznaczone na 2018 rok zostały osiągnięte, a 

nawet istotnie przekroczone zarówno w przypadku wskaźnika produktu, jak 

i wskaźnika finansowego. Prognoza osiągnięcia wartości wskaźnika Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w 2023 roku na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie wynosi 93,23%. Natomiast prognozy osiągnięcia wskaźnika 

szacowane na podstawie pozostałej do zakontraktowania alokacji w ramach 

Priorytetów Inwestycyjnych, których realizacja zasila wskaźnik oraz wyliczonego kosztu 

jednostkowego wskaźnika (wartość dofinansowania UE/ wartość docelowa w 

projektach zakończonych) wskazują na prognozowane przekroczenie wartości 

docelowej wskaźnika i osiągnięcie poziomu nieco powyżej 120% planowanej wartości.  

Stopień osiągnięcia wartości wskaźników w odniesienie do wartości pośrednich i 

docelowych został zaprezentowany w tabeli poniżej.



 

 

Tabela 15 Wskaźniki – Ram Wykonania dla III Osi Priorytetowej – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych (stan na 
31.12.2018 r.) 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik lub KEW Jednostka pomiaru 
Cel pośredni 

na 2018 r. 
% realizacji celu 

pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji 
wartości 

docelowej 

WP 
Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

Przedsiębiorstwa 180 168,3% 2 320 13,1% 

WF 
Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

EUR 36 312 410 256,7% 245 428 781 38,0% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 
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IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 

Priorytet inwestycyjny 4a 

Diagnoza dla PI 4a 

Potrzeby zidentyfikowane na etapie programowania interwencji w ramach PI 4a 

dotyczyły przejścia od wysokoemisyjnej energetyki opartej o wykorzystanie kopalnych 

źródeł energii w stronę energetyki ze źródeł odnawialnych. W związku z niskim 

udziałem OZE w miksie energetycznym województwa oraz niewykorzystanym 

potencjałem użytkowania „zielonych” źródeł energii, dostrzeżono konieczność 

wspierania rozwoju energetyki rozproszonej, opartej o lokalnie dostępne surowce 

odnawialne. Zdiagnozowane deficyty dotyczyły również złego stanu sieci 

elektroenergetycznych, utrudniającego przyłączanie nowych instalacji OZE do 

systemu.  

Odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby są działania realizowane w ramach PI 4a, 

dotyczące wsparcia inwestycji polegających na budowie i przebudowie infrastruktury 

służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Według założeń 

wytwarzanie energii w generacji rozproszonej miało następować w oparciu o budowę 

niewielkich źródeł energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystywanej na potrzeby 

lokalne, które nie będą wymagały przesyłania jej na duże odległości, co ograniczy 

straty przesyłowe. Produkcja energii w małych zdecentralizowanych instalacjach miała 

być jednocześnie dodatkowym źródłem dochodów dla lokalnych społeczności. 

Produkcja energii odnawialnej miała przyczyniać się dodatkowo do wzrostu potencjału 

ekonomicznego regionu.  

Produktami osiągniętymi w ramach interwencji jest Dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych oraz Spadek emisji gazów cieplarnianych. Jako możliwy 

typ projektu przewidziano również wsparcie dla przyłączy jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej 

sieci. W kwestii dystrybucji energii, możliwe kierunki wsparcia obejmowały budowę 

lub przebudowę wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej i/lub cieplnej, służącej 

podłączeniu źródła produkującego energię z obiektem, który ma być zasilany. 

Wspierając produkcję energii ze źródeł odnawialnych, województwo mazowieckie 

wpisuje się w założenia unijnej Strategii Europa 2020, zakładającej, że do 2020 r. 

poziom energii odnawialnej w ogólnym bilansie zużycia nośników energii w Unii 
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Europejskiej wyniesie 20%14. Jako cel dla Polski przyjęte zostało, że udział energii ze 

źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. wyniesie 15%. Zwrot 

w kierunku odnawialnych źródeł energii wynika również z krajowego dokumentu 

strategicznego „Polityka energetyczna Polski do roku 2030”, przyjętego w 2009 r., 

według którego zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przyczynia 

się do zwiększenia stopnia uniezależniania się od dostaw energii z importu. 

Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł 

dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej o 

lokalnie dostępne surowce15. 

Zaobserwowane tendencje wykazują, iż mimo dość dużego potencjału wytwarzania 

energii, który był wskazywany na etapie tworzenia Programu, przyrost ilości energii 

produkowanej z OZE jest niższy niż zakładano, a zdiagnozowane potrzeby i 

wyznaczone cele rozwojowe nadal pozostają aktualne. Wskazuje na to również 

znaczące zainteresowanie wnioskodawców, aplikujących o wsparcie w ramach 

Działania 4.1. Odnawialne źródła energii.  

Jeśli chodzi o warunki zewnętrzne, mające wpływ na wdrażanie interwencji, wymienić 

należy przede wszystkim stale rosnące zapotrzebowanie na energię, w tym także ze 

źródeł odnawialnych. Dodatkowo, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej 

ekonomicznych, zdrowotnych i środowiskowych korzyści wynikających z 

wykorzystywania czystej energii, potrzeba dywersyfikacji źródeł energii, a także 

dążenie do wypełnienia zobowiązań wynikających ze Strategii Europa 2020 sprawiają, 

iż rozwiązania dotyczące OZE są coraz powszechniej stosowane. Dodatkowym 

czynnikiem stymulującym rozwój energetyki odnawianej jest postęp technologiczny 

oraz rosnąca konkurencja na rynku, które sprawiają, iż ceny energii produkowanej z 

odnawialnych źródeł spadają i będą spadać w kolejnych latach (zwłaszcza energii 

solarnej i wiatrowej)16. W odniesieniu do rozwiązań prawno-administracyjnych, duże 

znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej, a zwłaszcza fotowoltaiki, miało 

wprowadzenie systemu prosumenckiego, w ramach którego podmiot, który 

dotychczas był jedynie odbiorcą energii z sieci, może stać się także jej wytwórcą i w 

coraz większym stopniu samodzielnie zaspokajać zapotrzebowanie na energię 

                                                                 
14 EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, 03.03.2010, Bruksela. 
15 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10.11.2009 r. 
16 Polski sektor energetyczny 2050 - 4 scenariusze, Forum Energii, 2017 r. 
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elektryczną. Tego rodzaju rozwiązania mogą stać się częściową odpowiedzią na 

problem niskiej emisji z przedsiębiorstw, które do tej pory korzystały z 

konwencjonalnych źródeł energii, i przyczynić się do poprawy jakość powietrza i 

warunków zdrowotnych. Działania te pobudzają jednocześnie lokalne inwestycje, 

wspierają tworzenie miejsc pracy, zwiększają atrakcyjność turystyczną i mieszkaniową, 

a także dostarczają lokalnej mocy elektrycznej, która stabilizuje system 

elektroenergetyczny17. Na rosnącą popularność OZE, przekładającą się na 

zainteresowanie przeprowadzanymi naborami mają także wpływ pozytywne 

doświadczenia gmin, osób czy przedsiębiorstw, które zainwestowały w OZE 

i przekazują swoją opinię kolejnym zainteresowanym podmiotom. Ten swego rodzaju 

„szeptany marketing” sprawia, iż osoby czy instytucje, które miały wątpliwości 

związane z zasadnością czy opłacalnością tego rodzaju instalacji pod wpływem 

zasłyszanych opinii decydują się na ubieganie się o wsparcie.  

Wszystkie projekty realizowane w ramach PI 4a przyczyniają się do zwiększenia 

udziału energii z OZE w produkcji energii ogółem w województwie, wzrostu 

bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.  

Ocena postępów w realizacji PI 4a 

W ramach PI 4a wdrażane jest Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, skierowane 

zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Wsparcie realizowane jest w 

formie dotacji w ramach trybu konkursowego. Wartość alokacji przeznaczonej na PI 4a 

to 56 375 309 euro, w tym wartość rezerwy wykonania to 2 542 519 euro18. Według 

stanu na 31.12.2018 r. w ramach PI 4a zawarto 26 umów, których wartość 

dofinansowania UE to 133 871 513,26 zł, co oznacza osiągnięcie kontraktacji na 

poziomie 55,3% (z rezerwą wykonania). Wartość unijnego wkładu w zatwierdzonych 

wnioskach o płatność wyniosła 27 949 094,32 zł (poziom certyfikacji to 11,5%).  

W 2018 r. dokonano realokacji środków – z uwagi na znaczący potencjał absorpcyjny 

Pi 4a zdecydowano się na zwiększenie alokacji o 18 668 049 euro.  

                                                                 
17 Polska energetyka na fali megatrendów, Deloitte, 2016 
18 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wersja z 26 marca 2019 r. 



 

 

 

Tabela 16. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 4a (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)19 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)20 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Dodatkowa 
zdolność 
wytwarzania 
energii ze 

30 1,63 5,4% 1,9 6,3% 20,8 69,3% 38 126,7% 

                                                                 
19 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
20 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)19 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)20 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

źródeł 
odnawialnych 
[MW] 

Szacowany 
roczny spadek 
emisji gazów 
cieplarnianych 
[tony 
równoważnika 
CO2] 

38 200 0 0,0% 0 0,0% 37 608,0 98,5% 68 181 178,5% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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Interwencja wdrażana w ramach PI 4a mierzona jest za pomocą dwóch wskaźników 

programowych. W przypadku wskaźnika Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

odnawialnej, którego wartość docelowa wynosi 30 MW, wartość wskaźników 

zadeklarowana przez beneficjentów w podpisanych umowach osiągnęła poziom 20,84 

MW, co oznacza 69,3% wartości docelowej na 2023 r. Poziom realizacji wskaźnika 

według zatwierdzonych wniosków o płatność końcową to 5,4%. Jak wynika 

z przeprowadzonych prognoz na podstawie średniego kosztu jednostkowego 

wskaźnika w realizowanych projektach, pozostała alokacja pozwoli na osiągnięcie 

wartości docelowej wskaźnika na poziomie 38 MW, co stanowi 126,7 % wartości 

wyznaczonej na 2023 r.  

Wskaźnik Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, dla którego wartość 

docelowa została określona na poziomie 38 200 ton równoważnika CO2, według 

szacowanej wartości w podpisanych umowach osiągnął wartość 37 608 ton 

równoważnika CO2. Wynik ten oznacza osiągnięcie wartości docelowej na poziomie 

98,45%. Według stanu na koniec 2018 r. wskaźnik ten nie został zaraportowany, co 

wynika z wczesnego etapu realizacji projektów – wskaźnik ten jest sprawozdawany 

dopiero po zakończeniu realizacji inwestycji. Prognozowana wartość osiągniętego 

wskaźnika to około 68 181 ton równoważnika CO2, co oznacza realizację przyjętego 

celu na poziomie 178,5%.  

Jak wynika z przeprowadzonych analiz ilościowych, a także z informacji pozyskanych w 

trakcie wywiadów pogłębionych, alokacja dostępna w ramach PI 4a wystarczy, aby 

osiągnąć zakładane wartości docelowe wskaźników. Niewielki „zapas” prognozowanej 

wartości osiągniętych wskaźników ponad wymagany poziom daje swego rodzaju 

„bufor bezpieczeństwa”, zabezpieczający realizację wskaźnika w przypadku 

wystąpienia ewentualnych czynników zewnętrznych mogących wpłynąć na osiągnięcie 

celów wyznaczonych na 2023 r., takich jak niezrealizowanie części inwestycji, wzrost 

kosztów realizacji projektów czy rozwiązanie podpisanych umów.  

Strategicznym wskaźnikiem rezultatu wyznaczonym dla PI 4a jest Udział produkcji 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem. 

Wartość bazowa dla wskaźnika (2012 r.) to 7,7%, natomiast zakładana wartość 

docelowa (2023 r.) to 15%.  
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Tabela 17. Wartości wskaźnika rezultatu, specyficznego dla Programu dla PI 4a 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2017) 

Udział produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych w 
produkcji energii 
elektrycznej ogółem 

% 7,79 2013 15 6,6 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

W latach 2006-2011 wartość wskaźnika wzrastała o około 1-1,5 p. p. na rok. W 

kolejnym roku odnotowano nieco większy wzrost, natomiast w latach 2012-2015 

wartość wskaźnika utrzymywała się na dość stałym poziomie. W roku 2016 

odnotowano znaczący spadek, wynikający najprawdopodobniej z niestabilnej sytuacji 

dotyczącej regulacji zawartych w Ustawie o OZE oraz opóźnionej implementacji 

systemu aukcyjnego. W 2017 r. wskaźnik osiągnął poziom 6,6%, co oznacza wynik o 

8,4 p. p. niższy niż wartość docelowa i jednocześnie niższy o 1,19 p. p. od wartości 

bazowej.  

Wykres 9. Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji 
energii elektrycznej ogółem w województwie mazowieckim w latach 2005-2017 z 
prognozą do roku 2023 [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 
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Jak wynika z dotychczasowej dynamiki wskaźnika, osiągnięcie wartości docelowej 

może okazać się problematyczne. Z uwagi na stale rosnąca popularność instalacji OZE, 

wsparcie dla tego typu projektów na poziomie regionalnym i krajowym (w tym także 

aukcje OZE), a także planowane wdrożenie programu Prosument Plus, można 

spodziewać się, iż wskaźnik osiągnięty w 2023 r. będzie oscylował w granicach 12-14%.  

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 4a 

W ramach PI 4a nie przewidziano realizacji wskaźników pośrednich Ram Wykonania.  

Jeśli chodzi o wartości docelowe wskaźników, przeprowadzone prognozy wskazują, iż 

należy spodziewać się ich niewielkiego przekroczenia. Warto zaznaczyć, iż wartości 

docelowe wskaźników zostały urealnione po zwiększeniu alokacji w 2018 roku, a 

zatem ich poziom nie odbiega znacząco od przewidywanego stopnia realizacji.  

Na skuteczność realizacji interwencji w ramach 

PI 4a wpływ miało przede wszystkim znaczące 

zainteresowanie wnioskodawców, zwłaszcza 

projektami dotyczącymi wykorzystywania 

energii słonecznej. Należy przy tym podkreślić, 

iż czynnikiem sprzyjającym temu 

zainteresowaniu jest dotacyjna forma 

świadczonego wsparcia. Doświadczenie 

regionów, które zdecydowały o wdrażaniu 

projektów dotyczących energii odnawialnej 

przy pomocy instrumentów finansowych, w 

tym także województwa mazowieckiego 

wskazuje, iż taka forma wsparcia nie budzi 

zainteresowania wnioskodawców ze względu 

na rozwiązania prawne w tym zakresie. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie 

jest jeszcze w Polsce zagadnieniem na tyle 

rozpowszechnionym, aby podmioty 

zainteresowane tego typu inwestycjami, 

zwłaszcza osoby nieprowadzące działalności 

gospodarczej, były skłonne przeprowadzić je 

przy pomocy wsparcia zwrotnego.  

Jak to robią inni? 

Przykładem ciekawego 

rozwiązania jest przyjęta w 

RPO WP 2014-2020 

preferencja dla projektów 

dotyczących OZE, 

wykorzystujących innowacyjne 

rozwiązania w zakresie 

zastosowanych urządzeń i 

systemów, np. projekty 

stanowiące element „wyspy 

energetycznej” bądź 

wykorzystujące 

wysokosprawną kogenerację 

(w tym mikrokogenerację). 

Preferowane są także projekty, 

których założenia tworzone 

były przy zaangażowaniu 

mieszkańców, co gwarantuje 

większe dopasowanie zakresu 

inwestycji do faktycznie 

istniejących potrzeb oraz 

zwiększenie stopnia 

partycypacji społecznej.  
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Wśród czynników zewnętrznych mających pozytywny wpływ na sprawną realizację 

interwencji wymienić warto także stale zwiększające się zapotrzebowanie na energię, 

w tym także ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo postęp technologiczny zwiększający 

efektywność instalacji oraz rosnąca konkurencja na rynku sprawiają, iż ceny energii 

produkowanej z odnawialnych źródeł spadają i będą spadać w kolejnych latach 

(zwłaszcza energii słonecznej i wiatrowej). Perspektywa obniżenia kosztów zużywanej 

energii elektrycznej, w tym także w przedsiębiorstwach, poprzez wytwarzanie energii 

ze źródeł odnawialnych skłania potencjalnych beneficjentów do aplikowania o 

dostępne w Programie środki. 

Dodatkową zachętą do inwestowania w energię odnawialną jest wprowadzony w 

ramach Ustawy o OZE system prosumencki, w ramach którego producenci i 

konsumenci mogą korzystać z tzw. opustów, dzięki którym właściciel mikroinstalacji 

OZE może „przechować” nadwyżkę energii w sieci odbierając ją w okresie, kiedy jego 

zapotrzebowanie nie jest na bieżąco pokrywane przez własną produkcję. Pobrana w 

ten sposób energia podlega tzw. opustom, czyli zostaje oddana do sieci i odebrana w 

stosunku 1 do 0,8 przy instalacjach o mocy do 10 kW oraz 1 do 0,7 w instalacjach 

powyżej 10 kW21.  

Czynnikiem mogącym negatywnie wpłynąć na tempo wdrażania projektów jest 

rosnąca cena materiałów i usług budowlanych. Z jednej strony ceny instalacji OZE 

systematycznie spadają, z drugiej jednak, w związku z dużym popytem na usługi 

związane z dystrybucją tychże instalacji (wywołanym w dużym stopniu wdrażaniem 

interwencji w ramach programów operacyjnych), ceny samej budowy lub montażu 

instalacji rosną, co może mieć przełożenie na trudności związane z wyłonieniem 

wykonawców oraz mniejszą efektywność kosztową projektu.  

Jeśli chodzi o środki zaradcze podjęte podczas wdrażania interwencji, dotyczyły one 

przede wszystkim planowanego wdrażania projektów w formie instrumentów 

finansowych. W ramach umowy podpisanej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, 

pełniącym funkcję Menadżera Funduszu Funduszy, nie udało się wyłonić pośredników 

finansowych udzielających wsparcia zwrotnego odbiorcom ostatecznym z uwagi na 

brak zgłoszeń ze strony instytucji finansowych. Jako środek zaradczy podjęte zostały 

rozmowy z ośmioma bankami oraz WFOŚiG, mające na celu przedstawienie oferty i 

                                                                 
21 Dziaduszyński K., Tarka M., Trupkiewicz M., Szydłowski K., Rozwój odnawialnych 

źródeł energii w sektorze Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym 
możliwość zastosowania rozwiązań prosumenckich. Stan obecny i perspektywy 
rozwoju, 2018.  
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rozpoczęcie ewentualnych negocjacji. Rozmowy te nie przyniosły jednak 

spodziewanego rezultatu. Powodem braku zainteresowania instytucji finansowych 

było ryzyko braku niewyłonienia odbiorców ostatecznych z powodu dostępności 

konkurencyjnego wsparcia dotacyjnego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz PO IiŚ, a 

także aktualnego stanu prawnego w zakresie OZE i oraz przepisów unijnych w zakresie 

limitu kosztów zarządzania. Wśród barier wskazanych przez potencjalnych 

pośredników finansowych były także pogarszająca się opłacalność inwestycji w OZE, 

utrudnienia na etapie planowania projektów oraz zbyt dużą ekspozycję niektórych 

banków w projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii. W związku z tym, Zarząd 

Województwa Mazowieckiego w dn. 6 marca 2018 r. podjął decyzję o aneksowaniu 

umowy z EBI w zakresie wycofania środków przeznaczonych na realizacje projektów w 

obszarze OZE. Środki przeznaczone na instrumenty finansowe zostały przesunięte na 

wsparcie dotacyjne22. Biorąc pod uwagę ryzyko braku skuteczności wdrażania 

interwencji oraz ze względu na trudności we wdrażaniu instrumentów finansowych w 

zakresie OZE w innych regionach (opolskie, pomorskie), podjętą decyzję o rezygnacji z 

realizacji instrumentów finansowych na rzecz wsparcia dotacyjnego należy ocenić jako 

słuszną.  

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 4a 

W momencie programowania wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020, produkcja 

energii elektrycznej brutto w województwie wobec jej zużycia była zrównoważona. W 

kolejnych latach obserwowano wzrost produkcji energii w odniesieniu do jej zużycia (z 

wyjątkiem lat 2015-2016, w których zanotowano spadek). W 2017 r. wartość 

wskaźnika wyniosła 110,2%, co oznacza, iż województwo mazowieckie produkuje 

więcej energii niż jest w stanie wykorzystać, mamy zatem do czynienia z poprawą 

bezpieczeństwa energetycznego regionu. Jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, 

zarówno w 2012 r., jak i w 2017 r. województwo mazowieckie zajmowało 3. pozycję w 

rankingu regionów (po województwie łódzkim i śląskim). W 2017 r. wartość 

wyprodukowanej energii osiągnęła 24 916 GWh, tj. osiągnięto wzrost o 13% w 

stosunku do początku okresu programowania. Warto jednak zauważyć, iż znakomita 

większość produkowanej energii elektrycznej i cieplnej pochodzi ze źródeł 

konwencjonalnych, których zasoby są ograniczone, a ich wykorzystanie jest związane z 

emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery, co przekłada się na 

pogorszenie jakości powietrza. Jak wskazują dane zawarte w Diagnozie wyzwań, 

potrzeb i potencjałów objętych wsparciem w ramach Programu, w momencie 

                                                                 
22 Informacja kwartalna RPO WM 2014-2020, IV kwartał 2018.  
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programowania interwencji jedynie niewielki odsetek energii produkowanej w 

województwie pochodził z odnawialnych źródeł (7,7% w 2012 r.). Wskaźnik ten 

przyjęty został jednocześnie jako wskaźnik rezultatu strategicznego. Wartość 

docelowa wskaźnika, wyznaczona na 2023 r. wynosi 15,0%. Jak wskazuje poniższy 

wykres, w 2014 r. odsetek ten wzrósł do poziomu 8,3%, natomiast w kolejnych dwóch 

latach odnotowano spadek (5,9 % w 2016 r.). W 2017 r. wskaźnik osiągnął wartość 

6,6%, plasując region na 13. miejscu w skali kraju. Wartość wskaźnika osiągnięta w 

2017 r. przez województwo mazowieckie jest wyższa o 7,5 p. p. niższa niż wartość dla 

całej Polski. Spadek wartości wskaźnika w 2016 r. wynika najprawdopodobniej 

z niestabilnej sytuacji dotyczącej regulacji zawartych w Ustawie o OZE oraz opóźnionej 

implementacji systemu aukcyjnego. Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej z 

odnawialnych nośników energii w 2017 r. wyniosła 1 646 GWh, co stanowi 7% całej 

krajowej produkcji energii z OZE23. W 2012 r. udział ten wynosił 10%, a zatem mamy 

do czynienia ze znacznym spadkiem. 

Wykres 10. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w 

województwie mazowieckim i w Polsce w latach 2012- 2017 [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Biorąc pod uwagę produkcję energii cieplnej, województwo mazowieckie nadal opiera 

swój system energetyki cieplnej na paliwach kopalnych. Jak wskazują dane Urzędu 

Regulacji Energetyki (URE), w 2012 r. 60,9% ciepła produkowanego w województwie 

wytwarzane było z paliw węglowych, a 12,4% - z paliw gazowych. Udział ciepła 

produkowanego z OZE wyniósł 0,7%. W 2017 r. sytuacja uległa niewielkiej poprawie – 

                                                                 
23 Źródło: BDL GUS. 
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udział ciepła z OZE wzrósł do 1,3%, z kolei jednak udział energii cieplnej wytwarzanej z 

paliw węglowych zwiększył się do 63,1%24.  

Jak wynika z przedstawionych danych, głównym problemem, na który odpowiada 

interwencja realizowana w ramach PI 4a jest oparcie produkcji energii na źródłach 

kopalnych, brak nowoczesnych, innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii 

produkcji energii i wynikająca z tego konieczność dywersyfikacji dostaw energii 

poprzez inwestycje w OZE. W związku z tym, iż gospodarka energetyczna 

województwa oparta jest na wykorzystaniu węgla i gazu ziemnego, których zasoby są 

ograniczone, należy poszukiwać alternatywnych sposobów pozyskiwania energii. W 

momencie projektowania interwencji w ramach RPO WM 2014-2020, udział energii z 

OZE w produkcji energii elektrycznej był dość niski w porównaniu do innych 

województw. Zobowiązania nałożone na Państwa Członkowskie (jako cel dla Polski 

przyjęte zostało, że udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii 

brutto w 2020 roku wyniesie 15%) oraz kierunki wyznaczone przez krajowe i 

regionalne dokumenty strategiczne, a także światowe i europejskie tendencje 

dotyczące energetyki wymagają podjęcia działań nakierowanych na zwiększenie skali 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym regionu.  

W świetle zaistniałych zmian wpływających na stan rozwoju energetyki odnawialnej w 

województwie mazowieckim, problemy zidentyfikowane na etapie programowania 

nadal są aktualne. Świadczy o tym zmniejszający się udział OZE w produkcji energii 

elektrycznej ogółem oraz bardzo niski udział OZE w produkcji ciepła. Duże 

zainteresowanie wnioskodawców aplikowaniem o wsparcie potwierdza, 

iż zaproponowana logika wsparcia jest trafna i wpisuje się w oczekiwania odbiorców.  

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 4a 

W ramach PI 4a przeprowadzono dwa nabory wniosków. Łącznie w obu naborach 

złożono 148 poprawnych formalnie wniosków opiewających na kwotę dofinansowania 

UE równą 561 866 714,09 zł. Po zwiększeniu alokacji jednego z naborów, według stanu 

na 27.02.2019 r. do dofinansowania wybrane zostało 58 wniosków o łącznej wartość 

unijnego dofinansowania 238 166 193,63 zł. Ostatecznie podpisano 24 umowy o 

wartości dofinansowania równej 133 871 513,26 zł. Zgodnie z obowiązującym 

Harmonogramem naborów wniosków25 nie przewiduje się przeprowadzenia kolejnego 

naboru w 2019 r.  

                                                                 
24 Energetyka cieplna w liczbach, 2012-2017, Urząd Regulacji Energetyki.  
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Realizacja wszystkich wybranych do dofinansowania projektów oznacza niemal 

całkowite wykorzystanie alokacji przeznaczonej na PI 4a. Biorąc pod uwagę liczbę 

złożonych wniosków oraz zawartość, a co za tym idzie długość listy rezerwowej (55 

projektów), należy stwierdzić, iż potencjał aplikacyjny PI 4a jest wysoki. Potwierdzają 

to także wyniki badania ankietowego CAWI/CATI z beneficjentami RPO WM 2014-

2020, które pokazują, iż 62,5% spośród 64 respondentów deklarujących chęć 

aplikowania o środki w ramach OP 4 chce złożyć wniosek o dofinansowanie w 

Działaniu 4.1.  

Priorytet inwestycyjny 4c 

Diagnoza dla PI 4c 

W ramach Osi priorytetowej 4 (PI 4c) zaplanowano szeroki przekrój działań 

zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym. Zakres powyższej interwencji jest wynikiem diagnozy 

przeprowadzonej na etapie programowania RPO WM 2014-2020 i zidentyfikowanych 

problemów w województwie. Pierwszym z nich jest wysoki poziom zużycia energii w 

regionie i związane z nim nadmierne koszty obciążające budżety gospodarstw 

domowych, a także jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji 

publicznych. Na etapie programowania RPO WM 2014-2020 zwrócono uwagę, że 

największy potencjał uzyskania poprawy efektywności energetycznej tkwi w 

budynkach, a także w ciepłownictwie.  

Sprzedaż energii cieplnej na cele mieszkaniowe oraz do urzędów i instytucji w 

województwie mazowieckim wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednocześnie, 

stale rośnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Najbardziej 

efektywnym sposobem oszczędnego gospodarowania energią staje się obecnie 

redukcja jej wykorzystywania oraz użytkowania poprzez kompleksowe inwestycje w 

poprawę efektywności energetycznej.  

Odpowiedzią na problem związany wysokim poziomem zużycia energii w sektorze 

publicznym i budynkach mieszkalnych są działania realizowane w RPO WM 2014-2020 

w ramach PI 4c, skierowane do sektora publicznego, a także do spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych oraz TBS (w ramach Działania 4.2.). Polegają one na głębokiej 

termomodernizacji budynków, wraz ze zmianą ich wyposażenia na urządzenia o 

najwyższej uzasadnionej klasie energetycznej, włącznie z systemami zarządzania 

energią. Jednocześnie dają możliwość zastosowania w ramach projektów generacji 
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rozproszonej i zastosowania OZE. Zakres prac możliwych do wykonania w efekcie 

wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną przez budynki. 

W opinii ewaluatora proponowane typy projektów odpowiadają zidentyfikowanym 

potrzebom. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (w wielu przypadkach 

również zmodernizowanych źródeł zasilania energią dla tych budynków) ma 

bezpośrednie przełożenie na spadek zużycia energii pierwotnej oraz wielkość 

sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe26. Dodatkowym uzasadnieniem 

dla interwencji staje się fakt, iż efektywność energetyczna stanowi jeden z kluczowych 

tematów dyskutowanych na forum Unii Europejskiej. Wśród nadrzędnych celów 

rozwojowych Wspólnoty, wyraźnie wybrzmiewającym w Strategii Europa 2020, stało 

się zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% w porównaniu z rokiem 

199027. Podobnie, znaczenie poprawy efektywności energetycznej dla zahamowania 

negatywnych zmian klimatycznych oraz presji na środowisko, podkreśla 

się w dokumencie Energy Roadmap 2050, zwracającym szczególną uwagę na rolę 

sektora publicznego w całym procesie28. Przyjęta w 2012 roku Dyrektywa o 

efektywności energetycznej29 podkreśla stojące przed Unią Europejską wyzwania 

związane z ograniczonymi zasobami energetycznymi, z w związku z tym również z 

bezpieczeństwem energetycznym. Za uregulowaniami na poziomie unijnym powstało 

również prawodawstwo polskie30, określające plan działań na rzecz poprawy 

efektywności energetycznej w kraju. Dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 

                                                                 
26 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 
27 Komisja Europejska, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, s. 
5. 

28 European Commission, Energy Roadmap 2050, Luxembourg 2012, s. 16. 
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 
2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. 

30 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej; Ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 
1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161). 
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roku31 poprawę efektywności energetycznej traktuje jako priorytetowe zadanie 

polityki energetycznej. 

Produkty interwencji w postaci gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii, 

zmodernizowanych energetycznie budynków, zmniejszenia rocznego zużycia energii 

pierwotnej w budynkach publicznych, a także spadku emisji gazów cieplarnianych i 

mocy zainstalowanej energii elektrycznej i cieplnej, zostały dobrane prawidłowo i w 

odpowiedni sposób odzwierciedlają rzeczowe wyniki projektu, prowadząc do 

osiągnięcia wskaźnika rezultatu strategicznego. 

Na interwencję dotyczącą efektywności energetycznej PI 4c w RPO WM 2014-2020 

oddziałują czynniki zewnętrzne. Wśród nich można wyróżnić przede wszystkim 

istniejące uwarunkowania rynkowe związane z niedoborem wykonawców robót 

budowlanych32. Zauważa się liczne braki pracowników branży budowlanej33. 

Jednocześnie koszty robót budowlanych są znacznie wyższe niż na początku 

perspektywy 2014-2020, ze względu na obserwowane obecnie natężenie inwestycji. 

Wpływ na ten stan mają w dużej mierze fundusze unijne i inwestycje będące w toku w 

związku ze środkowym okresem wdrażania perspektywy 2014-202034. 

Jednocześnie, kluczowe znaczenie dla wsparcia z zakresu efektywności energetycznej 

mają rozbudowane, scentralizowane systemy ciepłownicze. Zapotrzebowanie na 

ciepło sieciowe ma szansę zostać zaspokojone w szczególności poprzez rozwój 

kogeneracji, umożliwiającej osiąganie znacznych oszczędności energii pierwotnej i 

ograniczanie niskiej emisji. 

Innym czynnikiem, będącą istotną determinantą dla zainteresowania tematyką 

oszczędnego gospodarowania energią, są zmienne ceny energii na rynku i istniejąca w 

związku z tym potrzeba poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu. 

                                                                 
31 Ministerstwo Gospodarki, Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. 
32 Murator Plus, Przetargi budowlane: firmy masowo wycofują się w przetargów 

budowlanych. Konsekwencje? tekst dostępny w Internecie: Przetargi budowlane, 
data dostępu: 20.03.2019 r. 

33 PulsHR.pl, Branża budowlana: Brak pracowników hamuje inwestycje, tekst dostępny 
w Internecie: Branża budowlana, data dostępu: 20.03.2019 r. 

34 Puls Biznesu, Publiczne przetargi straciły wzięcie, tekst dostępny w Internecie: 
Publiczne przetargi straciły wzięcie, data dostępu: 20.03.2019 r. 

 

https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/przetargi-budowlane-firmy-masowo-wycofuja-sie-z-przetargow-budowlanych-jakie-konsekwencje-aa-aiJc-1HWx-FMgW.html
https://www.pulshr.pl/przemysl/branza-budowlana-brak-pracownikow-hamuje-inwestycje,54020.html
https://www.pb.pl/publiczne-przetargi-stracily-wziecie-869434
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Dodatkowo, postęp technologiczny wymusza obecnie wzrost zużycia energii we 

wszystkich sektorach.  

Nie bez znaczenia dla interwencji zaplanowanej w RPO WM 2014-2020 mają również 

programy rewitalizacji, obowiązujące w gminach35. Niejednokrotnie na wyznaczonych 

obszarach rewitalizacji są usytuowane budynki (głównie mieszkalne wielorodzinne) 

wymagające często pilnych interwencji ze względu na ich zły stan techniczny i w 

konsekwencji generowanie dużych strat energii. Rosnąca świadomość społeczna na 

temat korzyści płynących z oszczędnego gospodarowania energią przekłada się na 

decyzje o podejmowaniu inwestycji termomodernizacyjnych, pozwalających w efekcie 

na osiąganie niebagatelnych oszczędności związanych z obniżeniem rachunków za 

energię. Uregulowania na poziomie krajowym wprowadzane w ostatnich latach 

sprawiają, że tematyka efektywności energetycznej jest wciąż aktualna i ważna. Jako 

przykład można podać krajowy program Czyste Powietrze, a także podatkową ulgę 

termomodernizacyjną, która od roku 2019 umożliwia odliczanie od podatku (dla 

podatników PIT) kosztów poniesionych ze środków własnych na inwestycję 

termomodernizacyjną, w tym na wymianę źródła ogrzewania36. Obecność tematyki w 

przestrzeni publicznej sprawia, że postępuje wzrost świadomości społecznej na temat 

licznych pozytywnych skutków wynikających z poprawy efektywności energetycznej. 

Powyższe czynniki zewnętrzne nie zagrażają interwencji w ramach RPO WM 2014-

2020, a większość z nich wręcz pozytywnie oddziałuje na postęp w realizacji Programu.  

Ocena postępów w realizacji PI 4c 

Postęp rzeczowy w ramach PI 4c ocenia się pozytywnie. Prognozy osiągnięcia 

wskaźników na rok 2023 wskazują zaś, że przy założeniu wykorzystania całości 

pozostałej alokacji na PI 4c, wartości docelowe zostaną osiągnięte dla 4 z 5 

wskaźników. 

Na etapie śródokresowym z powodzeniem wykonano wskaźnik Ram Wykonania Liczba 

zmodernizowanych energetycznie budynków (179,55% założonej wartości pośredniej). 

                                                                 
35 J. Kurowska-Pysz, Lokalny program rewitalizacji jako strategiczny instrument 

ożywiania obszarów zdegradowanych w aspekcie wykorzystania środków unijnych, 
[w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Nr 327, 2017, s. 29-47. 

36 Murator Plus, Ulga termomodernizacyjna od 2019 r. Nawet 53 tys. odliczenia 
zakłada nowa ulga podatkowa, tekst dostępny w Internecie: Ulga 
termomodernizacyjna od 2019 r., data dostępu: 20.03.2019 r. 

 

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/ulga-termomodernizacyjna-od-2019-r-nowa-ulga-podatkowa-mialaby-przypominac-dawna-ulge-remontowa-aa-jWvo-DXam-9HGL.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/ulga-termomodernizacyjna-od-2019-r-nowa-ulga-podatkowa-mialaby-przypominac-dawna-ulge-remontowa-aa-jWvo-DXam-9HGL.html


 

 
112 112 112 112 

79 obiektów poddanych modernizacji energetycznej odpowiada 16,81% docelowej 

wartości wskaźnika. Do stanu na dzień 31.12.2018 roku w zdecydowanej większości 

przyczyniły się projekty z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności 

publicznej. Podpisane umowy o dofinansowanie zabezpieczają w 95,11% cel wskaźnika 

na rok 2023. 

Jeśli chodzi o wskaźnik Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków, obecny 

koszt jednostkowy (na podstawie UoD), a także alokacja dostępna na koniec 2018 

roku, pozwolą na realizację 115,1% celu na rok 2023. 

Z kolei wskaźnik Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii jest 

miernikiem, który w ramach złożonych wniosków o płatność na dzień 31.12.2018 roku 

nie wykazywał żadnych wartości, jednak podpisane umowy o dofinansowanie 

wskazują na osiągnięcie 100% jego wartości. Z racji realizacji tego wskaźnika w ramach 

instrumentów finansowych i powstałego w związku z tym opóźnienia we wdrażaniu, 

nie można wnioskować o jego postępie rzeczowym. Prognozowana wartość wskaźnika 

na dzień 31.12.2018 roku jest równa wartościom zakładanym w umowie podpisanej z 

Menadżerem Funduszu Funduszy. 

Kolejnym wskaźnikiem, którego cel na 2023 rok wydaje się być zabezpieczony, jest 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych. O ile 

zatwierdzone wnioski o płatność końcową realizują 11,7%, w przypadku UoD jest to 

już 77,0%. Wobec alokacji pozostałej do rozdysponowania, osiągnięcie celu jest 

możliwe.  

Na podstawie prognoz, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych zostanie osiągnięte powyżej 104%, na podstawie kosztu jednostkowego i 

w sytuacji przeznaczenia pozostałej alokacji na przedsięwzięcia odpowiadające za 

realizację tego miernika (co będzie miało miejsce, ponieważ budynki mieszkalne są 

wspierane w ramach instrumentów finansowych). Rezygnacja z realizacji kolejnych 

umów o dofinansowanie wykonujących wskaźnik, oznaczałaby ostateczny jego postęp 

na poziomie 77%. 

Pozytywny wynik spodziewany jest także wobec wskaźnika Moc zainstalowana energii 

elektrycznej i cieplnej. Przedsięwzięcie będące w toku realizacji odpowiada za 86,7% 

wartości docelowej tego wskaźnika. Na dzień 31.12.2018 roku nie było jednak 

złożonych wniosków o płatność, które przyczyniałyby się do powstania dodatkowej 

mocy zainstalowanej. 
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Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej, w przypadku wykorzystania 

dostępnej alokacji na PI 4c, zostanie wykonany w 143% (jeżeli wszystkie kolejne 

projekty będą przyczyniać się do jego postępu). W przypadku zachowania 

dotychczasowej proporcji odnośnie przeznaczenia alokacji na inwestycje realizujące 

ten wskaźnik, możliwe będzie wykonanie go w 111,1%. Jeżeli zaś kolejne umowy 

o dofinansowanie w tym zakresie nie będą podpisywane, ukształtuje się on na 

poziomie 86,7%. 

Najniższa wartość, widoczna wyłącznie w podpisanych umowach o dofinansowanie, 

jest obserwowana w przypadku wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych. Z racji możliwości pomiaru tego wskaźnika dopiero w odpowiednim 

czasie po zakończeniu danego przedsięwzięcia, nie był on jeszcze wykazany we 

wnioskach o płatność. W przypadku podpisanych UoD realizowane jest zaś 60,52% 

jego wartości docelowej. Stwarza to ryzyko nieosiągnięcia celu zakładanego na rok 

2023. 

Powyższy wskaźnik jest jedynym miernikiem, który według prognoz nie będzie 

osiągnięty na poziomie 85%. Przy obecnym koszcie jednostkowym, a także pozostałej 

alokacji na PI 4c, osiągnie on 81% (jeżeli wszystkie kolejne projekty będą przyczyniać 

się do jego postępu). Rezygnacja z pozostałej alokacji na ten priorytet oznaczałaby 

ukształtowanie się wskaźnika na poziomie 60,5%.  

Warto mieć na względzie, że nie rozstrzygnięto jeszcze naboru nr RPMA.04.02.00-

IP.01-14-084/18, dotyczącego jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 

kogeneracji. Projekty tego typu znacznie przyczyniają się do realizacji ostatniego z 

omówionych wskaźników. W praktyce więc możliwe będzie osiągnięcie go na wyższym 

poziomie niż 60,5%. 



 

 

Tabela 18. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 4c (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)37 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)38 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowa
na wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
zmodernizow
anych 
energetyczni
e budynków 
[szt.] 

470 79 16,8% 100 21,3% 447 95,1% 541 115,1% 

                                                                 
37 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
38 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)37 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)38 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowa
na wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
gospodarstw 
domowych z 
lepszą klasą 
zużycia 
energii 
[gospodarstw
a domowe] 

5 500 0 0,0% 0 0,0% 5 500 100,0% 5 500 100,0% 

Zmniejszenie 
rocznego 
zużycia 
energii 
pierwotnej w 

157 000 000 18 292 642,4 11,7% 18 292 642,4 11,7% 120 818 901,2 77,0% 164 361 871,0 104,7% 



 

 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)37 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)38 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowa
na wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

budynkach 
publicznych 
[kWh/rok] 

Moc 
zainstalowan
a energii 
elektrycznej i 
cieplnej 
[MW] 

9 0 0,0% 0 0,0% 7,8 86,7% 10 111,1% 

Szacowany 
roczny 
spadek emisji 

54 400 0 0,0% 0 0,0% 32 923,9 60,5% 44 236 81,3% 



 

 

Nazwa 
wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)37 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)38 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowa
na wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

gazów 
cieplarnianyc
h [tony 
równoważnik
a CO2] 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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Tabela 19. Wartości wskaźnika rezultatu, specyficznego dla Programu dla PI 4c 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa (2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2017) 

Sprzedaż energii 
cieplnej na cele 
komunalno-
bytowe 

GJ 
40 339 

302 
2013 38 571 319 39 161 580 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Specyficznym dla programu wskaźnikiem rezultatu, przypisanym w RPO WM 2014-

2020 do PI 4c, jest Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe. Według 

założeń programowych, wartość docelowa tego miernika powinna wynieść 38 571 319 

GJ. W roku bazowym (2013) sprzedaż wyniosła 40 339 302 GJ. Dwa kolejne lata 

przyniosły stopniowy spadek, podczas gdy kolejne dwa – wzrost. W roku 2017 

wskaźnik kształtował się na poziomie 39 161 580 GJ. Analizując możliwości osiągnięcia 

celu założonego dla tego wskaźnika, należy zwrócić uwagę, że wraz z rozwojem 

gospodarczym województwa, w szczególności z budową nowych budynków 

mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej należy oczekiwać wzrostu 

sprzedaży energii cieplnej. Równowagę mogą stanowić zaś wszelkie inwestycje w 

modernizację energetyczną istniejących w regionie obiektów, przez co wielkość 

zużycia energii ulegnie racjonalizacji m. in. ze względu na upowszechnienie stosowania 

nowoczesnych systemów pomiaru zużycia czy też wymianę nieefektywnych instalacji. 

Osiągnięcie wartości docelowej uważa się jako realne. Można spodziewać się również 

oddziaływania przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 na 

ostateczny kształt omawianego wskaźnika. Szczególne efekty mogą być widoczne w 

przypadku sprzedaży energii cieplnej do urzędów i instytucji, jako że znaczna część 

alokacji jest przeznaczona na wsparcie właśnie tego typu obiektów.  

Należy zwrócić uwagę, że wzrostu sprzedaży energii cieplnej nie można jednoznacznie 

traktować jako tendencji negatywnej – wynikać on może także z prowadzonych 

inwestycji związanych z likwidacją nieefektywnych ekologicznie indywidualnych źródeł 

ogrzewania na rzecz podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.  
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Wykres 11. Wielkość sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe w 
województwie mazowieckim w latach 2007-2017 wraz z przewidywanym trendem do 
roku 2023 i wartością docelową wskaźnika założoną w RPO WM 2014-2020 na rok 
2023 [GJ] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 4c 

Wskaźnik Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków, jak omówiono 

wcześniej, nie jest zagrożony. Na wysokie zainteresowanie przedsięwzięciami z 

zakresu poprawy efektywności energetycznej w znacznym stopniu wpływają korzyści 

związane z niższymi kosztami utrzymania budynków wynikającymi z oszczędnego 

gospodarowania energią. Warto mieć na uwadze, że budynki wybudowane w 

przestarzałych technologiach budowlanych konsumują trzykrotnie więcej energii, niż 

te powstałe w roku 200739. Podejmowanie inwestycji termomodernizacyjnych ma 

więc przede wszystkim uzasadnienie ekonomiczne. Nie bez znaczenia pozostaje 

również rosnąca w ostatnich latach świadomość społeczna mająca swoje podłoże w 

nasilających się problemach związanych z jakością powietrza oraz wahaniami cen 

energii. Na powyższe oddziałuje np. funkcjonowanie programu krajowego „Czyste 

Powietrze”, umożliwiającego dofinansowanie termomodernizacji jednorodzinnych 

budynków mieszkalnych. Odgrywa on rolę kampanii społecznej na temat korzyści 

związanych z podejmowaniem modernizacji energetycznych budynków. Rosnąca 

świadomość społeczna na temat korzyści płynących z oszczędnego gospodarowania 

energią przekłada się na decyzje o podejmowaniu inwestycji termomodernizacyjnych, 

                                                                 
39 A. Alsabry, W. Pigalski, Tm. Maciejewski, Teoretyczne a rzeczywiste 

zapotrzebowanie energetyczne na centralne ogrzewanie i wentylację mieszkań w 
budownictwie wielorodzinnym, [w:] Przegląd budowlany 11/2010, s. 39-45. 
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pozwalających w efekcie na osiąganie niebagatelnych oszczędności związanych z 

obniżeniem rachunków za energię. Na poziom osiągnięcia celów wpływa także 

funkcjonowanie programów rewitalizacji w gminach województwa mazowieckiego. 

Niejednokrotnie na wyznaczonych obszarach rewitalizacji są usytuowane budynki 

wymagające pilnych interwencji ze względu na ich zły stan techniczny i w 

konsekwencji generowanie dużych strat energii. Programy rewitalizacji zakładają 

dofinansowanie modernizacji energetycznej m. in. za pomocą dofinansowania 

unijnego. 

Na wdrażanie interwencji mają również wpływ uwarunkowania rynkowe. Ze względu 

na zaawansowanie perspektywy unijnej 2014-2020, wykonawcy z rynku budowlanego 

realizują znaczną liczbę inwestycji. Niewielka konkurencja na rynku budowlanym oraz 

obciążenie wykonawców sprawiają, że niejednokrotnie złożone oferty przewyższają 

kwotowo środki, którymi dysponuje beneficjent w ramach projektu. Postępowania 

przetargowe związane z robotami budowlanymi często pozostają bez rozstrzygnięcia i 

są kilkukrotnie ponawiane. W pojedynczych przypadkach obserwuje się także 

rezygnacje z kontynuacji robót z powodu wzrostu cen materiałów i robocizny. W 

konsekwencji wzrostu kosztów inwestycji, beneficjenci muszą dokonywać pokrycia 

nadwyżki z własnych środków. Powoduje to próby obniżania kosztów w ramach 

początkowo wykonanych kosztorysów, np. poprzez zakup tańszych materiałów 

wykończeniowych. Koszty inwestycji były szacowane z uwzględnieniem ówczesnych 

uwarunkowań na rynku. Niemożliwe stało się wyliczenie z kilkuletnim wyprzedzeniem 

nakładów, jakie mogą stać się konieczne do poniesienia. Powyższe uwarunkowania w 

największym stopniu mają znaczenie dla zmian w harmonogramach projektów 

realizowanych w ramach PI 4c. 

W przypadku wskaźnika Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii, 

interwencja realizowana jest za pomocą instrumentów finansowych. Podpisano 

umowę z Menadżerem Funduszu Funduszy (EBI), jednakże w związku z problemem 

związanym z wyborem pośrednika finansowego, wdrażanie rozpoczęto z opóźnieniem. 

Instytucje finansowe nie były skłonne podjąć się roli pośredników finansowych w 

zakresie efektywności energetycznej, lecz finalnie udało się wyłonić GNB S.A. Stąd też, 

trudno ocenić faktyczne efekty wsparcia. 

Wartość docelowa wskaźnika Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 

budynkach publicznych została oszacowana na podstawie projektów realizowanych w 

RPO WM w perspektywie unijnej 2007-2013. Ze względu na podobny typ wsparcia w 
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perspektywie 2014-2020, wartość tego wskaźnika powinna zostać osiągnięta na 

oczekiwanym poziomie. 

Na niższy od oczekiwanego postęp wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych wpływają w dużej mierze założenia z etapu programowania RPO WM 

2014-2020. W ramach PI 4c spodziewano się wspierać kogenerację w większym 

stopniu niż ma to miejsce faktycznie. Wskaźnik oszacowano na podstawie wyliczeń 

wykonanych uprzednio dla wskaźnika Moc zainstalowana energii elektrycznej i 

cieplnej, biorąc pod uwagę realizację projektów kogeneracyjnych, odpowiadających 

za realizację wskaźnika. W praktyce jednak, w ramach RPO WM 2014-2020 za 

osiąganie wskaźnika osiągają głównie projekty związane z instalacjami OZE. Z racji 

tego, że są to przeważnie mikroinstalacje, acz jest ich znaczna liczba, przyczyniają się 

do realizacji wskaźnika Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej. Jednocześnie 

jednak nie są one w stanie przyczynić się w tak znacznym stopniu jak przedsięwzięcia 

kogeneracyjne do spadku emisji gazów cieplarnianych. 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 4c 

Na etapie programowania RPO WM 2014-2020 zdiagnozowano problem znacznej 

energochłonności w województwie mazowieckim. Analizując ogólne zużycie energii w 

województwie, można zwrócić uwagę, że zużycie energii elektrycznej na przestrzeni 

ostatnich lat stale wzrasta - w 2012 r. w regionie zużyto 22 563 GWh i w kolejnych 

latach zużycie rosło (do poziomu 26 073 GWh w 2016 r.). W 2017 r. poziom zużycia 

energii spadł do 22 612 GWh, jednak, zgodnie z dotychczasowymi trendami, należy 

spodziewać się wzrostu wartości wskaźnika w kolejnych latach. Największy wpływ na 

zużycie energii ma w województwie sektor przemysłowy i w tym też sektorze spadek 

zużycia między 2016 a 2017 r. był najbardziej zauważalny (z 8 673 do 5 566 GWh). 

Wyraźny przyrost konsumpcji energii następuje zaś w gospodarstwach domowych. W 

latach 2012-2017 obserwowano regularną tendencję wzrostową (z 4 527 do 4 803 

GWh). Mazowsze zalicza się jednak do województw, w których zużycie ogółem na 

1 mieszkańca znajduje się nieco poniżej średniej krajowej (4 199,37 kWh w 2017 roku 

przy średniej 4 234,74 kWh). W kontekście efektywności energetycznej warto zwrócić 

również uwagę na energochłonność gospodarki województwa, gdyż od roku 2012 do 

2016 zużycie energii ogółem na 1 mln zł PKB utrzymywało się na najniższym poziomie 

w kraju. Wciąż jednak energochłonność polskiej gospodarki znacznie odbiega od 

średniej unijnej. Ponieważ postęp technologiczny wymusza wzrost liczby urządzeń, do 

pracy których niezbędna jest energia, podejmowanie interwencji mającej na celu 
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generowanie większych oszczędności w jej zużyciu, należy ocenić jako trafne i 

wymagające kontynuacji. 

W diagnozie przeprowadzonej na rzecz RPO WM 2014-2020 zwrócono również uwagę 

na istnienie znacznego potencjału do poprawy efektywności energetycznej w 

budynkach oraz ciepłownictwie. Budynki w Polsce odpowiadają obecnie za około 30% 

finalnego zużycia energii40 (spadek o 5 p.p. w latach 2006-2016), odpowiadając w 

związku z tym za znaczną część emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie, finalne 

zużycie energii w Polsce ogółem wzrasta w tempie około 0,8%/rok41. Struktura zużycia 

energii w budynkach jest zdominowana przez ogrzewanie i wentylację (57% zużycia), a 

następnie przygotowywanie ciepłej wody (25% zużycia) oraz oświetlenie, gotowanie i 

urządzenia AGD (18% zużycia)42. Zużycie energii do celów domowych w roku 2015 

odpowiadało 27% krajowej podaży energii43. Gospodarstwa domowe, w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca najczęściej także korzystają z nośnika energii jakim jest węgiel 

kamienny (32,4%), a następnie z ciepła sieciowego (20,6%)44. Należy zwrócić uwagę, 

że efektywność wykorzystania energii w Polsce w ostatnich latach (2012-2015) uległa 

zdecydowanej poprawie. Przeliczając na 1 mieszkanie, wielkość zużycia energii 

obniżyła się o 11%45. Na poziom zużycia energii niebagatelny wpływ ma wiek 

budynków. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku w województwie 

mazowieckim 10,5% mieszkań było zlokalizowanych w budynkach wybudowanych 

przed 1945 rokiem46, w przestarzałych technologiach budowlanych. Warto zwrócić 

                                                                 
40 Główny Urząd Statystyczny, Efektywność wykorzystania energii w latach 2006-2016, 

Warszawa-Wrocław 2018, s. 14. 
41 W latach 2000-2015 – dane z projektu ODYSEE-MURE (http://www.odyssee-

mure.eu/publications/efficiency-trends-policies-profiles/) 
42 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Poradnik w zakresie poprawy 

charakterystyki energetycznej budynków, Warszawa 2016, s. 19. 
43 Główny Urząd Statystyczny, Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 r., 

Warszawa 2017, s. 86. 
44 Tamże, s. 87. 
45 Tamże, s. 93. 
46 Urząd Statystyczny w Warszawie, Raport z wyników w województwie mazowieckim. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r., Warszawa 2012, s. 100. 
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uwagę, że budynki powstałe przed rokiem 1945 zużywają niemal trzykrotnie więcej 

energii niż obiekty wybudowane w roku 200747.  

Dużą rolę w zakresie potrzeby zmniejszenia kosztów utrzymania budynków w sektorze 

mieszkaniowym i budynków użyteczności publicznej odgrywa poziom sprzedaży 

energii cieplnej na cele komunalno-bytowe. Należy jednak pamiętać, że jest ona 

uzależniona od wielu czynników, takich jak długość oraz intensywność sezonu 

grzewczego czy liczba budynków przyłączonych bądź odłączonych od sieci 

ciepłowniczych w danym roku. Niemniej, sprzedaż energii cieplnej wykazywała w 

ostatnich latach (2015-2017) tendencję wzrostową zarówno w przypadku budynków 

mieszkalnych jak i urzędów i instytucji. Ze względu na rozwój gospodarczy 

województwa, interwencję zmierzającą do zwiększania oszczędności energetycznych 

w budynkach ocenia się jako trafną i wciąż aktualną. 

Wykres 12. Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe w województwie 
mazowieckim w latach 2012-2017 [GJ] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Na etapie programowania RPO WM 2014-2020 dostrzeżono potencjał ciepłownictwa 

jako obszaru zdolnego do generowania dużych oszczędności energii. Długość sieci 

cieplnej przesyłowej w województwie mazowieckim, według danych GUS, między 

rokiem 2012 a 2017 generalnie uległa wydłużeniu (z 2 180,7 km do 2 224,6 km), 

jednak między poszczególnymi latami obserwowano wahania. Wraz ze wzrostem bądź 

spadkiem tego wskaźnika, podobne tendencje zachodziły w przypadku długości sieci 

cieplnej przyłączy do budynków i innych obiektów. W roku 2018 było to 1 217,6 km, 

                                                                 
47 A. Alsabry, W. Pigalski, Tm. Maciejewski, Teoretyczne a rzeczywiste 

zapotrzebowanie energetyczne na centralne ogrzewanie i wentylację mieszkań w 
budownictwie wielorodzinnym, [w:] Przegląd budowlany 11/2010, s. 39-45. 
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natomiast w roku 2017 – 1 333,7 km. Warto mieć na uwadze, że mazowieckie jest 

województwem o najdłuższych przyłączach do obiektów w Polsce. Podobnie, sama 

długość sieci cieplnej to druga w kolejności wartość tego wskaźnika w kraju (po woj. 

śląskim). Dla zapewnienia efektywności energetycznej istotny jest udział energii 

cieplnej wytworzonej w kogeneracji. Odsetek energii produkowanej w ten sposób 

wobec ogólnej produkcji energii cieplnej w województwie w 2017 roku wynosił 75%. 

Lepszy wynik osiągnęło jedynie województwo lubuskie oraz pomorskie. Ponadto 

produkcja ciepła w kogeneracji okazuje się bardziej opłacalna – w 2017 roku cena 

ciepła wytwarzanego w kogeneracji (zł/GJ) była niższa niż tego wytwarzanego bez 

udziału kogeneracji (31,5 zł do 46,5 zł)48. Uzasadnione jest zatem twierdzenie 

dotyczące możliwości znacznego ograniczenia strat energii oraz nadmiernych kosztów 

generowanych przez przesył ciepła. Interwencję uznaje się za zasadną i pożądaną dla 

zwiększenia udziału ciepła produkowanego w kogeneracji w województwie. 

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 4c 

Na dzień 31.12.2018 roku do rozdysponowania pozostało 90,4 mln zł alokacji na PI 4c. 

Biorąc pod uwagę, że w ramach Działania 4.2. w styczniu 2019 r. zakończono nabór na 

projekty związane z jednostkami wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 

kogeneracji, a złożone wnioski opiewają na kwotę niemal trzykrotnie przekraczającą 

przewidziany budżet naboru, można spodziewać się wyczerpania kwoty zakładanej na 

ten konkurs. Zwiększono również budżet naboru nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 

(termomodernizacja budynków użyteczności publicznej). Wybrane projekty 

przyczyniają się do poprawy postępu wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych. Nie zabezpieczą one jednak wykonania celu dla powyższego 

wskaźnika na rok 2023.  

Osiągnięcie wskaźnika Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych będzie możliwe na poziomie powyżej 85%. Pozostałe, Liczba gospodarstw 

domowych z lepszą klasą zużycia energii, Liczba zmodernizowanych energetycznie 

budynków, a także Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej zostały 

zabezpieczone podpisanymi umowami o dofinansowanie, lecz nie zostaną wykonane 

w 100%. Jedynie wskaźnik Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 

energii, na podstawie UoD, powinien zostać wykonany zgodnie z założeniami, na 

poziomie 100%. Należy jednak mieć na uwadze, że ostatni ze wskaźników jest 

                                                                 
48 Urząd Regulacji Energetyki, Energetyka cieplna w liczbach - 2017, Warszawa 2018, s. 

15. 
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realizowany w ramach instrumentów finansowych, a dotychczas nie udzielono jeszcze 

żadnej pożyczki. 

Zainteresowanie projektami z obszaru efektywności energetycznej ocenia się jednak 

jako pozwalające na realizację zobowiązań na lata 2014-2020 w zakresie PI 4c. 

Pierwszy nabór, na który przeznaczono niemal 29% alokacji na PI 4c, zakończył się 

wnioskami złożonymi na kwotę ponad 2,5-krotnie przekraczającą dostępne środki. 

Ostatecznie, po zwiększeniu budżetu naboru, według stanu na dzień 31.12.2018 r., 

podpisano 132 umowy o dofinansowanie. Z kolei drugi z naborów dedykowanych 

temu samemu typowi projektów (nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-028/16), zakończył się 

złożeniem 19 wniosków na kwotę 22% wyższą niż przewidziany budżet. Do 

dofinansowania wybrano jednakże tylko 3 projekty. Następny nabór na modernizację 

energetyczną budynków użyteczności publicznej (nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-076/18) 

wyłonił projekty na kwotę nieco przekraczającą przewidziany budżet, a więc został on 

zwiększony. Ten nabór nie opiewał jednak na tak znaczną kwotę, jak w przypadku 

pierwszych dwóch.  

Finalnie, kwota możliwa do rozdysponowania na PI 4c z dużym 

prawdopodobieństwem zostanie wyczerpana. Środki przeznaczone na zwiększenie 

budżetu naboru nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15, a także na nabór z roku 2018 na 

projekty kogeneracyjne, pozwolą na realizację zobowiązań wskaźnikowych dla 4 z 5 

wskaźników produktu. Nie będzie możliwe osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.  

Priorytet inwestycyjny 4e 

Diagnoza dla PI 4e 

Według diagnozy wyzwań, potrzeb i potencjałów sektorów regionu zawartej w RPO 

WM 2014-2020, głównym problemem dotyczącym jakości powietrza w województwie 

mazowieckim jest tzw. niska emisja (emisja powierzchniowa), powstała w wyniku 

produkcji ciepła w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach węglowych, a także 

emisja liniowa generowana przez transport. 

Odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w ramach RPO WM 2014-2020, dotyczący 

PI 4e, jest interwencja realizowana w ramach Działania 4.3. Realizowane projekty mają 

przyczynić się poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego ze źródeł 

powierzchniowych oraz liniowych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy. 

Wspierane są działania dotyczące wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach 
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domowych i kotłowniach osiedlowych, budynkach użyteczności publicznej oraz 

podłączenie tych budynków do sieci ciepłowniczej/chłodniczej. Priorytetowo 

wspierane są projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii. Działania związane z 

rozwojem zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dotyczą zakupu 

niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru autobusowego, wsparcia infrastruktury 

transportu publicznego, budowy zintegrowanego systemu monitorowania i 

zarządzania ruchem. Wspierane są także inwestycje polegające na budowie i 

przebudowie węzłów przesiadkowych i parkingów Park&Ride, budowie dróg dla 

rowerów oraz zakupie oraz montażu lub modernizacji oświetlenia zewnętrznego. 

Zakres interwencji jest bardzo szeroki i w kompleksowy sposób odpowiada na 

zidentyfikowane zagrożenia i potrzeby w województwie.  

Produktami interwencji w ramach Działania 4.3. mają być zakupione lub 

zmodernizowane jednostki taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej, wybudowane i przebudowane drogi dla rowerów, 

wybudowane lub przebudowane obiekty Park&Ride wraz z miejscami postojowymi, a 

także powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania. Wskaźniki, w kontekście 

zakresu interwencji zaplanowanej w omawianych działaniach, zostały dobrane 

adekwatnie i przyczyniają się do wykonania założonych celów i rezultatów 

strategicznych. Zaproponowaną w Programie logika dla PI 4e należy ocenić jako trafną 

i w pełni odpowiadająca na zdiagnozowane potrzeby dotyczące ograniczania niskiej 

emisji.  

Wśród czynników zewnętrznych wpływających na wdrażanie interwencji w ramach 

Programu należy zaliczyć przede wszystkim niską świadomość społeczną związaną z 

negatywnym wpływem użytkowania nieekologicznych i nieefektywnych energetycznie 

źródeł ogrzewania i niskiej jakości surowców do ogrzewania. Brak wiedzy na temat 

korzyści ekonomicznych i zdrowotnych związanych z implementacją systemów 

niskoemisyjnych, a także obawy przed skutkami finansowymi inwestycji 

w modernizację źródeł ogrzewania są istotną barierą mogącą ograniczać efektywność 

podejmowanych działań. 

Dodatkowo, wciąż wzrasta liczba samochodów osobowych. Przyzwyczajenia społeczne 

związane z komfortem poruszania się za pomocą prywatnego pojazdu lub też 

konieczność wynikająca ze słabości siatki połączeń transportu publicznego (zwłaszcza 

na obszarach wiejskich) są bardzo trudne w eliminacji i wymagają długofalowych oraz 

kompleksowych działań umożliwiających zmianę środka transportu na bardziej 

ekologiczny. W kontekście kolejnej perspektywy finansowej można np. 
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przeanalizować, jaka byłaby możliwość zbudowania tras rowerowych przy wszystkich 

drogach wojewódzkich oraz jakie są potrzeby w tym zakresie. 

Ocena postępów w realizacji PI 4e 

W przypadku PI 4e postęp rzeczowy ocenia się pozytywnie. Najlepiej, pod kątem 

podpisanych umów o dofinansowanie, kształtuje się wskaźnik Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej. Zrealizowane będzie 680% jego wartości docelowej. 

Wszystkie projekty znajdują się w toku realizacji, stąd nie wykazano jeszcze wartości 

we wnioskach o płatność. 

Pozostała dostępna alokacja oraz obecny koszt jednostkowy (na podstawie 

podpisanych UoD) pozwoliłyby na osiągnięcie powyższego wskaźnika na poziomie 

850,0%. 

W przypadku wskaźnika Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla 

rowerów, na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, udało się osiągnąć 

66,4% celu na rok 2023. Jednocześnie, podpisane umowy o dofinansowanie 

zabezpieczają aż 360,7% wartości docelowej.  

Prognozowana wartość docelowa tego wskaźnika, przy obecnym koszcie 

jednostkowym, a także pozostałej alokacji może wynieść 434,4%.  

Z kolei Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź” jest 

wskaźnikiem o najwyższym poziomie postępu na dzień 31.12.2018 roku na podstawie 

zatwierdzonych już wniosków o płatność. Udało się wykonać 54,3% wartości 

docelowej. Podpisane umowy odpowiadają zaś za 222,9% celu na rok 2023. 

Według przeprowadzonych prognoz, ostateczna wartość tego wskaźnika może 

ukształtować się na poziomie 268,6%. 

Wskaźnikiem bezpośrednio zależnym od powyższego, jest Liczba miejsc postojowych w 

wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”. Do końca 2018 roku, zatwierdzone wnioski o 

płatność końcową wskazywały na wykonanie 42,0% zakładanej finalnej liczby takich 

miejsc postojowych. Umowy o dofinansowanie zabezpieczają zaś 178,2% celu na rok 

2023. W odniesieniu do wskaźnika odpowiadającego za liczbę wybudowanych P+R, 

można stwierdzić więc, że w obiektach powstało nieco mniej miejsc parkingowych niż 

przewidywano. 

Omówiony wyżej wskaźnik może zostać ostatecznie osiągnięty na poziomie 214,7%.  
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Ostatnim wskaźnikiem programowym dla PI 4e jest Powierzchnia podlegająca zmianie 

sposobu ogrzewania. Dotychczas nie odnotowano umów o dofinansowanie, które 

odpowiadałyby za realizację tego wskaźnika. Spodziewane jest natomiast podpisanie 7 

UoD w przypadku konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 (wymiana urządzeń 

grzewczych), na kwotę dofinansowania UE w wysokości 9 471 168,97 zł. Uwagę 

zwraca również bardzo długa lista rezerwowa projektów, które nie otrzymają 

dofinansowania w tym konkursie (40 wniosków o dofinansowanie), ponieważ 

wyczerpaniu uległ budżet przeznaczony na ten nabór. W toku jest także kolejny nabór 

na przedsięwzięcia parasolowe z zakresu wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania, 

który powinien wyłonić kolejne projekty odpowiadające za postęp omawianego 

wskaźnika. Z uwagi na brak podpisanych umów o dofinansowanie na tego typu 

inwestycje, nie jest możliwa ocena wykonalności celu założonego na rok 2023 w 

ramach tego wskaźnika. 

 

 



 

 

Tabela 20. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 4e (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)49 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)50 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Liczba zakupionych 
lub 
zmodernizowanych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w 
publicznym 

10 0 0,0% 27 270,0% 68 680,0% 85 850,0% 

                                                                 
49 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
50 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)49 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)50 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

transporcie 
zbiorowym 
komunikacji 
miejskiej [szt.] 

Długość 
wybudowanych 
lub 
przebudowanych 
dróg dla rowerów 
[km] 

160 21,7 13,6% 106,3 66,4% 557,1 360,7% 695 434,4% 

Liczba 
wybudowanych 

35 13 37,1% 19 54,3% 78 222,9% 94 268,6% 



 

 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)49 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)50 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

lub 
przebudowanych 
obiektów "parkuj i 
jedź” [szt.] 

Liczba miejsc 
postojowych w 
wybudowanych 
obiektach „parkuj i 
jedź” [szt.] 

3 700 1 190 32,2% 1 553 42,0% 6 592 178,2% 7 943 214,7% 

Powierzchnia 
podlegająca 

350 000 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 350 000 100% 



 

 

Nazwa wskaźnika 
[jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)49 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)50 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

zmianie sposobu 
ogrzewania [m2] 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014.  
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Specyficznymi dla programu wskaźnikami rezultatu przypisanym do PI 4e, są Przewozy 

pasażerów środkami komunikacji miejskiej oraz Średnioroczne stężenie pyłu PM10.  

Tabela 21. Wartości wskaźników rezultatu, specyficznych dla Programu dla PI 4e 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2017) 

Przewozy pasażerów 
środkami komunikacji 
miejskiej 

mln osób 1 021,2 2012 1 213,1 937,7 

Średnioroczne stężenie 
pyłu PM10 

μg/m3 52 2013 40 41,1 

Źródło: opracowanie władne na podstawie BDL GUS oraz WIOŚ w Warszawie, Roczna 
ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, Raport za rok 2017, Warszawa 
2018, s. 17. 

Według założeń programowych, wartość docelowa miernika Przewozy pasażerów 

środkami komunikacji miejskiej powinna wynieść 1 213,1 mln osób. W roku bazowym 

(2012) przewozy pasażerów dotyczyły 1 021,2 mln osób. Dwa kolejne lata przyniosły 

stopniowy spadek, rok 2015 – wzrost, kolejny rok zaś spadek. Ostatecznie, w roku 

2017 wskaźnik kształtował się na poziomie 937,7 mln osób. Analizując możliwości 

osiągnięcia celu założonego dla tego wskaźnika, należy zwrócić uwagę, że czynnikiem 

silnie oddziałującym na jego wartość, jest postępujący wzrost liczby samochodów 

osobowych. Zależności między liczbą pasażerów przewiezionych miejskim transportem 

osobowym a liczbą aut, w województwie mazowieckim są bardzo wyraźne51. Oznacza 

to, że zwiększanie indywidualnych środków transportu w postaci samochodów 

powoduje spadek przewozów pasażerskich. Środki finansowe inwestowane 

w publiczną komunikację miejską nie przyniosły dotychczas oczekiwanych efektów w 

postaci zachęty większej liczby mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń związanych z 

podróżowaniem w obrębie ośrodków miejskich. 

Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych są głównym generatorem poprawy 

stanu taboru autobusowego, a także infrastruktury towarzyszącej (przystanki 

                                                                 
51 P. Misiurki, Analiza statystyczna danych miejskiego transportu autobusowego w 

wymiarze regionalnym, [w:] Autobusy, 11/2017, s. 28. 
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autobusowe, bus-pasy, zjazdy, zatoki). Dużą rolę odgrywają także parkingi „Parkuj i 

Jedź”, ułatwiające łączenie podróży autem oraz komunikacją miejską. 

Cel założony w Programie jest możliwy do osiągnięcia w sytuacji zmiany przyzwyczajeń 

transportowych mieszkańców miast województwa, co w dużej mierze jest uzależnione 

od jakości inwestycji podejmowanych w zakresie komunikacji miejskiej. Można 

spodziewać się, że wraz z promowaniem transportu niskoemisyjnego w miastach i 

poprawiającą się jakością podróżowania dzięki podejmowanym działaniom 

inwestycyjnym, popularność komunikacji do roku 2023 wzrośnie do oczekiwanego 

poziomu. 

Wykres 13. Przewozy pasażerów komunikacją miejską w województwie 
mazowieckim w latach 2009-2017 wraz z przewidywanym trendem do roku 2023 i 
wartością docelową wskaźnika założoną w RPO WM 2014-2020 na rok 2023 [mln 
osób] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Drugi ze wskaźników rezultatu, Średnioroczne stężenie pyłu PM10, jest miernikiem 

służącym ocenie jakości powietrza pod kątem zawartości substancji szkodliwych dla 

zdrowia ludzkiego. Według Światowej Organizacji Zdrowia, stężenia pyłu 

zawieszonego bezpieczne dla zdrowia i życia, średnio w roku wynoszą 20 μg/m352. 

Normy unijne okazują się znacznie mniej rygorystyczne, określając ten poziom w 

                                                                 
52 World Health Organization, WHO Air quality guidelines for particulate matter, 

ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005. Summary of risk 
assessment, 2006, s.9. 
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wysokości 40 μg/m353. W RPO WM 2014-2020, jako wartość bazową wskaźnika 

przyjęto 52 μg/m3 (rok 2013). Wobec uregulowań unijnych, celem do osiągnięcia na 

rok 2023 stało się obniżenie średniorocznego stężenia PM10 do 40 μg/m3. Raport 

WIOŚ za rok 2017 wskazuje, że średnioroczne wartości stężeń pyłu PM10 w 

województwie mazowieckim były przekroczone jedynie na stacji pomiarowej w 

Warszawie54. Niepokojąco jednak przedstawiają się wyniki dotyczące liczby dni z 

odnotowanymi przekroczeniami normy dobowej (50 μg/m3). Na większości stacji 

pomiarowych (13 z 19), dopuszczalne wartości były przekraczane. Wykonanie celu 

założonego na rok 2023 jest w dużej mierze uzależnione od zmiany postaw 

społecznych i świadomych wyborów dotyczących źródeł ogrzewania budynków, czy 

też środków transportu. Podejmowane na szeroką skalę działania związane z 

likwidacją nieefektywnych urządzeń grzewczych w ramach RPO WM 2014-2020, wraz 

z równoległym funkcjonowaniem programu „Czyste Powietrze” oraz inwestycjami 

związanymi z transportem niskoemisyjnym w miastach województwa, przy 

jednoczesnej intensywnej kampanii społecznej, są w stanie przyczynić się do 

wykonania wartości docelowej wskaźnika. 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 4e 

Na wskaźnik Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej wpłynęła 

zmiana wymogów Komisji Europejskiej dotyczących parametrów technicznych taboru 

autobusowego, który może zostać dofinansowany w ramach wsparcia. W trakcie 

przygotowywania Programu zakładano bowiem, iż autobusy kupowane 

i modernizowane w ramach projektów muszą być zasilane paliwem alternatywnym. 

Jednak w wyniku negocjacji Komisji Europejskiej i polskiego rządu dopuszczono, w 

drodze wyjątku, możliwość finansowania autobusów hybrydowych z silnikami diesel 

(spełniającymi normę Euro - 6)55, które są tańsze, niż ich bardziej ekologiczne 

                                                                 
53 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 

sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. 

54 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Roczna ocena jakości 
powietrza w województwie mazowieckim, Raport za rok 2017, Warszawa 2018, s. 
17. 

55 Zgodnie z zapisami SZOOP, w uzasadnionych przypadkach tzn. tam, gdzie inwestycje 
w tabor bezemisyjny byłyby całkowicie nieuzasadnione, możliwe jest dokonywanie 
naborów wniosków dotyczących pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi 
paliwo diesel (Euro VI) oraz elektryczne. 
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warianty. Decyzja ta wpłynęła na znaczne obniżenie kosztów realizowanych 

projektów. Dodatkowo, ceny autobusów, jakie beneficjenci uzyskiwali w negocjacjach 

z producentami taboru, były często niższe niż szacunki tworzone podczas 

opracowywania Programu. 

Na znaczne nadwykonanie wskaźnika Długość wybudowanych lub przebudowanych 

dróg dla rowerów oddziałują projekty realizowane za pomocą instrumentu ZIT. 

Według stanu na 31.12.2018 roku zostało podpisanych 17 umów o dofinansowanie na 

realizację projektów z zakresu budowy ścieżek rowerowych w ramach Poddziałania 

4.3.2. RPO WM 2014-2020, w ramach których docelowy wskaźnik Długości 

wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów wynosił ok. 425 km. W ramach 

zakończonych i trwających projektów na koniec 2018 roku 

wybudowano/przebudowano ok. 100 km ścieżek rowerowych. Należy zaznaczyć, że 

znaczący wpływ na tempo realizacji poszczególnych projektów miały długotrwałe 

procedury związane z pozyskiwaniem kompletu dokumentów umożliwiających 

rozpoczęcie prac budowlanych (prawo do dysponowania gruntami, pozwolenia na 

budowę), jak również problemy z wyłonieniem wykonawców w wyniku m.in. zjawiska 

znacznego przekraczania kosztorysów inwestorskich w ramach składanych ofert przez 

firmy budowlane. 

Postęp wskaźnika Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź", 

a w konsekwencji również wskaźnika Liczba miejsc postojowych w wybudowanych 

obiektach "parkuj i jedź", jest w dużej mierze uwarunkowany potrzebą ograniczania 

ruchu samochodowego w centrach miast. Jak omówiono wcześniej, według statystyk, 

systematycznie rośnie liczba aut powodujących nie tylko kongestię, lecz także 

generujących nadmierne zanieczyszczenie powietrza. Obiekty tego typu mogą 

stanowić atrakcyjną formę węzłów przesiadkowych do tańszej niż indywidualne środki 

transportu komunikacji miejskiej. Ponieważ w ostatnich latach wzrasta jednocześnie 

świadomość społeczna związana z potrzebą zmniejszenia presji na środowisko 

przyrodnicze, inwestycje w parkingi „parkuj i jedź” stają się także jedną z odpowiedzi 

na problem niskiej emisji w miastach.  

Warto zwrócić również uwagę na wskaźnik Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu 

ogrzewania. W ramach typu projektów dotyczących ograniczania niskiej emisji, 

napotkano na problem zagrożenia absorpcji środków i realizacji powyższego 

wskaźnika, co miało miejsce w przypadku konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-

049/17. Złożone wnioski opiewały jedynie na 21% całkowitego budżetu naboru, zaś do 

dofinansowania nie wybrano żadnego projektu. W związku z tym wskaźnik nie jest 
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jeszcze realizowany. Po zakończeniu oceny dokonano analizy założeń i kryteriów 

określonych dla powyższego konkursu, opracowując zaktualizowane kryteria i 

dokumentację konkursową. W ramach renegocjacji Programu, dokonano również 

uelastycznienia zapisów, by poprawić atrakcyjność wsparcia. Ogłoszono kolejny 

konkurs, który został już zakończony (nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18). Wyłonił on 

7 projektów skierowanych do dofinansowania. Niewątpliwie wprowadzone zmiany 

przyczyniły się do znacznego zwiększenia zainteresowania wsparciem, co potwierdza 

lista rezerwowa, na którą składa się 40 projektów. Kolejny konkurs, trwający do maja 

2019 r. (nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18), powinien wyłonić następne projekty. Na 

zainteresowanie tego typu wsparciem z pewnością oddziałuje rosnąca z roku na rok 

świadomość społeczna na temat potrzeby dbałości o jakość powietrza. Alarmujące 

pomiary stężeń szkodliwych substancji w powietrzu, najbardziej zauważalne na 

obszarach miejskich, w coraz większym stopniu przekładają się na zmianę postaw 

społecznych. Jednocześnie dostrzegane są korzyści ekonomiczne płynące z likwidacji 

nieefektywnych urządzeń grzewczych. 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 4e 

Według diagnozy wyzwań, potrzeb i potencjałów sektorów regionu zawartej w RPO 

WM 2014-2020, głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja 

(emisja powierzchniowa), powstała w wyniku produkcji ciepła w paleniskach 

domowych i lokalnych kotłowniach węglowych, a także emisja liniowa generowana 

przez transport.  

Na etapie diagnozy w ramach programowania RPO WM 2014-2020 stwierdzono 

wysoki poziom emisyjności gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla 

zdrowia ludzkiego. Porównując dane dotyczące emisji substancji z zakładów 

„szczególnie uciążliwych” w latach 2012-2017, należy zauważyć, iż poziom emisji 

zanieczyszczeń gazowych wzrósł o 4,6% (w tym dwutlenku węgla 4,9%). Jednocześnie, 

emisja pyłów zmniejszyła się o 40%, emisja dwutlenku siarki – o 61%, natomiast emisja 

tlenków azotu – o 38%56). Przyczyną odnotowanych spadków jest budowa instalacji 

odsiarczania spalin oraz poprawa parametrów stosowanych spalin, a także 

zastosowanie wysokosprawnych urządzeń odpylających57.

                                                                 
56 Źródło: BDL GUS. 
57 Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2017 roku, WIOŚ, 

2018.  



 

 

Tabela 22. Emisja zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie mazowieckim w latach 2012-2017 
[t/r] 

Rodzaj emitowanej 
substancji (w tonach 

/rok) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

zanieczyszczenia gazowe 27 841 946 28 654 899 28 435 517 28 567 972 28 771 297 29 125 781 

dwutlenek węgla 27 688 906 28 508 373 28 289 736 28 439 611 28 687 025 29 043 524 

zanieczyszczenia pyłowe 4 616 4 518 4 532 3 890 2 794 2 747 

dwutlenek siarki 81 149 78 111 79 733 68 394 33 479 31 459 

tlenki azotu 42 683 40 835 38 202 34 775 29 316 26 651 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Wyniki prowadzonych w województwie badań jakości powietrza wykazują, iż 

największe stężenia monitorowanych zanieczyszczeń występują na obszarach 

zurbanizowanych, na co ma wpływ zarówno emisja zanieczyszczeń transportowych, 

jak również emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania domów, która jest 

odpowiedzialna za wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych i benzo(a)pirenu.  

Odpowiedzią na problem niskiej emisji z indywidualnych źródeł ogrzewania są 

działania podejmowane na szczeblu centralnym i samorządowym, mające na celu 

wymianę nieefektywnych energetycznie, wysoko emisyjnych źródeł ciepła. Przykładem 

takiego rodzaju działań jest wdrożenie Programu Czyste Powietrze, umożliwiającego 

dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na paliwa stałe oraz zakup i montaż 

nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu. Program skierowany jest do 

osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów 

jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy58. Jeśli chodzi 

o programy samorządowe, warto wspomnieć o działaniach podejmowanych przez m. 

st. Warszawa, polegające na dofinansowaniu wymiany indywidualnych źródeł ciepła w 

ramach tzw. Ekodotacji, która może pokryć do nawet do 100% poniesionych 

wydatków59.  

Mimo szeroko prowadzonych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji w 

województwie mazowieckim, dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia powietrza nadal 

zostają przekraczane. Potrzeby zdefiniowane na etapie przygotowywania programu 

nadal są aktualne.  

Analizując zmiany zachodzące w województwie mazowieckim w ostatnich latach pod 

kątem tendencji obserwowanych w miastach (w których można zaobserwować 

nasilony ruch pojazdów), warto zwrócić uwagę na dane dotyczące komunikacji 

miejskiej. Wskaźnikiem rezultatu strategicznego, przyjętym dla PI 4e jest wskaźnik 

Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej, mierzony w mln osób. Wartość 

bazowa przyjęta dla 2012 roku to 1 021,20 mln osób. Jak przedstawia poniższy wykres, 

w kolejnych latach wartość wskaźnika spadała (do poziomu 908,7 mln osób w 2014 

roku), a następnie ulegała zmiennym tendencjom w kolejnych latach (wzrost i spadek). 

W 2017 roku wartość wskaźnika osiągnęła poziom 937,7 mln osób, co stanowi 77% 

wartości docelowej (1 213,10 mln osób).  

                                                                 
58 Program Czyste Powietrze  
59 Ekodotacje 

https://nto.pl/czyste-powietrze-2019-wnioski-i-zasady-programu-jak-dostac-dotacje-na-wymiane-pieca-ocieplenie-domu-kolektory-sloneczne-170319/ar/13465323
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowa-pula-warszawskich-dotacji-na-wymian-pieca
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Biorąc pod uwagę liczbę autobusów miejskiej komunikacji publicznej, w 2012 roku 

województwo mazowieckie dysponowało 2 888 pojazdami. W 2013 roku liczba 

autobusów gwałtownie spadła do poziomu 2 394 sztuk, natomiast w kolejnych latach 

systematycznie rosła, osiągając w 2017 roku poziom 2 734. Warto zaznaczyć, iż za 

sprawą taboru m. st. Warszawy, województwo mazowieckie odznacza się największą 

liczbą autobusów w Polsce. Od 2013 roku wzrasta także długość linii komunikacji 

miejskiej na 1000 mieszkańców (od 1,14 km w 2013 roku do 1,32 km w 2017 roku). 

Systematycznie wzrasta także długość bus-pasów – w 2017 roku ich długość wyniosła 

68,3 km, co oznacza wzrost o 39%.  

O kompleksowości miejskich systemów komunikacji świadczy m. in. istnienie węzłów 

przesiadkowych, rozumianych jako połączone funkcjonalnie i przestrzennie miejsca 

postojowe, przystanki komunikacji miejskiej czy stacje roweru miejskiego. Zadaniem 

tego typu struktur jest ograniczenie ruchu samochodowego na terenie miast na rzecz 

komunikacji miejskiej. System węzłów przesiadkowych w województwie tworzą m. in. 

parkingi Park&Ride. Województwo mazowieckie odznacza się także najwyższą w kraju 

liczbą parkingów (26 sztuk w 2017 roku) oraz długością dróg dla rowerów ogółem (1 

561,1 km w 2017 roku). Warto jednak zwrócić uwagę, iż w przeliczeniu długości dróg 

dla rowerów na 10 tys. km2 mazowieckie nie jest liderem wśród regionów z uwagi na 

liczbę ludności – większa wartość wskaźnika osiągnęło województwo pomorskie, 

kujawsko-pomorskie i wielkopolskie. Niemniej jednak, należy wskazać, iż wartość 

wskaźnika wzrosła na przestrzeni ostatnich lat (z 246,2 km w 2012 roku do 439,0 km w 

2017 roku). Biorąc pod uwagę, iż ścieżki rowerowe mogą być istotną infrastrukturą dla 

ruchu lokalnego na obszarach podmiejskich i wiejskich, zalecana jest pogłębiona 

analiza tej kwestii na potrzeby przyszłej perspektywy finansowej. 

Wskaźnikiem obrazującym zmiany zachodzące w środkach komunikacji w 

województwie jest także liczba samochodów osobowych przeliczona na 1000 ludności. 

Ogółem, między rokiem 2012 a 2017 w tym zakresie nastąpił przyrost o 21%, co 

oznacza, iż mimo zwiększających się możliwości korzystania z transportu miejskiego, 

rosnąca tendencja do korzystania z własnych pojazdów nadal się utrzymuje. Mimo 

znaczącej poprawy sytuacji dotyczącej mobilności miejskiej wpływającej na 

ograniczenie niskiej emisji, której źródłem jest transport, potrzeby dotyczące 

wspierania tego rodzaju inwestycji są bardzo duże, zwłaszcza na obszarach dużych 

miast (w tym Warszawy), narażonych w największym stopniu na oddziaływanie 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.  
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Jak wynika z danych publikowanych przez Eurostat, transport odpowiada za około 26% 

emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej60. Dyrektywa w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy61 zaleca wdrażanie pomiarów jakości 

powietrza oraz prowadzenie świadomych działań na rzecz obniżenia ilości 

zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez sektor bytowo-komunalny oraz 

transport miejski. Za uregulowaniami na poziomie unijnym powstały również polskie 

regulacje prawne62, określające plan działań mających na celu ograniczanie emisji 

szkodliwych substancji. Inwestycje w transport niskoemisyjny oraz likwidację 

nieefektywnych źródeł ogrzewania powinny przekładać się na przewozy pasażerów 

komunikacją miejską, a także poziom stężeń PM10.  

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 4e 

Umowy o dofinansowanie podpisane w przypadku PI 4e wskazują na wykonanie 

wszystkich celów wskaźnikowych za pomocą projektów znajdujących się w realizacji 

oraz zakończonych. Nabór na wymianę urządzeń grzewczych z roku 2018 wyłonił 

liczbę wniosków na kwotę niemal 4-krotnie przekraczającą dostępny budżet. W 

efekcie lista rezerwowa objęła 40 projektów o łącznej kwocie wnioskowanego 

dofinansowania UE w wysokości 38 357 264,77 zł, a do dofinansowania skierowano 7 

przedsięwzięć. Kolejny nabór w tym zakresie zostanie zakończony w maju 2019 roku. 

Kwota, która została przeznaczona na ten cel wynosi 13 mln zł. Można spodziewać się 

równie wysokiego zainteresowania jak w przypadku zakończonego konkursu z roku 

2018. Projekty wybrane do dofinansowania w omówionych naborach będą 

przyczyniać się do realizacji wskaźnika Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu 

ogrzewania. Kwoty dofinansowania UE przeznaczone na ten typ projektu nie będą 

jednak w stanie przyczynić się do realizacji celu dla powyższego wskaźnika. Według 

szacunków, możliwe będzie wykonanie go w wysokości około 65%. Identyfikuje się 

jednak znaczny potencjał absorpcyjny w ramach tego typu interwencji. Wolna alokacja 

wraz z rezerwą wykonania może zostać rozdysponowana na zaspokojenie potrzeb 

zgłaszanych na liście rezerwowej w ramach konkursu z roku 2018 nr RPMA.04.03.01-

IP.01-14-078/18 w Poddziałaniu 4.3.1.  

                                                                 
60 Eurostat, Emisje gazów cieplarnianych w UE wg sektora (2015). 
61 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 

sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. 
62 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 

799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161). 
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Ponadto, nabór w ramach typu projektu Rozwój zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej (nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17) wyłonił 9 projektów o 

wartości przekraczającej dostępny budżet, stąd zdecydowano o jego zwiększeniu. 

Część projektów nie uzyskała dofinansowania, pozostając na liście rezerwowej. 

Pozostała dostępna alokacja, biorąc pod uwagę potrzeby zidentyfikowane w ramach 

złożonych wniosków o dofinansowanie, powinna zostać przeznaczona również na 

wsparcie wyżej wymienionych projektów znajdujących się na liście rezerwowej. 

Listy rezerwowe w ramach omówionych naborów przekraczają alokację dostępną na 

PI 4e. W związku z istotą działań prowadzonych na rzecz niskoemisyjności, zalecane 

jest przeznaczenie dostępnej alokacji na wybór do dofinansowania projektów 

pochodzących z list rezerwowych według kolejności przyznawanych punktów aż do 

wyczerpania alokacji. Nie zaleca się realokacji środków z priorytetu inwestycyjnego 4e 

na inne cele. 

Podsumowanie OP IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 
Wszystkie wskaźniki Ram Wykonania wyznaczone dla OP IV zostały wykonane. 

Osiągnięta wartość wskaźnika finansowego to 94 266 820 euro, co stanowi 86,84% 

wartości celu pośredniego. Po uwzględnieniu wniosków o płatność ujętych w 

deklaracji IZ do IC z 21 grudnia 2018 roku realizacja celu pośredniego powinna wynieść 

ponad 105% (przekazanie wniosku od IC do KE planowano na koniec stycznia 2019 

roku). Wskaźnik Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków został osiągnięty 

na poziomie 179,55%. Jednocześnie osiągnięta wartość stanowi 16,81% wartości 

docelowej. W przypadku wskaźnika Liczba wybudowanych lub przebudowanych 

obiektów "parkuj i jedź" na koniec 2018 roku osiągnięto wartość 13 sztuk, co stanowi 

650,00% wartości pośredniej oraz 37,14% wyznaczonego celu na 2023 rok. Z kolei 

wskaźnik Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów został 

zrealizowany na poziomie 22 km, co oznacza osiągnięcie 108,55% celu pośredniego 

oraz 13,57% celu końcowego.  

  



 

 

Tabela 23. Wskaźniki wybrane do Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych – OP IV Przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną (stan na 31.12.2018 r.) 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik lub KEW Jednostka pomiaru 
Cel pośredni na 2018 

r. 
% realizacji celu 

pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji 
wartości 

docelowej 

WF 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 
wydatków 
kwalifikowalnych 

EUR 108 558 136 86,8% 500 809 383 18,8% 

WP 

Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie 
budynków 

szt. 44 179,6% 470 16,8% 

WP 

Liczba wybudowanych 
lub przebudowanych 
obiektów "parkuj i 
jedź" 

szt. 2 650,0% 35 37,1% 

WP Długość 
wybudowanych lub 

km 20 108,6% 160 13,6% 



 

 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik lub KEW Jednostka pomiaru 
Cel pośredni na 2018 

r. 
% realizacji celu 

pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji 
wartości 

docelowej 

przebudowanych dróg 
dla rowerów 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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Wyniki wdrażanej Osi priorytetowej IV odpowiadają wyznaczonym celom.  

Przeprowadzone prognozy wskazują, iż alokacja przeznaczona na PI 4a wystarczy, aby 

osiągnąć wartości docelowe wskaźników zawartych w RPO WM 2014-2020. Nie 

przewiduje się konieczności zastosowania środków zaradczych mających na celu 

osiągnięcie planowanych efektów. Wdrażane projekty realizują cele założone na 

etapie programowania, dotyczące wspierania inwestycji zwiększających udział OZE 

w miksie energetycznym województwa. Należy spodziewać się, iż w wyniku wdrażanej 

interwencji wytworzonych zostanie około 38 MW dodatkowej mocy pochodzącej z 

energii odnawialnej, co będzie miało przełożenie na spadek emisji gazów 

cieplarnianych w wysokości około 68 000 ton równoważnika CO2 rocznie. Warto 

zauważyć, iż osiągnięte efekty będą wynikiem realizacji projektów wyłącznie w oparciu 

o wsparcie dotacyjne z uwagi na to, iż potencjał zastosowania instrumentów 

zwrotnych okazał się niewystarczający.  

Według stanu na koniec 2018 r., wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach o 

płatność osiągnęła 11,53% wartości alokacji. Jednocześnie, poziom osiągnięcia 

wskaźników raportowanych we wnioskach o płatność dla wskaźnika Dodatkowa 

zdolność wytwarzania energii odnawialnej wyniósł 5,43%, natomiast dla wskaźnika 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 0%. Stosunek poniesionych 

kosztów do osiągniętych efektów kształtuje się zatem na odpowiednim poziomie, 

zważywszy na to, iż większość realizowanych projektów rozpoczęła się stosunkowo 

niedawno, a drugi z wymienionych wskaźników raportowany jest dopiero po 

zakończeniu realizacji projektów.  

Pozytywnie ocenia się także skuteczność wdrażania wsparcia w ramach PI 4c. Cele 

śródokresowe zostały osiągnięte zgodnie z założeniami. Umowy o dofinansowanie 

podpisane do dnia 31.12.2018 r., a także projekty wybrane do dofinansowania po tym 

czasie, pozwalają wnioskować o realnej możliwości realizacji zobowiązań 

wskaźnikowych w roku 2023 w przypadku 4 z 5 wskaźników produktu w wysokości 

powyżej 85%. Z uwagi na niewystarczający potencjał absorpcyjny inwestycji 

związanych z kogeneracją, wystąpi problem z osiągnięciem wskaźnika Szacowany 

roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Osiągnięcie tego wskaźnika wiązałoby się z 

przeznaczeniem na PI 4c dodatkowo (poza pozostałą alokacją) około 85 mln zł. Zaleca 

się obniżenie wartości docelowej wskaźnika do poziomu około 65-75% wartości 

pierwotnie zakładanej (35 360-40 800 ton równoważnika CO2). 

Podobnie, jako skuteczne należy ocenić wsparcie w ramach PI 4e. W ramach 

podpisanych umów o dofinansowanie zostaną zrealizowane wszystkie zobowiązania 
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wskaźnikowe na lata 2014-2020. Z uwagi na znaczne zainteresowanie projektami z 

zakresu wymiany źródeł ogrzewania na efektywne ekologicznie, przewiduje się także 

osiągnięcie celu dla wskaźnika Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania. 

Priorytet ten cechuje się najwyższą efektywnością kosztową w ramach Osi 

priorytetowej 4. Za dostępne środki spodziewana jest realizacja kilkukrotnie większej 

liczby jednostek wskaźników, niż przewidywano. Alokacja przeznaczona na PI 4e 

powinna zostać w całości wykorzystana na przedsięwzięcia planowane w ramach tego 

obszaru wsparcia. Potrzeby społeczne związane z problemem niskiej emisji są na tyle 

istotne, że należy potraktować priorytetowo dofinansowanie projektów znajdujących 

się na liście rezerwowej konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18. Nie zakłada 

się jednak potrzeby realokacji środków na PI 4e z innych Osi priorytetowych.  

V Gospodarka przyjazna środowisku 
Wsparcie w ramach OP5 realizowane było w ramach czterech priorytetów 

inwestycyjnych 5b, 6a, 6c, 6d. W OP5 pośrednie Ramy Wykonania obejmują wskaźnik 

finansowy oraz wskaźniki produktu Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem 

(szt.) oraz Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (szt.). Prognoza pokazuje 

wysoki stopień realizacji odpowiednio na poziomie 159,1% oraz 236,9%. Poziom 

kontraktacji w ramach PI6a osiągnął 79,3% dostępnych środków. Pozostała kwota 

alokacji wynosi łącznie 16 409 663 zł. Poziom wydatkowania środków wynosi 11,6% na 

podstawie wniosków o płatność i jest stosunkowo niski w porównaniu do innych PI. 

Prognozy osiągniecia wskaźników wskazują na znaczne przekroczenie zakładanych 

wartości docelowych na 2023 rok. Efektywność prowadzonych inwestycji jest wysoka. 

Potwierdzają to analizy porównawcze z innymi regionami przyjętymi do badania 

benchmarkowego. Z perspektywy wdrażania działania skierowanego na rozwój 

gospodarki odpadami kluczowe było przyjęcie przez Sejmik Województwa 

Mazowieckiego i toczący się spór w Wojewodą Mazowieckim o Wojewódzki Plan 

Gospodarki Odpadami dla Mazowsza rozstrzygnięte finalnie wyrokiem NSA z kwietnia 

2018 roku.  

Odnośnie działań realizowanych w zakresie ochrony i wykorzystanie zasobów 

dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego poziom 

kontraktacji osiągnął 90% dostępnych środków. Na podstawie dużego zainteresowania 

naborami można wnioskować, że dla wielu podmiotów, zarządzających obiektami 

kultury, w tym zabytkami – wsparcie dostępne w ramach PI6c stanowiło praktycznie 

jedyną szansę na pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje w ofertę kulturalną. 
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Średnia wartość wskaźników produktu i rezultatu w porównaniu z innymi programami 

regionalnymi pokazuje na niższe koszty osiągniecia wartości wskaźników niż w innych 

wybranych do analizy regionach, co świadczy o wysokiej efektywności kosztowej 

realizowanych operacji w zakresie wsparcia kultury. Badanie kwestionariuszowe z 

beneficjentami pokazało wysoki poziom potencjału aplikacyjnego, w badaniu ponad 

75% beneficjentów wskazało na chęć ubiegania się ponownie o środki pomocowe.  

Odnośnie działań realizowanych w ramach PI6d poziom kontraktacji osiągnął 91,9% 

dostępnych środków. Pozostała kwota alokacji wynosi łącznie 2,3 mln zł. Poziom 

wydatkowania środków wynosi 59,5% na podstawie wniosków o płatność i jest 

stosunkowo wysoki w porównaniu do innych PI. Dotychczasowe zainteresowanie 

aplikowaniem o wsparcie w ramach Działania 5.4 jest zadawalające. Realizacja 

wskaźników przejętych do monitorowania celów PI6d nie jest zagrożona wskazuje 

bowiem osiągniecie i przekroczenie zakładanych wartości docelowych.  

Priorytet inwestycyjny 5b 

Diagnoza dla PI 5b 

Zgodnie z zapisami programowymi, podstawowe potrzeby w PI 5b to zwiększenie 

poziomu bezpieczeństwa powodziowego zamieszkałej w dolinach rzek ludności, a 

także wzrostu możliwości retencjonowania wody w dobie niekorzystnych zmian 

klimatu, a także zmniejszenie ryzyka występowania pożarów lasów oraz innych 

negatywnych zjawisk atmosferycznych.  

Zaspokojenie tych potrzeb wymaga rozwiązania problemów zidentyfikowanych w 

analizowanym obszarze, którymi z jednej strony jest zbyt niska pojemność naturalnych 

zbiorników retencyjnych oraz zły stan infrastruktury przeciwpowodziowej, a z drugiej 

stan wyposażenia służb ratowniczych - przestarzałe pojazdy oraz sprzęt 

specjalistyczny, co ogranicza możliwości reagowania w sytuacji zagrożenia. 

W ramach celu szczegółowego Efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, 

w tym powodziom i minimalizowanie ich skutków dla rozwiązania istniejących 

problemów zaplanowane zostały do realizacji następujące typy projektów: 

• rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej 

Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód 

wezbraniowych; 

• systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi;  
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• wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

W dokumentacji programowej stwierdza się, że zarówno w Polsce jak i w 

województwie mazowieckim zauważa się gwałtowne zmiany atmosferyczne, które 

wynikają ze zmian klimatu. Konsekwencją tych zmian jest bardzo wysokie zagrożenie 

wystąpienia deficytu wody dostępnej dla gospodarki w okresach niedoboru opadów, 

występowania powodzi, susz oraz pożarów lasów. Niniejsze zjawiska mają szczególnie 

negatywny wpływ na środowisko naturalne, gospodarkę (plony) oraz poziom 

bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego, szczególnie 

zamieszkujących tereny narażone na występowanie zjawisk katastrofalnych. W 

związku z tym, podjęte zostaną wszelkie działania związane z poprawą systemu 

zarządzania ryzykiem powodziowym na terenie województwa mazowieckiego zgodnie 

z założeniami Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Interwencja RPO WM 

2014-2020 w zakresie przedmiotowego obszaru wpłynie przede wszystkim na wzrost 

poziomu bezpieczeństwa powodziowego zamieszkałej w dolinach rzek ludności, a 

także przyczyni się do wzrostu możliwości retencjonowania wody w dobie 

niekorzystnych zmian klimatu. 

W Programie zwraca się też uwagę na fakt, że w związku z wysokim ryzykiem 

występowania pożarów lasów oraz innych negatywnych zjawisk atmosferycznych w 

województwie mazowieckim pojawia się konieczność doposażenia Ochotniczych 

Straży Pożarnych (OSP), które stanowią istotny element systemu reagowania i 

ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia. Przestarzałe 

pojazdy oraz sprzęt specjalistyczny znacznie ograniczają możliwości reagowania 

niniejszych służb ratowniczych. Przedmiotowe pojazdy, które stanowią podstawę do 

przeprowadzenia akcji ratowniczych, to w zdecydowanej większości ponad 30 letnie 

wozy ratowniczo – gaśnicze. Zagrożenia wystąpienia pożarów i powodzi na terenie 

województwa mazowieckiego powodują, iż należy doposażyć ww. jednostki, 

zlokalizowane w większości miejscowości, w tym wiejskich, które niejednokrotnie 

stanowią pierwszą możliwą pomoc dla poszkodowanych. W związku z tym interwencja 

przyczyni się do zminimalizowania skutków występowania negatywnych zjawisk 

katastrofalnych (w szczególności pożarów lasów oraz występowania powodzi). Należy 

potwierdzić słuszność powyższych ustaleń zawartych w programie.  

W zapisach programowych słusznie zwraca się uwagę, że przez teren województwa 

mazowieckiego przepływa najdłuższa rzeka Polski – Wisła oraz jej największy dopływ 
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Narew wraz z Bugiem. Ponadto na terenie województwa znajduje się 7534 km 

mniejszych rzek, w tym 2350 km rzek nieuregulowanych oraz około 500 km kanałów63. 

Rzeki znajdujące się w regionie wodnym Środkowej Wisły, tj. na obszarze 

województwa mazowieckiego, należą do rzek o ustroju złożonym. Charakteryzują się 

zasilaniem opadowo-roztopowym z częstymi wiosennymi (marzec, kwiecień) 

wezbraniami. Występujące w lecie wezbrania opadowe są nieregularne (lipiec, 

sierpień, niekiedy czerwiec lub wrzesień). Czas ich trwania jest krótszy od wezbrań 

wywołanych roztopami.  

Intensywne wezbrania w regionie wodnym Środkowej Wisły mogą generować wysokie 

szkody i straty powodziowe. Istotne znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej 

wśród środków technicznych mają wały przeciwpowodziowe. Poniżej na rysunku 

przedstawiono aktualne informacje dotyczące wałów przeciwpowodziowych w 

województwie mazowieckim.  

Wykres 14. Wały przeciwpowodziowe w województwie mazowieckim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Jak widać na rysunku sytuacja w zakresie bezpieczeństwa powodziowego w 

województwie poprawia się, jednak wciąż występują duże wyzwania w tym zakresie – 

w 2016 r. 226 km wałów wymagało odbudowy.  

W dokumencie programowym słusznie podkreśla się, że Polska, w tym Mazowsze, 

należy do obszarów o stosunkowo małych zasobach wodnych. Ocenia się, że na 

jednego mieszkańca województwa przypada około 1550 m3 wody powierzchniowej 

(przepływ rzeczny na rok), przy założeniu średniej europejskiej około 4000 m3. W 

                                                                 
63 Zgodnie z danymi GUS w 2016 r. rzeki i kanały na terenie województwa 

mazowieckiego stanowiły ok. 10,6% łącznej długości rzek i kanałów w Polsce.  

602 602

260 236

43,2%

39,2%

36,0%

38,0%

40,0%

42,0%

44,0%

0

200

400

600

800

2014 2016

Długość wałów przeciwpowodziowych (w km)

Wały wymagające odbudowy (w km)

Wały wymagające odbudowy (jako odsetek łącznej długości wałów)



 

 
150 150 150 150 

wyniku zmian klimatu w regionie zauważa się nasilenie okresów niedoborów wody. 

Niska, potencjalna zdolność retencyjna dominujących gleb piaszczystych powoduje 

występowanie na przemian susz i powodzi. 

Zgodnie z dokumentem programowym w 2013 r. na terenie województwa 

odnotowano ponad 1 tys. pożarów lasów. Pod tym względem województwo 

mazowieckie plasowało się na pierwszym miejscu wśród województw. Na rysunku 

poniżej przedstawiono aktualną sytuację w tym zakresie. Zagrożenie pożarowe nie 

tylko utrzymuje się na tym samym poziomie, ale, jeśli za tło przyjąć cały kraj, ma 

tendencję wzrostową (mierzoną udziałem pożarów w województwie mazowieckim, w 

pożarach łącznie w Polsce lub udziałem powierzchni pożarów w województwie w 

łącznej powierzchni pożarów w kraju).  
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Wykres 15. Sytuacja pożarowa w województwie mazowieckim na tle kraju 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że zaproponowana w ramach 

PI 5b programu operacyjnego logika interwencji jest nadal aktualna i skutecznie 

przyczyni się do realizacji założonych celów rozwojowych. Również cel szczegółowy 

określony w ramach PI 5b, tj. Poprawa efektywności ograniczania skutków katastrof 

naturalnych, pozostaje w kontekście powyższych ustaleń aktualny. Przyjęte sposoby 

wdrażania interwencji w ramach PI 5b pozwoliły na osiągnięcie w pełni celów RPO 

WM 2014-2020 w zakresie wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych. W 
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zakresie systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi cele zostały 

osiągnięte w znacznym stopniu. W przypadku rozwoju kompleksowych systemów 

retencji cele nie zostały osiągnięte i można stwierdzić, że osiągnięcie celów jest 

poważnie zagrożone.  

Kluczową zmianą na jaką należy wskazać w zakresie PI 5b było wprowadzenie 

całkowicie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania gospodarką wodną w Polsce. Z 

punktu widzenia realizacji programu najważniejszym skutkiem wprowadzenia tych 

zmian były przekształcenia instytucjonalne w sektorze gospodarki wodnej. 

Przewidywane do realizacji w ramach programu inwestycje w zakresie rozwoju 

kompleksowych systemów retencji miały być realizowane przez Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, jednostkę, która w systemie zarządzania 

gospodarką wodną odpowiadała za tego rodzaju przedsięwzięcia. Po wprowadzeniu 

nowych przepisów w zakresie zarządzania gospodarką wodną obowiązki WZMiUW 

przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Uniemożliwiło to realizację 

zakładanych wcześniej działań w zakresie rozwoju kompleksowych systemów małej 

retencji.  

Miało to wpływ na przyjęte wskaźniki produktu i rezultatu w ramach RPO WM 2014-

2020 i wymagało podjęcia działań zmierzających do ponownego ich dobrania i 

oszacowania. Po wprowadzonych zmianach w systemie wskaźników programowych 

usunięte zostały podstawowe zagrożenia związana z niedopasowaniem wskaźników 

do aktualnego etapu wdrażania RPO WM 2014-2020. W przypadku niektórych 

wskaźników w ramach PI 5b ich poziom wynikający z podpisanych UoD wskazuje na 

zbyt niskie oszacowanie poziomów docelowych. Dotyczy to w szczególności 

wskaźników Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej i Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed 

pożarami lasu. Kwestie niedoszacowania tych wskaźników zostaną szczegółowo 

przeanalizowane w dalszej części opracowania 

Realizowane w ramach PI 5b projekty przyczyniają się do uzyskania efektów 

założonych na etapie programowania w największym stopniu w zakresie wzmocnienia 

potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych. W zakresie systemu wczesnego ostrzegania 

przed zjawiskami katastrofalnymi realizowane projekty pozwalają na osiągnięcie 

efektów w znacznym stopniu. W przypadku rozwoju kompleksowych systemów małej 

retencji efekty nie są osiągane i ich osiągnięcie jest poważnie zagrożone. 

Ocena postępów w realizacji PI 5b 



 

 

Tabela 24. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 5b (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinansowanie)64 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)65 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Liczba ludności 
odnoszącej korzyści 
ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 
[osoby] 

24 000 348 992 1 454,1% 348 992 1 454,1% 2 067 011 8 612,5% 4 378 689 18 244,5% 

                                                                 
64 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
65 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  
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Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinansowanie)64 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)65 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Liczba ludności 
odnoszącej korzyści 
ze środków ochrony 
przed pożarami lasu 
[osoby] 

30 000 364 154 1 213,8% 364 154 1 213,8% 799 933 2 666,4% 1 694 552 5 648,5% 

Liczba 
wprowadzonych do 
użycia elementów 
zintegrowanego 
systemu wczesnego 
ostrzegania [szt.] 

700 473 67,8% 513 73,3% 660 94,3% 1 398 199,7% 

Liczba zakupionego 
sprzętu 

16 28 175,0% 28 175,0% 32 200,0% 32 200,0% 



 

 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinansowanie)64 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)65 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

specjalistycznego 
ratowniczo-
gaśniczego [szt.] 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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W przypadku jednego wskaźnika (Liczba wprowadzonych do użycia elementów 

zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania) na 31.12.2018 r. nie zostały 

osiągnięte zakładane cele. W oparciu o podpisane UoD można prognozować 

osiągnięcie 94,3% zakładanego poziomu docelowego. Dostępna alokacja pozwala na 

osiągnięcie poziomu docelowego.  

W przypadku pozostałych wskaźników na podstawie złożonych WoP można stwierdzić, 

że poziomy docelowe zostały osiągnięte. W przypadku wskaźników Liczba ludności 

odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej i Liczba ludności 

odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu zakładane poziomy 

docelowe zostały znacząco przekroczone.  

W przypadku wskaźnika Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej wartość docelowa obliczona została na podstawie tabeli 

projektów przekazanej przez WZMIUW, dotyczącej projektów z zakresu średniego 

ryzyka powodziowego (modernizacja lub rozbudowa obiektów już istniejących) - 3 

projekty. Projekty te nie są obecnie realizowane, zatem osiągane poziomy wskaźnika 

realizowane są w zupełnie innych projektach. Projekty te pozwalają osiągać znacznie 

wyższe poziomy wskaźnika, co powinno stać się przesłanką weryfikacji docelowej 

wartości wskaźnika.  

W przypadku wskaźnika Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed 

pożarami lasu wartość docelową wskaźnika obliczono jako stosunek liczby 

planowanych do zakupienia wozów i sprzętu do całkowitej liczby wozów na 

Mazowszu, zważoną liczbą gmin, gdzie lesistość jest wyższa od średniej 

w województwie, tj. 22,6%. Taką wartość przeliczono przez liczbę mieszkańców w tych 

gminach. Projekty realizowane w programie pozwoliły osiągnąć znacznie wyższe 

poziomy wskaźnika, co powinno stać się przesłanką weryfikacji docelowej wartości 

wskaźnika. 

Zaleca się przeprowadzenie weryfikacji docelowej wartości wskaźników Liczba 

ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej i Liczba ludności 

odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasu. 

Wartość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne kategorie interwencji 

jest wystarczająca do realizacji zobowiązań wskaźnikowych na lata 2014-2020.  

Specyficznym dla programu wskaźnikiem rezultatu w przypadku PI 5b jest wskaźnik 

Łączne wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę 

przeciwpożarową na mieszkańca. Poniżej na rysunku zestawiono wartości wskaźnika w 
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latach 2013-2017, w tabeli zestawione zostały najważniejsze dane dotyczące 

wskaźnika. 

Rysunek 1. Łączne wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpożarową na mieszkańca w latach 2013-2017.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Tabela 25. Wartości wskaźnika rezultatu, specyficznego dla Programu dla PI 5b 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2017) 

Łączne wydatki gmin i 
powiatów na 
bezpieczeństwo 
publiczne i ochronę 
przeciwpożarową na 
mieszkańca 

zł 109,23 2013 122,20 127,77 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Wartość bazowa wskaźnika w 2013 r. wynosi 109,23 zł, zaś założona wartość docelowa 

na 2023 r. - 122,20 zł. Tym samym, omawiany miernik w 2017 roku (ostatnie dostępne 

dane) przekroczył już zakładany poziom, osiągając 104,6% wartości docelowej.  

Aktualny stan wdrażania zapewnia realizację większości wartości docelowych 

specyficznych dla programu wskaźników rezultatu/rezultatu 

109,23

114,89 115,17
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długoterminowego/bezpośredniego. W przypadku jednego wskaźnika (Liczba 

wprowadzonych do użycia elementów zintegrowanego systemu wczesnego 

ostrzegania) na 31.12.2018 r. nie zostały osiągnięte zakładane cele. W oparciu o 

podpisane UoD można prognozować osiągnięcie 94,3% zakładanego poziomu 

docelowego. Dostępna alokacja pozwala na osiągnięcie poziomu docelowego.  

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 5b 

W ramach PI 5b nie wystąpiło nieosiągnięcie zakładanych celów pośrednich. 

Podstawową przyczyną zagrożenia celów założonych na etapie programowania 

interwencji w zakresie PI 5b były czynniki zewnętrzne wskazane wcześniej tj. 

wprowadzenie całkowicie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania gospodarką 

wodną w Polsce, a przede wszystkim przekształcenia instytucjonalne. Uniemożliwiło 

to realizację zakładanych wcześniej działań w zakresie rozwoju kompleksowych 

systemów retencji.  

Miało to wpływ na przyjęte wskaźniki produktu i rezultatu w ramach RPO WM 2014-

2020 i wymagało podjęcia działań zmierzających do ponownego ich dobrania i 

oszacowania. Po wprowadzonych zmianach w systemie wskaźników programowych 

usunięte zostały podstawowe zagrożenia związana z niedopasowaniem wskaźników 

do aktualnego etapu wdrażania RPO WM 2014-2020. IZ podjął działania naprawcze 

dotyczące usprawnienia wdrażania OP. W dniu 14 lutego 2019 r. KM przyjął kryteria 

wyboru projektów dla Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Typ projektu - 

Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji 

dla Województwa Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych. 

Tryb pozakonkursowy. Projekt realizowany przed Wody Polskie. W RPO WM z czerwca 

2018 r. Zestawienie głównych grup beneficjentów obejmuje JST, ich związki i 

stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 

podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; podmioty 

wybrane w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz spółki wodne i ich związki. 

W przypadku wskaźników Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej i Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed 

pożarami lasu zakładane poziomy docelowe zostały znacząco przekroczone. Projekty 

realizowane w programie pozwalają osiągnąć znacznie wyższe poziomy wskaźników 

niż było to zakładane na etapie programowania, co powinno stać się przesłanką 

weryfikacji docelowych wartości wskaźników. 
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Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 5b 

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza województwa w zakresie PI 5b nie wpływa 

na zmianę sformułowanych w diagnozie wyzwań, potrzeb i potencjałów sektorów 

regionu zawartej w RPO WM 2014-2020. Zidentyfikowane w Programie potrzeby 

rozwojowe są nadal aktualne. Nie zidentyfikowano nowych obszarów wymagających 

wsparcia.  

W innych regionach nie zidentyfikowano dobrych praktyk możliwych do wykorzystania 

na obecnym etapie wdrażania RPO WM 2014-2020.  

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 5b 

W ramach PI 5b nie zidentyfikowano potencjału do przyjęcia dodatkowego wsparcia. 

Jedynie w zakresie projektów dotyczących wzmocnienia potencjału Ochotniczych 

Straży Pożarnych istniejące potrzeby przekraczają znacząco dostępną alokację, 

jednakże w tym przypadku występują ograniczenia wysokości wydatków ustalone na 

etapie programowania. W innych typach interwencji istniejący potencjał aplikacyjny i 

absorpcyjny nie przekracza możliwości finansowania z dostępnej alokacji.  

Priorytet inwestycyjny 6a 

Diagnoza dla PI 6a 

Główne cele działań zawartych w PI 6a, czyli gospodarki odpadami, to dopełnienie 

zobowiązań prawnych UE odnośnie środowiska oraz rozwój inwestycji w zakresie 

gospodarowania odpadami. Natomiast za cel szczegółowy obrano zwiększenie udziału 

odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów na Mazowszu. Analiza 

danych statystycznych wskazuje, że odsetek odpadów zebranych selektywnie w relacji 

do ogółu odpadów zebranych w ciągu roku na terenie województwa mazowieckiego 

wzrósł w latach 2007-2017 z 4,3% do 26,5%, czyli w 2017 roku odnotowano wzrost o 

516% w porównaniu z rokiem 2007 oraz o 50% w odniesieniu do roku 2014. Mimo, że 

w skali całego kraju wzrost poziomu wskaźnika nie był aż tak wysoki – o 431% w 

porównaniu z rokiem 2007 oraz o 37% w odniesieniu do 2014r., to Mazowsze wciąż 

osiąga nieco niższy wynik niż średnia krajowa i plasuje się na 8. miejscu względem 

pozostałych województw (po: śląskim, opolskim, małopolskim, lubelskim, 

świętokrzyskim, łódzkim, pomorskim). 
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Tabela 26. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów ogółem [%] 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Polska 10,5 13,5 19,8 23,4 25,2 27,1 

mazowieckie 12,2 14,6 17,7 25,0 26,4 26,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

W logice interwencji zdiagnozowano niewłaściwą gospodarkę odpadami jako problem 

w regionie, którego przewidywane rozwiązania nie powinny ograniczać się do rozwoju 

systemów selektywnego zbierania odpadów i recyklingu, ale również należałoby 

podjąć próby ograniczenia ich wytwarzania.  

Według danych GUS w 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego powstało 5 

595,5 tys. ton odpadów, z czego niespełna 13,5% zostało poddane odzyskowi, ok. 

37,5% zostało unieszkodliwione, ok. 47% zostało przekazane innym odbiorcom, a ok. 

2% magazynowane czasowo. Można zauważyć gwałtowny spadek procesu odzysku 

odpadów w roku 2013, kiedy ok. 59% odpadów było ponownie wykorzystanych (w 

skali kraju odsetek ten wynosił 69%) – dane z okresu przed rokiem 2014 nie 

uwzględniają przekazywania odpadów innym podmiotom. Na stałym niskim poziomie 

ok. 2-3% sytuuje się proces magazynowania odpadów. W systemie statystyki 

publicznej brakuje danych nt. poziomu recyklingu. Szacuje się, że około 68% odpadów 

komunalnych pochodzi z gospodarstw domowych, a 32% powstaje w obiektach 

infrastruktury. Najwięcej odpadów komunalnych w województwie zebrano w m. st. 

Warszawa - 46% ogółu zebranych odpadów. 

Tabela 27. Odpady wytworzone w ciągu roku w województwie mazowieckim [tys. t] 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ogółem 5 971,7 6 731,2 7 096,2 5 784,8 5 369,1 5 595,5 

poddane 
odzyskowi 
ogółem 

3 472,3 3 982,3 660,3 579 695,5 759,8 

unieszkodliwione 
razem 

2 307,9 2 509,0 2 692,3 2 619,4 2 165,6 2 102,4 

przekazane - - 3 532,5 2 491,8 2 385,5 2 622,1 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

innym 
odbiorcom 

magazynowane 
czasowo 

191,5 239,9 211,1 94,6 122,5 111,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Łączna masa odpadów selektywnie zebranych w ciągu roku osiągnęła wartość ok. 471 

380,7 ton w 2017 roku, podczas gdy w 2014 roku wynosiła ok. 248 099 ton. Masa 

wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca wzrosła o 20 kg w latach 

2015-2017 – w roku 2017 oszacowano ją przeciętnie na 330,7 kg (w skali kraju wzrost 

o 29 kg, w 2017r. 311,5 kg/1 mieszkańca) – w sześciu województwach na 1 mieszkańca 

przypada więcej odpadów: dolnośląskim, zachodniopomorskim, lubuskim, śląskim, 

pomorskim, wielkopolskim. Można zauważyć znaczny wzrost udziału odpadów 

komunalnych zebranych selektywnie w ilości odpadów komunalnych ogółem w 

przeciągu 4 lat – o prawie 12 p.p. (26,5% w 2017 roku, 14,6% w 2013 roku). 
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Tabela 28. Odpady komunalne zebrane w ciągu roku w województwie mazowieckim 
[t] 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Odpady 
ogółem 

1 376 
125,65 

1 331 
624,24 

1 398 
763,96 

1 659 
644,90 

1 758 
868,80 

1 776 
953,12 

Odpady 
zmieszane 

1 207 
726,45 

1 137 
534,54 

1 150 
664,96 

1 244 
424,02 

1 294 
791,10 

1 305 
572,37 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Wykres 16. Odpady komunalne w 2017 r. w województwie mazowieckim [t] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Względem roku 2013 zmniejszyła się powierzchnia terenów nieprzeznaczonych do 

składowania odpadów komunalnych na obszarze Mazowsza - o ok 12% z 92 270 m2 do 

80 906 m 2 na stan z 31grudnia 2017 roku. Odnotowano spadek liczby istniejących 

dzikich wysypisk – z 287 w 2008 roku, poprzez 161 w 2014 roku, aż do 143 pod koniec 

roku 2017.  
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Wykres 17. Powierzchnia istniejących dzikich wysypisk w województwie 
mazowieckim - stan 31 XII [m2] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Podsumowując, logika interwencji w ramach PI 6a pozostaje nadal aktualna i 

skutecznie przyczyni się do realizacji założonych celów rozwojowych województwa 

mazowieckiego. Ciągle aktualna pozostaje również kwestia rozwoju gospodarki 

odpadami i zwiększenia udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w 

relacji do ogółu odpadów. 

Ocena postępów w realizacji PI 6a 

Łączna alokacja środków UE, przeznaczona na interwencję w ramach PI 6a, wynosiła 

18 456 129 euro (79 413 032 zł) po uwzględnieniu zmian w Programie. Ogłoszono trzy 

nabory, w ramach których złożono 33 wnioski na kwotę 22 230 536 zł. Na dzień 

31.12.2018 roku podpisano łącznie 21 umów o dofinansowanie, w których 

dofinansowanie UE wynosi 21 174 345,75 zł. Poziom kontraktacji osiągnął 79,3% 

dostępnych środków. Pozostała kwota alokacji wynosi łącznie 16 409 663 zł. Poziom 

wydatkowania środków kształtuje się na poziomie 11,6% na podstawie wniosków o 

płatność i jest stosunkowo niski w porównaniu do innych PI.  
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Tabela 29. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 6a (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)66 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)67 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Dodatkowe 
możliwości 
przerobowe w 
zakresie recyklingu 
odpadów 
[tony/rok] 

4 500 412,1 9,2% 412,1 9,2% 4 338,7 96,4% 5 469 121,5% 

                                                                 
66 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
67 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników). 



 

 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)66 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)67 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Liczba osób 
objętych 
selektywnym 
zbieraniem 
odpadów [osoby] 

380 000 46 877 12,3% 46 877 12,3% 384 466 101,2% 484 603 127,5% 

Liczba wspartych 
Punktów 
Selektywnego 
Zbierania 
Odpadów 
Komunalnych [szt.] 

38 5 13,2% 5 13,2% 40 105,3% 50 131,6% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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Efektywność prowadzonych inwestycji jest wysoka. Koszt jednostkowy wskaźnika 

(wartość dofinansowania UE/ wartość docelową) w UoD dla wskaźnika Dodatkowe 

możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów wynosi 2 278 Tony/rok. 

Wsparte projekty będą przyczyniały się do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi w regionie. Dodatkowo należy wskazać, że można założyć, iż 

prawdopodobną będzie sytuacja, w której wsparty zakład zagospodarowania 

odpadów będzie przyczyniał się do wzrostu dodatkowych zdolności przerobowych. 

Pewnym ograniczeniem w tym zakresie jest to, iż w ramach wskaźnika przyjęto 

ambitne założenie monitorowania wzrostu zdolności przerobowych w zakresie 

wyłącznie recyklingu. Oznacza to, iż przykładowo instalacje do doczyszczania 

selektywnie zebranych frakcji odpadów nie będą przyczyniały się do realizacji tej 

wartości wskaźnika. Dowodem na efektywność kosztową interwencji w ramach PI 6a 

jest wskaźnik Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, którego koszt jednostkowy (wartość dofinansowania UE/ wartość 

docelową) w UoD wynosi 305 tys. zł za jedną jednostkę wskaźnika mierzoną w szt., 

tymczasem w woj. kujawsko—pomorskim koszt ten wynosi 698 tys. zł, w woj. 

małopolskim 942 tys. zł natomiast w woj. podkarpackim 649 tys. zł. Odnośnie 

wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów jednostkowy koszt 

wskaźnika (wartość dofinansowania UE/ wartość docelową) w UoD wyniósł 4,8 mln zł 

za jeden ZZO. Koszt w województwach benchmarkowych, tj. przykładowo w woj. 

zachodniopomorskim wyniósł 4,5 mln zł, w woj. lubuskim 4,3 mln zł. Z kolei – w 

województwie lubelskim średni koszt jednostkowy wyniósł 10,7 mln dla jednego ZZO, 

tymczasem w województwie pomorskim 2,1 zł dla jednego ZZO.  

Specyficznym dla Programu wskaźnikiem rezultatu w przypadku PI 6a jest wskaźnik 

Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów 

komunalnych zebranych w ciągu roku.  
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Tabela 30. Wartości wskaźnika rezultatu, specyficznego dla Programu dla PI 6a 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 
(2023) 

Wartość 
osiągnięta 
(2017) 

Udział odpadów 
komunalnych zebranych 
selektywnie w relacji do 
ogółu odpadów 
komunalnych zebranych 
w ciągu roku 

% 12,2 2012 22,5 26,5 

Źródło: STRATEG GUS. 

Poniżej zestawiono wartości wskaźnika w latach 2012-2017. Wartość bazowa 

wskaźnika w 2012 wynosiła 12,25%, natomiast zakładana wartość docelowa wskaźnika 

na 2023 rok to 22,5%. Wskaźnik w 2017 roku (ostatnie dostępne dane) przekroczył już 

zakładany poziom docelowy i wynosi 26,5%, przekraczając tym samym o 4 punkty 

procentowe założoną wartość docelową.  

Wykres 18. Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ilości odpadów 

komunalnych ogółem [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie STRATEG GUS. 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 6a 

Analizy pokazały, że na osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników rezultatu 

strategicznego w zakresie OP5, w tym PI 6a, wpływać będą czynniki zewnętrzne 

wynikające przede wszystkim z uwarunkowań formalno-prawnych. Pośród nich w 
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pierwszej kolejności należy wskazać na zmieniający się klimat i konieczność podjęcia 

działań niwelujących ślad człowieka oraz adaptacji, działanie na rzecz ochrony 

środowiska (negatywny). W OP5, główne czynniki wpływające na nieosiąganie 

zakładanych wielkości wskaźników wynikają z uwarunkowań zewnętrznych tj. 

brak/późna aktualizacja dokumentu strategicznego warunkującego realizację 

konkursów tj.: Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) i tym samym brak 

spełnienia na okres wdrożenia działania i ogłaszania konkursów warunkowości ex-

ante. W przypadku gospodarki odpadami, dodatkowym utrudnieniem jest 

ograniczenie poziomu finansowania projektów wynikające z wprowadzonej linii 

demarkacyjnej, co w momencie określania wartości docelowych wskaźników w 

Programie nie mogło być uwzględnione, ponieważ rozwiązanie to zostało 

wprowadzone długo po przyjęciu wskaźników. Z perspektywy wdrażania działania 

skierowanego na Rozwój gospodarki odpadami, znaczące było przyjęcie przez Sejmik 

Województwa Mazowieckiego i toczący się spór z Wojewodą Mazowieckim o 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Opóźnienia w przygotowaniu 

aktualizacji KPGO 2022, która pierwotnie planowana była na koniec 2015 roku, 

spowodowały, że ostatecznie zostały przyjęte przez Radę Ministrów 1 lipca 2016 roku. 

Spowodowało to znaczne opóźnienie w procesie tworzenia wojewódzkich planów 

gospodarki odpadami. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wartość wskaźnika 

finansowego w ramach gospodarki odpadami było rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 26 

stycznia 2017 roku, znak: LEX-I.4131.15.2017 Wojewody Mazowiecki, który stwierdził 

nieważność uchwały nr 209/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 

grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla 

województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami oraz uchwały nr 210/16 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 roku, w sprawie 

wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022. 

Zarzuty Wojewody dotyczyły w szczególności podjęcia uchwały bez zaopiniowania 

projektu przez ministra środowiska w zakresie wprowadzonych zmian do Planu 

gospodarki odpadami już po zaopiniowaniu go przez ministra oraz po uzgodnieniu z 

nim Planu inwestycyjnego, pominięcia szeregu czynności związanych ze SOOŚ, 

ograniczonego zapewnienia udziału społeczeństwa oraz podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą w zakresie gospodarki opadami. Rozstrzygniecie nadzorcze 

zostało zaskarżone do WSA, który w całości oddalił skargę Województwa 

Mazowieckiego uznając za prawidłowe działanie Wojewody. Z tym wyrokiem nie 

zgodziło się Województwo, kierując skargę kasacyjną do NSA. NSA ostatecznie 

zakończył spór dotyczący WPGO wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2018 r (sygn. II OSK 
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235/18) NSA oddalił w całości skargę Województwa Mazowieckiego od wyroku WSA 

oddalającego skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 

stwierdzające nieważność w całości uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

w sprawie uchwalenia WPGO.  

W odniesieniu do wskaźników programowych związanych z PI 6a, obecny stopień 

realizacji wartości docelowych należy ocenić jako pozytywny pomimo tego, że 

negatywnym czynnikiem, który mógł ograniczać zainteresowanie aplikowaniem o 

wsparcie w ramach PI 6a, jest trudna sytuacja na rynku gospodarki odpadami 

komunalnymi. Przyjęty zestaw wskaźników pozwala na pomiar kluczowych efektów 

będących wynikiem wspieranych projektów. Analizując postępy wdrożenia PI 6a 

należy wskazać na czynnik programowy utrudniający realizację operacji, polegający na 

demarkacji z programem krajowym PO IŚ. Typ projektów dotyczący PSZOK mógł 

uzyskać wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 wyłącznie w sytuacji, gdy wartość 

kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 2 mln zł i projekty będą dedykowane do 

obsługi do 20 tys. mieszkańców.  

  

Jak to robią inni? 

Przykładem ciekawego rozwiązania w ramach OP5 PI 6a jest realizacja wsparcia w 

ramach RPO WL 2014-2020. W ramach Działania 6.3 w woj. lubelskim wspierane są 

również działania informacyjno-promocyjne związane z gospodarką odpadami, 

usuwaniem odpadów niebezpiecznych i promocją segregacji. W działaniu realizowane są 

projekty w typie pozakonkursowym i konkursowym. Zakres wsparcia dobrze wpisuje się 

w podstawowy zakres pomocy dostępny również w woj. mazowieckim. Pośród wykazu 

projektów pozakonkursowych w woj. lubelskim wskazano projekty mające w sposób 

kompleksowy realizować cele działania obejmujące zarówno projekty typowo 

infrastrukturalne (przykładowo, projekt Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania 

Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK. Projekt ten jest 

realizowany przez 7 partnerów, z których Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o. w Biłgoraju pełni rolę Lidera. Dotacja w ramach projektu wynosi 83,6 mln zł) jak i 

projekty obejmujące również działania edukacyjne dotyczące podniesienia wiedzy i 

świadomości mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie szkodliwości azbestu 

(projekt System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 

lubelskiego w kwocie dotacji 23 mln zł).   
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Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 6a 

Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim regulowana jest za pomocą 

Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, Polityką ekologiczną Państwa w latach 

2030, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z 

uwzględnieniem lat 2018-2023, Programem ochrony środowiska województwa 

mazowieckiego do 2022, Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 

roku oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. 

Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami projekty polegające 

na termicznym przekształcaniu odpadów powinny stanowić uzupełnienie i domknięcie 

funkcjonowania systemów (nie zaś ich fundament). Termiczne przekształcanie 

odpadów (abstrahując od szeregu negatywnych opinii odnośnie możliwości realnego 

kontrolowania wpływu na środowisko tego typu instalacji) to proces 

zagospodarowywania odpadów. W szeregu hierarchii sposobów postępowania z 

odpadami, proces ten nie jest priorytetem (priorytetem jest circular economy (GOZ) 

zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie powstawania odpadów, recykling i 

odzysk materiałowy odpadów – nie zaś odzysk energetyczny). 

Niestety z uwagi na katastrofalne i wieloletnie zaniedbania w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi, wskazać należy na szereg problemów, które utrudniały, 

utrudniają i utrudniać będą osiąganie przez Polskę wyznaczonych celów w tej 

dziedzinie (szczególnie w zakresie odnoszącym się do wymogów dyrektywy 

składowiskowej oraz wymogów dotyczących konieczności osiągnięcia odpowiednich 

poziomów odzysku i recyklingu frakcji materiałowych tzw. PMTS – papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła). 

Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy. Obowiązki JST 

w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach wielokrotnie nowelizowana. Z perspektywy oceny mid-term 

najważniejsza nowelizacja wspomnianej ustawy miała miejsce w 2011 roku 

(wprowadzone ustawą zmiany nazwano potocznie „rewolucją śmieciową”). 

Po pierwsze, ustawa przeniosła ciężar odpowiedzialności za gospodarkę odpadami 

komunalnymi na gminy (zamiast, jak to było w dotychczasowym modelu, w którym to 

odpowiedzialność leżała po stronie przedsiębiorstw zajmujących się ich odbiorem od 

mieszkańców). Istotnie zmieniono także system opłat za gospodarowanie odpadami 

oraz zezwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie. Nowy system zaczął w 

pełni funkcjonować 1 lipca 2013 roku. Przeniesienie odpowiedzialności na gminy 

skutkowało m.in. „uszczelnieniem” systemu gospodarowania odpadami, co 
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przekładało się na wykazywanie większego strumienia odpadów zebranych. Fakt ten 

wpłynął w znaczący sposób na sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami. 

Zatem diagnozy dokonywane na statystyce GUS w 2013 roku były obarczone pewnym 

błędem. Niedawno też, zgodnie ze stosowaną sprawozdawczością, masa odpadów 

wytworzonych jest równa masie odpadów odebranych. Z tego względu wszelkie 

analizy w przedmiotowym zakresie na początku projektowania interwencji były bardzo 

utrudnione. 

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 6a 

Województwo mazowieckie posiada najwyższy w stosunku do ościennych 

województw wskaźnik masy odpadów komunalnych wytwarzanych przez jednego 

mieszkańca w ciągu roku. Wyniki analizy uwarunkowań społeczno-gospodarczych 

pokazują zatem wysoki potencjał aplikacyjny PI6a. Analiza wyników badania CATI z 

beneficjentami Programu wskazuje również na duże możliwości absorpcyjne 

Programu w ramach działania 5.2. Ponad 90% badanych beneficjentów wskazało 

zainteresowanie w dalszych latach wdrażania RPO WM 2014-2020 realizacją kolejnych 

projektów w ramach Programu. Analiza kluczowych danych obrazujących sytuację w 

sektorze gospodarki odpadami na terenie województwa potwierdza, iż zarówno 

wsparcie w ramach PI 6a, jak i projekty wybrane do dofinansowania zostało trafnie 

ukierunkowane w kontekście zdiagnozowanych potrzeb. Projekty wybrane do 

dofinansowania będą przyczyniały się do poprawy jakości funkcjonowania gospodarki 

ściekowej w regionie.  

Badanie CATI z beneficjentami pokazało, że dostrzegają oni utrudnienia we wniosku o 

dofinansowanie w postaci dużej szczegółowości danych, które mogą się zmienić w 

trakcie realizacji projektu. Badanie pokazało realne zagrożenie opóźnienia w realizacji 

projektów o długości prolongaty między 6 miesięcy a 12 miesięcy oraz w połowie 

projektów powyżej 12 miesięcy. Odnotowane opóźnienia zostały objęte aneksem do 

umowy we wszystkich wskazanych przez beneficjentach przypadkach. 37% 

Beneficjentów biorących udział w badaniu CATI wskazywało również na istotne 

potrzeby, na które nie odpowiadają typy wsparcia dostępne w ramach RPO WM 2014-

2020. W obszarze gospodarki odpadami wskazywano na zasadność zapewnienie 

kosztów kwalifikowanych na poboczne zakresy wsparcia obejmujące wsparcia na 

projekty inwestycyjne i infrastrukturalne (np. na inwestycje drogowe oraz możliwość 

dofinansowania kwalifikowanych środków transportu i rekultywacji składowisk. 
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Priorytet inwestycyjny 6c 

Diagnoza dla PI 6c 

Celem działań realizowanych w ramach PI6c jest ochrona i wykorzystanie zasobów 

dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Zgodnie z 

diagnozą przedstawioną w Programie, województwo mazowieckie to jeden z 

regionów, który charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi oraz 

atrakcyjnymi, obszarami turystycznymi. Mimo wysokiej dostępności instytucji kultury i 

licznych form ochrony przyrody, istnieje problemem związany z niedostatecznym 

stanem infrastruktury turystyczno-kulturalnej, co nie przekłada się na zadowalającą 

atrakcyjność oferty kulturalnej i przyrodniczej, jak również atrakcyjność turystyczną 

regionu.  

Dodatkowo, zgodnie ze Strategią Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na 

lata 2015-2020, Województwo mazowieckie zajmuje na mapie Polski miejsce 

szczególne, nie tylko w kontekście kultury. To województwo o największej 

powierzchni, najliczniejszej populacji mieszkańców, mające na swoim terenie miasto 

stołeczne Warszawę – największe polskie miasto i zarazem znaczącą metropolię 

europejską. Województwo mazowieckie przoduje w kraju zarówno co do liczby 

muzeów, jak i co do liczby teatrów i instytucji muzycznych. W liczbie instytucji 

wystawienniczych zajmuje drugie miejsce, ustępując tylko województwu 

małopolskiemu. Na Mazowszu mieści się blisko 15% wszystkich krajowych placówek 

muzealnych, ponad 21% teatrów i instytucji muzycznych i ponad 16% galerii sztuki. 

Województwo mazowieckie dysponuje szczególnie dużym potencjałem. Według 

aktualnie dostępnych danych dotyczących obiektów kultury, na Mazowszu funkcjonuje 

135 muzeów wraz z oddziałami, 75 kin, 957 bibliotek wraz z filiami, 284 centrów i 

domów kultury, 29 teatrów, 1 561 grup artystycznych. Analizując liczbę obiektów 

kultury na poziomie regionów, przoduje region mazowiecki regionalny, natomiast pod 

względem subregionów liderem jest m.st. Warszawa, a następne w kolejności są 

subregion siedlecki i radomski. Odnotowuje się znaczącą koncentrację teatrów na 

obszarze m. st. Warszawy, gdzie zlokalizowanych jest ponad 93% ogółu teatrów 

Mazowsza. Pojedyncze placówki teatralne znajdują się w subregionie Radomskim 

(Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu) oraz Płockim (Teatr 

Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku). instytucjonalnym akurat w tym 

obszarze „kultury wysokiej” – teatrów i instytucji muzycznych. Mazowieckie kina w 

prawie 60% funkcjonują w regionie warszawskim stołecznym, gdzie w ramach 

podregionu m.st. Warszawa funkcjonuje ponad 37% wszystkich kin w województwie 
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mazowieckim. Na Mazowszu w ramach regionu warszawskiego stołecznego 

zlokalizowanych jest ponad 65% muzeów oraz ich oddziałów, gdzie zdecydowanie, 

biorąc pod uwagę subregiony, przoduje m.st. Warszawa (48,9%). 

Wskaźnikiem obrazującym potencjał w obszarze ochrony kultury i dziedzictwa 

narodowego jest wysokość wydatków samorządów w tej sferze. Według 

gromadzonych danych GUS pomiędzy 2014 a 2017 r. w województwie mazowieckim 

zwiększono wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o ponad 32 mln zł, 

co przełożyło się na rozbudowę infrastruktury instytucji kultury. W 2017 r. działalność 

prowadziło 284 centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic (o 4 

więcej w porównaniu z 2014 r.). Ponad połowa domów i centrów kultury Mazowsza 

znajduje się na obszarze regionu Mazowieckiego regionalnego, natomiast pod 

względem subregionów przoduje m.st. Warszawa (19,01%) oraz subregion siedlecki 

(14,79%). Prawie 60% bibliotek województwa mazowieckiego znajduje się w obszarze 

regionu Mazowieckiego regionalnego, w podregionach pod względem liczby bibliotek 

przoduje m.st Warszawa (21%) oraz podregion radomski (14,52%).  

Łącznie instytucje zorganizowały 25 391 imprez na Mazowszu, które zgromadziły 

ponad 3,6 mln uczestników. W odniesieniu do 2014 r. liczba zorganizowanych imprez 

wzrosła o ok. 22%. Z kolei liczba uczestników względem roku 2014 zmniejszyła się o 

ok. 3%. W okresie 2014-2017 r. odnotowano również zwiększenie się liczby muzeów i 

ich oddziałów ze 120 do 135 obiektów. Natomiast liczba odwiedzających muzea 

wzrosła w analizowanym okresie o ok. 21%.  

Upowszechniła się również aktywność kulturalna przejawiająca się uczestnictwem w 

seansach kinowych i sztukach teatralnych – liczba widzów w kinach w latach 2014-

2017 wzrosła z 1628 do 2028 osób na 1000 ludności, natomiast liczba osób 

uczestniczących w spektaklach teatralnych i wydarzeniach muzycznych z 601 do 611 

osób na 1000 ludności. Województwo mazowieckie charakteryzuje się najszerszą 

ofertą kulturalną w kraju oraz największą liczbą uczestników z niej korzystających. 

Wiąże się to również z najwyższymi miesięcznymi wydatkami na kulturę i rekreację, 

które wynoszą 121,16 zł i znacznie przewyższają średnią krajową (81,71 zł).  

Podsumowując, Mazowsze posiada wciąż ogromny potencjał i potrzeby w zakresie 

wsparcia kultury, szczególnie w regionie Mazowieckim Regionalnym. Najmniejsza 

dostępność do muzeów w porównaniu do średniej dla województwa (50 058 osób na 

placówkę) charakteryzuje subregiony: płocki, warszawski wschodni i zachodni oraz 

ciechanowski. Region posiada potencjał absorbcji środków inwestycyjnych 

skierowanych na kulturę. Wcześniejsze badania w tym zakresie wskazują, że ocena 
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stanu technicznego obiektów kultury znajdujących się na obszarze danej jednostki 

samorządowej wypada w opinii samorządowców objętych badaniami średni (46% 

respondentów określiło na taki stan administrowanych obiektów kultury)68, 

Celem Działania 5.3. była zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych 

regionu oraz wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów 

zabytkowych. W ramach Działania 5.3. zrealizowano w 2016 roku oddzielny nabór 

wniosków cieszący się dużym zainteresowaniem (wybranych do dofinansowania 

zostało 37 projektów w tym zakresie tematycznym na kwotę 93,3 mln zł 

dofinansowania unijnego). Działania możliwe do sfinansowania w ramach PI 6c 

przyczyniać się miały do wzrostu atrakcyjności regionu, będą sprzyjać podnoszeniu 

regionalnego potencjału turystycznego, co z kolei przełoży się na pobudzenie wzrostu 

gospodarczego Mazowsza. Działania te miały oddziaływać na problem, jakim jest 

niedostatek środków na remonty i konserwację zabytków kultury w regionie. Zgodnie 

z SZOOP, grupę docelową (ostatecznych odbiorców) wparcia stanowili mieszkańcy 

regionu oraz turyści odwiedzający region.  

Logika interwencji w ramach PI 6c pozostaje nadal aktualna i skutecznie przyczyni się 

do realizacji założonych celów rozwojowych województwa mazowieckiego w obszarze 

zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

Ocena postępów w realizacji PI 6c 

Łączna alokacja środków UE, przeznaczona na interwencję w ramach PI 6c na Działanie 

5.3., wynosiła 46 958 827 euro (197 mln zł). W latach 2016 i 2017 ogłoszonych zostało 

dwa nabory w trybie konkursowym łącznie na kwotę 144 mln zł w ramach których 

złożonych zostało 106 wniosków o dofinansowanie. Według stanu na 31.12.2018 roku, 

zawartych zostało 76 umów o dofinansowanie opiewających na kwotę 178 mln zł. 

Poziom kontraktacji osiągnął 90% dostępnych środków. 

Zidentyfikowanym problemem na etapie wdrożeniowym było wydłużenie się procesu 

realizacji inwestycji, w tym pozyskanie koniecznych wymaganymi przepisami zgód i 

pozwoleń od konserwatora zabytków, oraz problemy z wyborem wykonawców w 

ramach realizowanych zamówień publicznych. Powodowało to opóźnienia w 

rozstrzyganiu postępowań przetargowych. Problem ten dotyczył przede wszystkim 

inwestycji samorządowych. Beneficjenci środków pomocowych wskazywali, że firmy 

                                                                 
68 Zob. Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego post 2020 Raport końcowy. ECORYS Warszawa 2018, 
str. 162. 
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budowlane składały często oferty znacznie przewyższające kosztorysy przedstawiane 

w przetargach publicznych. Problem dotyczył głównie przetargów, których budżety 

wyliczane były parę lat wcześniej niż faktyczna realizacja inwestycji i koszty 

oszacowane na etapie realizacji jedynie w ograniczonym stopniu okazywały się 

adekwatne do realiów. Wzrosły bowiem ceny zarówno materiałów budowlanych, jak i 

robocizny. 

 

 



 

 

Tabela 31. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 6c (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa 
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)69 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)70 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Liczba instytucji 
kultury objętych 
wsparciem [szt.] 

30 15 50,0% 19 63,3% 59 196,7% 67 223,3% 

Liczba kulturowych 
obszarów / miejsc / 
instytucji 
kulturalnych 

30 8 26,7% 9 30,0% 67 223,3% 76 253,3% 

                                                                 
69 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
70 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa 
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)69 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)70 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

udostępnianych dla 
niepełnosprawnych 
[szt.] 

Liczba obiektów 
zabytkowych 
objętych 
wsparciem [szt.] 

30 7 23,3% 14 46,7% 40 133,3% 45 150,0% 

Wzrost 
oczekiwanej liczby 
odwiedzin w 
objętych 
wsparciem 
miejscach 
należących do 

255 000 3 552 1,4% 15 335 6,0% 476 218 186,8% 540 386 211,9% 



 

 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa 
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)69 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)70 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

dziedzictwa 
kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowiących 
atrakcje 
turystyczne 
[odwiedziny/rok] 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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Efektywność kosztowa projektów realizowanych w ramach Działania 5.3. jest wysoka. 

Koszt jednostkowy wskaźnika w oparciu o dane z UoD wynosi średnio 1,9 mln zł za 

jeden obiekt zasobów kultury objętych wsparciem. Koszty te są nieznaczenie wyższe 

niż te w poddanych analizie benchmarkowej programach operacyjnych; w woj. 

podkarpackim 1,5 mln zł, w woj. zachodniopomorskim 1,9 mln zł, w woj. lubuskim 1,7 

mln zł, w woj. dolnośląskim 1,9 mln zł, w woj. świętokrzyskim 2,2 mln zł. Podobnie dla 

wskaźnika Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem koszt jednostkowy 

wskaźnika w oparciu o dane z UoD wynosi średnio 1,4 mln zł za jeden obiekt, podczas 

gdy przykładowo w woj. lubelskim koszt ten jest wyższy i wynosi 1,9 mln zł, w woj. 

świętokrzyskim 2,2 mln zł, w woj. małopolskim 1,7 mln zł. Analiza ta świadczy o 

efektywności kosztowej realizowanych operacji w ramach PI 6c.  

Specyficznym dla Programu wskaźnikiem rezultatu w przypadku PI 6c jest wskaźnik 

Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających muzea na 

1000 mieszkańców.  

Tabela 32. Wartości wskaźnika rezultatu, specyficznego dla Programu dla PI 6c 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2017) 

Liczba widzów i 
słuchaczy teatrów i 
instytucji kultury oraz 
zwiedzających muzea na 
1000 mieszkańców 

osoby 2 513 2012 2 739 3 609 

Źródło: STRATEG GUS. 

Wartość bazowa wskaźnika w 2012 roku wynosi 2 513 osób. Założona wartość 

docelowa w 2023 roku wynosi 2 739 osób. Zatem wskaźnik w 2017 roku (ostatnie 

dostępne dane) znacznie przekroczył zakładany poziom docelowy, gdyż wynosi 3 609 

osób/1000 mieszkańców, tj. 131,76% wartości docelowej. Poniżej zestawiono wartości 

wskaźnika w latach 2012-2017. 
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Wykres 19. Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji kultury oraz zwiedzających 
muzea na 1000 mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie STRATEG GUS. 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 6c 

W ramach operacji z zakresu PI 6c nie stwierdzono negatywnych czynników, mających 

wpływ na realizację celów Programu i stanowiących ryzyko niewykonania założonych 

wskaźników monitorowania dla tego PI. Analizując zakres wsparcia określony na 

poziomie Umowy partnerstwa dla regionalnego programu operacyjnego, można 

wskazać, że dla wielu podmiotów, zarządzających obiektami kultury, w tym zabytkami 

– wsparcie dostępne w ramach PI 6c stanowiło praktycznie jedyną szansę na 

pozyskanie środków zewnętrznych w tym zakresie. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych 

podmiotów, niemających możliwości realizacji projektów w ramach PO IiŚ, przede 

wszystkim mniej zamożnych JST i parafii71. 

                                                                 
71 Wsparcie dostępne w ramach RPO kierowano wyłącznie na infrastrukturę małej 
skali (tzw. small scale), której maksymalna wartość – do sierpnia 2018 r., czyli czasu 
wejścia w życie rozporządzenia Omnibus (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych 
mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 
541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012) - 
opierała się kosztach całkowitych (do 5 mln euro lub 10 mln euro w przypadku 
projektów z listy UNESCO). Komplementarne wsparcie w znacznie mniejszej wysokości 
na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dostępne w ramach PROW 2014-
2020 realizowane było w ramach RLKS LGD z terenu woj. mazowieckiego i ograniczone 
były do projektów nie przekraczających 300 tys. zł dotacji przy poziomie 
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Negatywnym czynnikiem zewnętrznym, który mógł stanowić ryzyko dla osiągnięcia 

celu pośredniego, był nieprzewidziany wzrost cen usług i materiałów budowlanych, 

wywołany negatywnym sprzężeniem zwrotnym wywołanego przez inwestycje 

dofinansowane w ramach zewnętrznych środków pomocowych popytu i dobrej 

koniunktury na rynku pracy. Badanie CATI wśród beneficjentów pokazało, że blisko 

połowa respondentów wskazuje na możliwości opóźnień w realizacji operacji w 

przedziale między 6 miesięcy a 12 miesięcy. Opóźnienia te najczęściej były ujmowane 

w aneksach umowy o dofinansowanie operacji; 80% badanych udzieliło takiej 

odpowiedzi, lecz 11% badanych wskazało, że opóźnienia te nie zostały objęte aneksem 

do umowy i beneficjenci nie planują występować o aneks z powodu tych opóźnień. 

Pośród przyczyn opóźnień wskazywano: błędnie zaplanowany harmonogram (22%) 

oraz problemy związane z kadrami realizującymi projekt (22%)  

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 6c 

Zgodnie z SZOOP, grupę docelową wparcia stanowili mieszkańcy regionu oraz turyści 

odwiedzający region. Projekty inwestycyjne realizowane w ramach PI6c skutecznie 

odnoszą się do wyzwań zidentyfikowanych w Programie. Najwięcej realizowanych 

projektów znajduje się w grupie obejmującej poprawę stanu technicznego istniejących 

obiektów kultury oraz wzbogacenie jego oferty kulturalnej. Grupa ta swoim zakresem 

obejmuje prace remontowe, modernizacyjne i renowacyjne; rozbudowę, 

wyposażenie, które przyczyni się do urozmaicenia oferty kulturalnej obiektu, co należy 

ocenić pozytywnie, gdyż region charakteryzuje się większą liczbą takich projektów. Jak 

pokazują wyniki badań72, na Mazowszu istnieje więc potencjał niewykorzystanych 

obiektów, mogących zyskać nowe znaczenie w świadomości mieszkańców. 

Wprowadzanie nowych funkcji do miejsc, które utraciły swoją uprzednią rolę 

(niekoniecznie kulturalną), ma szczególny wydźwięk dla odnowy obszarów 

zdegradowanych. Miejsca zmagające się z problemami społecznymi bądź innego typu, 

są w stanie doświadczyć w takim wypadku ożywienia. 

                                                                 

dofinansowania jedynie 63,63% wsparcia. Nabory w ramach tzw. „dużego PROW”, 
gdzie dostępne było wsparcie na operacje realizowane w zakresie dziedzictwa 
kulturowego do wysokości 500 tys. zł na miejscowość uruchomione zostały przez 
samorząd województwa mazowieckiego dopiero pod koniec 2017 roku. 

72 Określenie potrzeb interesariuszy Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego post 2020 Raport Końcowy ECORYS Warszawa 2018, 
str. 173  
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W ocenie beneficjentów Programu wypowiadających się w ramach badania CATI, 59% 

respondentów wskazało, że nie identyfikuje potrzeb, na które nie odpowiadają typy 

wsparcia dostępne w ramach RPO WM 2014-2020. Świadczy to o trafności 

zaplanowanego wsparcia w ramach Działania 5.3., tym bardziej, że operacje 

realizowane były w trybie konkursowym z również z zastosowaniem preferencji dla 

inwestycji wynikających z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI 

problemowymi. Pośród działań, które wskazywano w ocenie badanych beneficjentów 

środków pomocowych jako takie, których może brakować w ramach wsparcia 

dostępnego z PI 6c, wskazywano na potrzebę dofinansowania procesu digitalizacji 

zasobów muzealnych i udostępnienia oraz infrastruktury drogowej towarzyszącej 

głównej inwestycji. .  

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 6c 

Zapotrzebowanie w zakresie zabytków jest ogromne na Mazowszu. Województwo 

mazowieckie jest liderem wśród polskich województw pod względem liczby muzeów, 

teatrów i instytucji muzycznych. Środki przeznaczone na realizację projektów w 

ramach działania 5.3 stanowią jedynie niewielką część wsparcia, jakie powinno trafić 

na ten obszar. Jedynym rodzajem obiektów kultury, w których województwo 

mazowieckie nie jest liderem pod względem ich liczby, są centra, domy i ośrodki 

kultury, których udział na Mazowszu wynosi ponad 6,5%. Dla porównania, najwięcej 

tego typu obiektów kultury znajduje się w województwach: małopolskim, 

dolnośląskim, podkarpackim, śląskim oraz zachodniopomorskim. Należy zwrócić 

uwagę na tego typu obiekty i ich niedostatek, jako czynnik rzutujący na 

upowszechnianie kultury w województwie, szczególnie w małych ośrodkach miejskich, 

często nie posiadających jakichkolwiek placówek pozwalających na spędzanie czasu 

poprzez uczestnictwo w kulturze. 

Wnioski z analizy sytuacji społeczno-gospodarczej potwierdzają wynika badania CAWI 

z beneficjentami Programu. Ponad 75% badanych wskazało zainteresowanie realizacją 

kolejnych projektów w ramach Programu w dalszych latach wdrażania RPO WM 2014-

2020, natomiast 38% badanych wskazało, że zamierza ubiegać się o kolejne środki 

pomocowe w ramach Programu w przypadku ich udostępnienia. Wyniki badania 

pokazują zatem bardzo wysoki potencjał aplikacyjny w ramach PI 6c.  
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Priorytet inwestycyjny 6d 

Diagnoza dla PI 6d 

Województwo mazowieckie jest największym województwem w kraju pod względem 

zajmowanego obszaru, co przekłada się na specyficzne uwarunkowania społeczno-

gospodarcze dotyczące wdrażania wsparcia skierowanego na ochronę i przywrócenie 

różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleb oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę. 

Obszar województwa mazowieckiego to nie tylko centrum gospodarczo-finansowo-

polityczne, ale także region wyróżniający się szczególnymi walorami przyrodniczymi, 

zarówno z krajowego, jak i europejskiego punktu widzenia. Piękno mazowieckiej 

przyrody możemy podziwiać w Kampinoskim Parku Narodowym, 189 rezerwatach 

przyrody, 9 parkach krajobrazowych, 30 obszarach chronionego krajobrazu oraz 

innych formach ochrony przyrody, takich jak: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, 

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i stanowiska dokumentacyjne. Oczywiście nie 

możemy również zapomnieć o zlokalizowanych na terenie województwa 

mazowieckiego obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Na terenie 

województwa mazowieckiego obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) jest 16, a 

specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) jest 60. Obszar Puszczy Kampinoskiej jest 

chroniony zarówno na mocy dyrektywy ptasiej, jak i siedliskowej. W regionie obecny 

jest problem związany z występowaniem zdegradowanych obszarów wymagających 

rekultywacji i rewitalizacji. Według danych GUS, grunty wymagające rekultywacji 

zajmują 4 073 ha, co stanowi 0,11% powierzchni województwa. Z ogólnej powierzchni 

gruntów wymagających rekultywacji, aż 85,7% to grunty zdewastowane, czyli takie, 

które całkowicie utraciły swoją wartość użytkową, pozostałe zaś 14,3% to grunty 

zdegradowane.  

Działania finansowane w ramach PI 6d odnosić się miały do zidentyfikowanego na 

etapie programowania problemu, jakim była konieczność przeprowadzenia 

kompleksowej waloryzacji przyrodniczej w celu rozpoznania walorów przyrodniczych i 

utworzenia kompleksowego systemu obszarów chronionych. Trafnie zidentyfikowano 

podmioty uprawnione do wnioskowania oraz typ projektów podlegających wsparciu. 

Będą się one przyczyniały do wzmacniania mechanizmów ochrony różnorodności 

biologicznej w województwie mazowieckim. Potrzeby zidentyfikowane w diagnozie, 

takiej jak nieefektywne wykorzystanie potencjałów związanych z zasobami 

środowiskowymi i kulturowymi, pozostają wciąż aktualne i nie wymagają zmian. 
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Ocena postępów w realizacji PI 6d 

PI 6d realizowany był w woj. mazowieckim w ramach Działania 5.4. Łączna alokacja 

środków UE, przeznaczona na interwencję w ramach PI 6d, wynosiła 6 678 512 euro 

(28 736 301 zł) po uwzględnieniu zmian w Programie. Na dzień 31.12.2018 roku 

podpisano łącznie 6 umów o dofinansowanie, w których dofinansowanie UE wynosi 

15 009 261 zł. Poziom kontraktacji osiągnął 91,9% dostępnych środków. Pozostała 

kwota alokacji wynosi łącznie 2 327 326 zł. Poziom wydatkowania środków wynosi 

59,5% na podstawie wniosków o płatność i jest stosunkowo wysoki w porównaniu do 

innych PI.  



 

 

Tabela 33. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 6d (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa 
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)73 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)74 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Liczba 
wprowadzonych 
ponownie do 
środowiska 
(reintrodukowanych) 
młodych osobników 

9 000 0 0,0% 3 000 33,3% 9 050 100,6% 9 848 109,4% 

                                                                 
73 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 

74 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 
generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa 
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinasowanie)73 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)74 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

chronionych 
gatunków fauny [szt.] 

Powierzchnia siedlisk 
wspartych w zakresie 
uzyskania lepszego 
statusu ochrony [ha] 

20 2,5 12,5% 17,12 85,6% 65,1 325,5% 71 355,0% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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Specyficznym dla Programu wskaźnikiem rezultatu dla PI 6d jest wskaźnik Parki 

krajobrazowe objęte planami ochrony.  

Tabela 34. Wartości wskaźnika rezultatu, specyficznego dla Programu dla PI 6d 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2017) 

Parki krajobrazowe 
objęte planami ochrony 

% 40,0 2014 100 40,0 

Źródło: STRATEG GUS. 

Wartość bazowa wskaźnika w 2014 roku wynosiła 40%. Założona wartość docelowa w 

2023 roku wynosi 100%. Na koniec 2018 roku nie osiągnięto zmiany w zakresie 

wartości docelowej wskaźnika. Realizacja wskaźników przejętych do monitorowania 

celów PI 6d nie jest zagrożona, wskazuje bowiem na osiągniecie i przekroczenie 

zakładanych wartości docelowych.  

Efektywność kosztowa tych projektów jest wysoka, choć przyjęcie odpowiednich 

założeń dotyczących kosztów jednostkowych dla wspieranych form ochrony przyrody 

nie jest łatwym zadaniem ze względu na dużą różnorodność wspieranych projektów. 

Zakres interwencji został ukierunkowany na działania związane z przywróceniem i 

zachowaniem różnorodności biologicznej, ukierunkowaniem ruchu turystycznego (w 

celu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i promowania wartości chronionych) oraz 

wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców i jakości informacji o 

środowisku. Analiza danych SL pokazuje, że średnie koszty wynikające z zawartych 

UoD Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony 

oscylują wokół 192 tys. zł za jeden ha. Koszt w woj. mazowieckim jest zbliżony do 

średniego kosztu jednostkowego z zawartych umów o dofinansowanie w woj., 

podkarpackim, który wyniósł 33 tys. zł. Koszt w woj. mazowieckim jest znacząco niższy 

niż w innych regionalnych programach operacyjnych, gdzie realizowano tego typu 

wsparcie, przykładowo w woj. zachodniopomorskim 444 tys. zł za jedną jednostkę 

wskaźnika Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu 

ochrony. Wartość wynikająca z zawartych umów należy ocenić zatem jako efektywną. 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 6d 

Nie zidentyfikowano czynników o charakterze wewnętrznym, które powodowałyby 

istotne problemy z wdrażaniem Działania 5.4. W ocenie ekspertów uczestniczących w 
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panelu ekspertów, konstruując warunki wsparcia nie pominięto żadnej istotnej grupy 

docelowej. W tym zakresie nie identyfikuje się żadnych istotnych czynników, które 

mogłyby powodować problemy we wdrażaniu tego typu wsparcia w regionie. 

  

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 6d 

W ramach PI 6d w Działaniu 5.4. realizowano szeroki katalog projektów: ochronę in-

situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, budowę i modernizację 

niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu 

siedlisk przyrodniczych i gatunków poprzez: budowę i rozbudowę infrastruktury, 

projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące 

lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktury mającej na celu ograniczanie 

negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz rozwoju 

edukacji i promowania form ochrony przyrody: ścieżki przyrodnicze, turystyka 

kajakowa, urządzenia turystyczne (wieże i pomosty widokowe, wiaty i inne) jak 

również opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo – w 

szczególności dla parków krajobrazowych i rezerwatów. Posiłkując się wynikami 

panelu ekspertów zrealizowanego w ramach badania oraz mając na uwadze analizę 

aktualności diagnozy woj. mazowieckiego w zakresie bioróżnorodności i ochrony 

przyrody należy wskazać, że trafnie zidentyfikowano zakres uprawnionych do 

aplikowania o wsparcie podmiotów. 

Wywiady pogłębione pozwalają na wskazanie wniosków odnoszących się do 

zapewnienia trwałości tych operacji. W przypadku niektórych typów projektów (np. 

obszarowych, realizowanych na określonej powierzchni jak inwentaryzacje 

przyrodnicze czy plany zadań ochronnych) oszacowanie wartości wskaźników może 

Jak to robią inni? 

Przykładem ciekawego rozwiązania w ramach OP5 PI 6d jest realizacja wsparcia w 

ramach RPO WL 2014-2020. Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – 

realizowane jest w zakresie „projekty lokalne” i „projekty regionalne”. Działanie 

stanowi praktycznie jedyną szansę na pozyskanie środków zewnętrznych na 

inwestycje w ofertę kulturalną. Podobnie jak w woj. mazowieckim odnotowano 

bardzo duże zainteresowanie tymi środkami pomocowymi. Dedykowane jednak 

konkursy tematyczne pozwoliły na umożliwienie wsparcia projektów z każdej z 

grup zainteresowanych wsparciem beneficjentów.  
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nie być możliwe lub być obarczone dużym błędem, gdyż wnioskodawca może nie 

posiadać wiedzy o powierzchni danego siedliska, ponieważ często realizacja projektu 

ma dopiero pozwolić oszacować zasięg jego występowania. Warto też zauważyć, iż 

powierzchnie siedlisk przyrodniczych podlegają dość dynamicznym zmianom w czasie 

(co może dodatkowo komplikować sprawę na etapie porównywania projektów między 

sobą i późniejszego rozliczania projektów). Zasadne będzie zwrócenie szczególnej 

uwagi na jakość systemu monitorowania wskaźników w tym obszarze i identyfikację, 

czy przedmiotem monitorowania mają być wszystkie siedliska / zbiorowiska roślin 

objęte projektem, czy też tylko wybrane (np. te objęte ochroną prawną, jak te 

wymienione w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). W praktyce bowiem określenie 

„zbiorowiska roślin” może być odnoszone do zbiorowiska o określonym składzie 

gatunkowym (nie muszą to być zatem szczególnie cenne czy chronione prawem 

obszary, a wręcz małowartościowe, niskoprodukcyjne, sztuczne czy wręcz silnie 

przekształcone antropogenicznie zbiorowiska). Powyższe dywagacje nie mają jednak 

realnego wpływu na osiągnięcie wskaźników ram finansowych. 

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 6d 

Dotychczasowe zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie w ramach Działania 5.4. 

jest zadawalające. Dodatkowo 10% badanych, w ramach badania 

kwestionariuszowego CATI, beneficjentów działań RPO WM 2014-2020 wskazało 

zainteresowanie realizacji kolejnych projektów w ramach Działania 5.4. co świadczyć 

może o wysokim potencjale absorpcyjnym dla PI 6d.  

Podsumowanie OP V Gospodarka przyjazna środowisku 
Realizacja wskaźników Ram Wykonania na 31.12.2018 roku jest zadawalająca. 

Wskaźnik postępu finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych osiągnął poziom 252,8%, natomiast wskaźniki produktu Liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem (szt.) oraz Liczba obiektów zabytkowych objętych 

wsparciem (szt.) odpowiednio 250% i 175%. Nie zidentyfikowano zagrożenia nie 

osiągnięcia wskaźników do końca okresu programowania. Prognoza pokazuje wysoki 

stopień realizacji wskaźników odpowiednio na poziomie 236,9%. oraz 159,1% Projekty 

wdrażane w ramach tych działań to inwestycje infrastrukturalne o dłuższym czasie 

realizacji (czasem nawet dwóch sezonów budowlanych). Powyższe, z przyczyn 

obiektywnych, wpływa na opóźnienie w możliwości certyfikacji wydatków 

(beneficjenci często z ponoszeniem wydatków wstrzymują się do momentu podpisania 

UoD). Realizacja działań w ramach CT 6 w woj. mazowieckim przebiegała zgodnie z 
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planem i powinna zostać oceniona jako skuteczna i efektywna. Przyjęty zestaw 

wskaźników monitorowania należy ocenić jako trafny. Pozwala on na pomiar 

kluczowych efektów będących wynikiem wspieranych projektów. Stopień realizacji 

wskaźników produktu i rezultatu pokazuje również wysoki poziom realizacji wartości 

docelowych, pozwalający prognozować ich osiągnięcie na poziomie znacznie 

przekraczającym 100% w 2023 roku. Z perspektywy wdrażania działania skierowanego 

na rozwój gospodarki odpadami, kluczowe było przyjęcie przez Sejmik Województwa 

Mazowieckiego i toczący się spór z Wojewodą Mazowieckim o Wojewódzki Plan 

Gospodarki Odpadami dla Mazowsza rozstrzygnięte finalnie wyrokiem NSA z kwietnia 

2018 roku. Badanie pokazało wysoką efektywność kosztową realizowanych projektów 

potwierdzoną badaniem benchmarkowym na przykładzie innych regionalnych 

programów operacyjnych. 



 

 

Tabela 35. Wskaźniki wybrane do Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych – OP V Gospodarka 
przyjazna środowisku (stan na 31.12.2018 r.) 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik lub KEW Jednostka pomiaru 
Cel pośredni na 2018 

r. 
% realizacji celu 

pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji 
wartości 

docelowej 

WF 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 
wydatków 
kwalifikowalnych 

EUR 16 051 416 252,8% 85 445 194 47,5% 

WP 
Liczba instytucji 
kultury objętych 
wsparciem 

szt. 6 250% 30 50,0% 

WP 
Liczba obiektów 
zabytkowych objętych 
wsparciem 

szt. 4 175,0% 30 23,3% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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VI Jakość życia 

Priorytet inwestycyjny 9a 

Diagnoza dla PI 9a 

Zgodnie z zapisami programowymi podstawowe potrzeby w PI 9a to wyższa jakość 

efektywnie świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie w priorytetowych 

obszarach. Schorzenia wskazane w Policy Paper dla Polski tj. choroby: psychiatryczne, 

układu kostno-stawowo-mięśniowego, a także układu krążenia, oddechowego oraz 

choroby nowotworowe należą do głównych przyczyn niezdolności do pracy i 

umieralności na Mazowszu. 

Zaspokojenie tych potrzeby wymaga rozwiązania problemów zidentyfikowanych w 

analizowanym obszarze, które wynikają przede wszystkim z niewystarczającego 

dostosowania oferty podmiotów zdrowotnych i społecznych do potrzeb 

województwa. 

W ramach celu szczegółowego Zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług 

zdrowotnych o wysokim standardzie w priorytetowych obszarach dla rozwiązania 

istniejących problemów zaplanowane do realizacji zostały w szczególności inwestycje 

w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb. Zgodnie z 

przedstawioną diagnozą oraz planowanymi rezultatami interwencji, będą to przede 

wszystkim inwestycje służące podwyższeniu jakości świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielanych przez podmioty lecznicze. Zaplanowane działania przyczynią się do 

poprawy efektywności funkcjonowania sektora zdrowia, w tym zapewnienia 

optymalnego wykorzystania usług w ramach opieki przedszpitalnej - Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) oraz 

racjonalizacji wykorzystania opieki szpitalnej, zgodnie z założeniami oraz 

rozwiązaniami przyjętymi w Policy Paper, oraz z krajowymi reformami w tym zakresie.  

W dokumentacji programowej stwierdza się, że podobnie jak w skali całej Polski liczba 

osób w wieku produkcyjnym jak i przedprodukcyjnym będzie się zmniejszać w 

najbliższych latach, przy jednoczesnym systematycznym wzroście liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym. Zmiany, o którym mowa w diagnozie, utrzymują się. Wzrost liczby 

osób w wieku 65+ zwiększa prawdopodobieństwo utrzymywania się i wzrostu potrzeb 

w zakresie usług medycznych w województwie mazowieckim. 
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Wykres 20. Liczba osób w wieku 65+ w województwie mazowieckim w latach 2014-

2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Analiza podmiotów świadczących usługi zdrowotne na Mazowszu wskazuje na duże 

potrzeby w zakresie modernizacji infrastruktury, dostosowania do wymogów prawa i 

wymogów płatnika publicznego, jak również w zakresie dostępności do nowoczesnego 

sprzętu i aparatury medycznej, w tym służącej do diagnostyki. Szczególnie poważny 

problem w regionie stanowią zaburzenia psychiczne. W porównaniu z danymi dla 

kraju, wyższa jest zachorowalność na te schorzenia, a także częstość leczenia.  

Poniżej na wykresie przedstawiono aktualne informacje dotyczące chorób 

psychicznych.  
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Wykres 21. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (bez uzależnień) ogółem. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Jednocześnie zgodnie z opinią autorów raportu niezadowalająca jest jakość 

infrastruktury w zakresie leczenia zaburzeń psychicznych. Na podstawie danych nie 

można jednoznacznie określić trendu zmian, jednakże porównując dane dla roku 2013 

i 2017 można zauważyć, że poziomy analizowanych zmiennych są zbliżone, co 

sugeruje, że uwarunkowania zidentyfikowane na etapie tworzenia programu nie 

zmieniły się. Należy potwierdzić słuszność powyższych ustaleń zawartych w programie. 

Również w przypadku chorób układu krążenia diagnoza jest aktualna. Zgodnie z 

dokumentem Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa 

Mazowieckiego na lata 2018-202175 w zakresie kardiologii, uwzględniając wyłącznie 

procesy demograficzne szacuje się, że w okresie 2015–2025 w województwie 

mazowieckim zachorowalność wzrośnie z poziomu 53,4 tys. do poziomu 60,8 tys. (+7,4 

tys.;+14%; najwyższa wartość w kraju). Zgodnie z cytowanym dokumentem główne 

problemy do rozwiązania to: zachorowalność na choroby kardiologicznie w 

województwie mazowieckim będzie wzrastać, należy liczyć ze wzrostem 

zapotrzebowania na operacje kardiochirurgiczne, które będzie najwyższe spośród 

wszystkich województw, nastąpi wzrost liczby hospitalizacji. 

                                                                 
75 Załącznik do uchwały nr 528/329/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 

10 kwietnia 2018 r., Warszawa, 2018. 
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W dokumencie wskazuje się także, że choroby serca są pierwszą co do częstości 

przyczyną zgonów mieszkańców województwa mazowieckiego, podobnie jak w 

przypadku wszystkich pozostałych województw. Nowotwory złośliwe były drugą co do 

częstości przyczyną zgonów mieszkańców województwa mazowieckiego (podobnie jak 

w przypadku wszystkich pozostałych województw). 

Dane o osobach leczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) podawane w cytowanym dokumencie 

również potwierdzają aktualność diagnozy Programu. W 2015 roku spośród wszystkich 

analizowanych województw, najwięcej porad w trybie ambulatoryjnym udzielono w 

województwie mazowieckim: 46 306,8 tys. porad. Na podstawie danych MZ można 

zaobserwować duże różnice między liczbą udzielonych świadczeń lekarza POZ w 

poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego. Najwięcej świadczeń zostało 

udzielonych w powiecie m. Siedlce (55,0 tys./10 tys. ludności), a najmniej w powiecie 

radomskim (27,5 tys./10 tys. ludności). 

W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że zaproponowana w ramach 

PI 9a programu operacyjnego logika interwencji jest nadal aktualna i skutecznie 

przyczyni się do realizacji założonych celów rozwojowych. Również cel szczegółowy 

określony w ramach PI 9a, tj. Zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług 

zdrowotnych o wysokim standardzie w priorytetowych obszarach, pozostaje 

w kontekście powyższych ustaleń aktualny. 

Ważną zmianą w programie, na jaką należy wskazać w kontekście analizy PI 9a, było 

przesunięcie środków finansowych, które zwiększyły alokację w tym priorytecie o 

12,560,000 euro. Zgodnie dostępnymi informacjami, zmiana ta wynikała z 

uwzględnienia bardzo wysokiego popytu w konkursach OP VI (w tym m.in. w PI 9a), 

który przekraczał dostępne środki.  

Wskaźniki wyznaczone w ramach PI 9a to: Liczba podpisanych umów na wsparcie 

podmiotów leczniczych (KEW) i Liczba wspartych podmiotów leczniczych ich poziom 

wynikający z podpisanych (wskaźnik produktu). Pierwszy wskaźnik, dla którego 

wyznaczono cel pośredni do osiągnięcia w 2018r. (8 szt.), został przekroczony i 

osiągnął 387,50% poziomu zakładanego na 2018r. (31 szt.). W przypadku drugiego 

wskaźnika przyjęto wartość docelową do osiągnięcia w 2023r. 14 szt. Zgodnie ze 

sprawozdaniem z IV kwartał 2018r. poziom ten został osiągnięty i przekroczony w 

podpisanych UoD – 33 szt. tj. 235,71% zakładanego poziomu docelowego. Należy 

zaznaczyć, że w tym samym czasie wskaźnik ten wykazywany był we WoP na poziomie 

0. Jednakże można stwierdzić, że sytuacja taka była przewidywana na etapie 
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programowania, m.in. przy określaniu wskaźników. W cytowanym wcześniej 

dokumencie można znaleźć bowiem potwierdzające to stwierdzenia. Zgodnie z 

zapisami w dokumencie Oś VI obejmuje bardzo skomplikowany strukturalnie obszar 

zawierający przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury zdrowotnej oraz rewitalizacyjne. 

Etap ogłaszania konkursów przesunął się w czasie ze względu na uwarunkowania ich 

organizacji od sporządzenia map potrzeb zdrowotnych. Umowy w ramach PI 9a nie 

będą mogły być szybko realizowane z uwagi na odmienne zakresy działań w stosunku 

do lat 2007-2013. Dlatego intensywność realizacji zadań przesunie się na okres po 

2018 r. Przy czym podstawowym kryterium szacowania wartości wskaźnika było 

tempo wydatkowania środków w latach 2007-2013. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że przyjęte sposoby wdrażania 

interwencji w ramach PI 9a pozwoliły na osiągnięcie w pełni celów RPO WM 2014-

2020 w zakresie.  

Ocena postępów w realizacji PI 9a 



 

 

Tabela 36. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 9a (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinansowanie)76 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)77 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Liczba urządzeń 
aparatury 
medycznej/ sprzętu 
medycznego 
zakupionych w 
programie [szt.] 

1 000 0 0,0% 15 1,5% 3 460 346,0% 3 944 394,4% 

Liczba wspartych 
podmiotów 
leczniczych [szt.] 

14 0 0,0% 0 0,0% 33 235,7% 38 271,4% 

Ludność objęta 
ulepszonymi 

185 000 0 0,0% 0 0,0% 299 094 161,7% 340 956 184,3% 

                                                                 
76 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
77 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie generowania 

przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze podpisanych umów (dla 
wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w oparciu o średni koszt jednostkowy 
tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników). 



 

 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinansowanie)76 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)77 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

usługami 
zdrowotnymi [osoby] 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014.
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Z uwagi na fakt, że projekty nie zostały jeszcze zakończone, w przypadku żadnego 

wskaźnika na dziś nie zostały osiągnięte zakładane cele. Jak wspominano wcześniej 

sytuacji takiej można się było spodziewać ze względu na uwarunkowania zewnętrzne, 

na które nie miała wpływu IZ. Dostępna alokacja pozwala na osiągnięcie poziomu 

docelowego.  

Wartość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne kategorie interwencji 

jest wystarczająca do realizacji zobowiązań wskaźnikowych na lata 2014-2020.  

Specyficznymi dla programu wskaźnikami rezultatu w przypadku PI 9a są wskaźniki: 

• Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym, 

• Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na 1 mieszkańca.  

Poniżej na rysunku zestawiono wartości wskaźników w latach 2014-2017 i w tabeli 

podano najważniejsze informacje dotyczące wskaźników. 

Wykres 22. Specyficzne wskaźnikami rezultatu PI 9a w latach 2014-2016, na tle 

wartości programowych. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 
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Tabela. Wartości wskaźników rezultatu, specyficznych dla Programu dla PI 9a 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2017) 

Średnia długość pobytu 
w szpitalu 
psychiatrycznym 

dni 31,80 2012 29,80 26,9 

Liczba porad udzielonych 
w ambulatoryjnej opiece 
zdrowotnej na 1 
mieszkańca 

szt. 7,20 2012 8 9,1 

Źródło: STRATEG GUS 

Wartość bazowa wskaźnika Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym w 2012 

roku wynosi 31,8 dni. Założona wartość docelowa w 2023 roku wynosi 29,8 dnia. 

Zatem wskaźnik w 2017 roku spadł poniżej zakładanego poziom docelowego.  

Wartość bazowa wskaźnika Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece 

zdrowotnej na 1 mieszkańca w 2012 roku wynosiła 7,2 szt. Założona wartość docelowa 

w 2023 roku wynosi 8,0 szt. Zatem wskaźnik w 2017 roku osiągnął i przekroczył 

zakładany poziom docelowy. 

W przypadku analizowanych wskaźników można postawić tezę, że dotychczas 

interwencja nie miała wpływu na zmianę wskaźników – żaden z projektów nie został 

dotychczas zrealizowany. Czynniki zewnętrzne w stosunku do programu w różny 

sposób oddziałując na zmiany wskaźników. W pierwszym przypadku zmiany te nie 

sprzyjają osiągnięciu zakładanego poziomu wskaźnika, w drugi zmiany te przyczyniły 

się do osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźnika.   

Założenie przyjęte w przypadku pierwszego wskaźnika: wobec braku danych 

historycznych z odpowiednio długiego okresu czasu, założono spadek wartości 

wskaźnika o 2 dni, taka wartość została uzgodniona z Departamentem Polityki 

Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie. Przyjęto założenie, że lepsza diagnostyka i wyższa efektywność 

doprowadzi do skrócenia pobytu pacjentów w szpitalach. Założenie to przyjęto przy 

zastrzeżeniu, że wartość wskaźnika będzie uzależniona od: działań prowadzonych na 

poziomie krajowym, w tym przebiegu reform planowanych w obszarze zdrowia, zasad 
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kontraktowania stosowanych przez płatnika publicznego, stosowanych metod 

leczenia. W oparciu o dostępne dane można stwierdzić, że aktualnie wymienione 

czynniki mogą spowodować, że wskaźnik nie osiągnie zakładanego poziomu.  

W przypadku drugiego wskaźnika założenia były podobne: wobec braku danych 

historycznych z odpowiednio długiego okresu czasu, założono wzrost wartości 

wskaźnika o 11%. Taka wartość została uzgodniona z Departamentem Polityki 

Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie. Założono bowiem że w wyniku większej dostępności do usług opieki 

zdrowotnej wzrośnie również liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece 

zdrowotnej. Przyjęto to samo zastrzeżenie, w tym przypadku jednak zmiany wskaźnika 

spowodowały już dziś osiągnięcie poziomu docelowego wskaźnika.  

Aktualny stan wdrażania nie pozwala jednoznacznie ocenić możliwości osiągnięcia 

wartości docelowych specyficznych dla programu wskaźników rezultatu/rezultatu 

długoterminowego/bezpośredniego. Kierując się zaawansowaniem kontraktowania i 

przyjętymi przy określaniu wskaźników założeniami, istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów programu w zakresie PI 9a. 

Jednakże ze względu na czynniki zewnętrzne, co do których przyjmowano założenia na 

etapie określania poziomu docelowego wskaźników (działań prowadzonych na 

poziomie krajowym, w tym przebiegu reform planowanych w obszarze zdrowia, zasad 

kontraktowania stosowanych przez płatnika publicznego, stosowanych metod 

leczenia) jest prawdopodobne, że nie zostanie osiągnięty docelowy poziom wskaźnika 

Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym. 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 9a 

W ramach PI 9a nie wystąpiło nieosiągnięcie zakładanych celów pośrednich.  

W ramach PI 9a nie wystąpiło nieosiągnięcie zakładanych celów założonych na etapie 

programowania interwencji. Najważniejsze działania w ramach PI 9a poprawiające 

poziom wdrożenia Programu to zwiększenie alokacji, co zwiększa możliwości 

wykorzystania potencjału absorpcyjnego w województwie. Pośrednio przyczyni się to 

do osiągnięcia w większym stopniu celów programowych.  

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 9a 

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza województwa w zakresie PI 9a nie wpływa 

zmianę sformułowanych w diagnozie wyzwań, potrzeb i potencjałów sektorów 

regionu zawartej w RPO WM 2014-2020. Zidentyfikowane w Programie potrzeby 

rozwojowe są nadal aktualne. Nie zidentyfikowano nowych obszarów wymagających 



 

 
202 202 202 202 

wsparcia. W innych regionach nie zidentyfikowano dobrych praktyk możliwych do 

wykorzystania na obecnym etapie wdrażania RPO WM 2014-2020.  

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 9a 

W ramach PI 9a wciąż występuje potencjał do przyjęcia dodatkowego wsparcia. Należy 

jednak podkreślić, że dostępna alokacja pozwala osiągnąć i przekroczyć zakładane 

cele.  

Priorytet inwestycyjny 9b 

Diagnoza dla PI 9b 

Zgodnie z zapisami programowymi podstawowe potrzeby w PI 9b to pobudzenie 

aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w 

zagrożonych patologiami społecznymi obszarach.  

Zaspokojenie tych potrzeb wymaga rozwiązania problemu zidentyfikowanego w 

analizowanym obszarze, którym jest degradacja przestrzeni miast i wsi. Degradacja ta 

wynika z przedstawionych w diagnozie negatywnych zmian na Mazowszu, w tym 

depopulacji miast, degradacji przestrzeni oraz suburbanizacji.  

W ramach celu szczegółowego Ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez 

przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych dla rozwiązania 

istniejących problemów zaplanowane zostały do realizacji następujące typy projektów: 

• rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich 

aktywizacji społecznej i gospodarczej;  

• odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.  

 

W dokumentacji programowej stwierdza się, że wraz z rozlewaniem się zabudowy 

wokół miast, degradacji przestrzennej i ekonomicznej ulegają obszary w ich centrach. 

Na obszarach wiejskich obszarami zdegradowanymi są głównie dawne tereny 

produkcyjne, kolejowe, wojskowe oraz obszary Państwowych Gospodarstw Rolnych, 

na których nastąpiło skumulowanie negatywnych zjawisk hamujących ich rozwój.  

Zgodnie z przyjętymi w Programie założeniami rewitalizacja zdegradowanych i 

zmarginalizowanych obszarów wskazanych jako problemowe, ma na celu pobudzenie 

aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju 



 

 
203 203 203 203 

społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w 

zagrożonych patologiami społecznymi obszarach. Działania naprawcze prowadzić będą 

do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na 

zatrudnienie. Ponadto pozwolą one na trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu 

przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości 

rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. Przyczynią się również do 

ograniczania zjawiska eksurbanizacji poprzez podnoszenie atrakcyjności stref 

rozwojowych w miastach i pozwolą na odnowienie lub wzmocnienie atutów 

rozwojowych obszarów wiejskich. Rezultatem prowadzonych działań będzie także 

zmiana wizerunku obszaru poddanego rewitalizacji, a co się z tym wiąże zwiększone 

zainteresowanie inwestorów tym obszarem. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że zaproponowana w ramach 

PI 9b programu operacyjnego logika interwencji jest nadal aktualna i skutecznie 

przyczyni się do realizacji założonych celów rozwojowych. Również cel szczegółowy 

określony w ramach PI 9b, tj. ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez 

przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych, pozostaje w 

kontekście powyższych ustaleń aktualny. 

Specyfiką PI 9b jest realizacja wsparcia w formie instrumentów finansowych78 

wdrażanych z wykorzystaniem modelu z funduszem funduszy, o którym mowa w art. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Podmioty 

wdrażające instrumenty finansowe zostaną wybrane zgodnie z art. 37 ust. 1 oraz art. 

38 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. W 

Działaniu 6.2. oferowane są pożyczki kierowane do odbiorców ostatecznych79. 

Koordynację z polityką rozwoju poszczególnych gmin gwarantowało prowadzenie 

działań rewitalizacyjnych w oparciu o Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR), będące 

                                                                 
78 instrumenty finansowe, o których mowa w Tytule IV Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
79 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych obejmuje: Jednostki 

samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia; Jednostki 
organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; Organizacje pozarządowe; 
Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej; Kościoły i związki 
wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
Przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne; Instytucje kultury; Instytucje 
edukacyjne; Instytucje rynku pracy; Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; oraz 
Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS). 
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elementem polityki strategicznej miast i obszarów wiejskich. Identyfikacja projektów 

w programach rewitalizacji pozwoliła na identyfikację projektów mogących 

oddziaływać na problemy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z 

programem, który był opracowany i przedkładany do oceny do UM WM zgodnie z 

przepisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. Poz. 1777), 

Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., Założeniami Narodowego 

Planu Rewitalizacji 202280. Wsparcie w formie IF w tym stanowiło kontynuację 

wcześniejszych doświadczeń IZ z okresu programowania 2007-2013, gdzie w Działaniu 

5.2. Rewitalizacja miast notowano dużą aktywność samorządów w zakresie tego typu 

wsparcia.  

Przyjęte sposoby wdrażania interwencji w ramach PI 9b pozwalały dotychczas na 

osiągnięcie w pełni celów RPO WM 2014-2020.  

Ważną zmianą na jaką należy wskazać w zakresie PI 9b było zwiększenie alokacji na 

ten priorytet o 7,4 mln euro. Zwiększenie alokacji stało się także przyczyną zwiększenia 

poziomu docelowego wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach (z 35 do 38 szt.).  

Ocena postępów w realizacji PI 9b 

                                                                 
80 Najwięcej dokumentów powstałych w oparciu o Ustawę o rewitalizacji przyjęto w 

podregionach warszawskim zachodnim oraz ostrołęckim. Łącznie z LPR-ami, 
zdecydowanie największa liczba programów obowiązuje jednak na obszarze 
podregionu warszawskiego wschodniego, natomiast kolejny jest siedlecki. 
Zdecydowanie największy odsetek gmin z obowiązującym programem rewitalizacji 
(ponad 50%) dotyczył podregionów Mazowsza stołecznego. Wynik ten nie może 
dziwić, biorąc pod uwagę, że najwięcej mazowieckich miast leży w okolicach 
Warszawy. Na pozostałym obszarze województwa odsetek wynosił 35-40%, poza 
podregionem płockim, gdzie jakikolwiek program rewitalizacji posiada zaledwie co 
piąta gmina 



 

 

Tabela 37. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 9b (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinansowanie)81 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)82 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Budynki publiczne 
lub komercyjne 
wybudowane lub 
wyremontowane na 
obszarach miejskich 
(szt.) 

33 000 1 0,0% 1 068,6 3,2% 53 757,3 162,9% 57 398,0 173,9% 

                                                                 
81 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
82 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinansowanie)81 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)82 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Liczba obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach (szt.) 

38 1 2,6% 4 10,5% 104 273,7% 111 292,1% 

Powierzchnia 
obszarów objętych 
rewitalizacją (ha) 

28 0,06 0,2% 1,0 3,6% 671,4 2 397,9% 717 2 560,7% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014.
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W oparciu o podpisane UoD można prognozować osiągnięcie i przekroczenie 

zakładanego poziomu docelowego. Dostępna alokacja pozwala na osiągnięcie 

poziomu docelowego.  

W przypadku wskaźników Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach i Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją można się spodziewać 

znacznego przekroczenia zakładanych poziomów docelowych. Podstawą do 

sformułowania tego wniosku są obliczenia przedstawione w tabeli 24 oparte na 

danych w UoD. Wskazywana w umowach powierzchnia obszarów objęta rewitalizacją i 

liczba przedsiębiorstw ulokowanych na tych obszarach stanowi podstawę do 

sformułowania powyższego wniosku.  

Specyficznym dla programu wskaźnikiem rezultatu w przypadku PI 9b jest wskaźnik 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności. 

Poniżej na rysunku zestawiono wartości wskaźnika w latach 2013-2017 i w tabeli 

podano najważniejsze informacje dotyczące wskaźnika. 

Wykres 23. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. 

ludności w latach 2013-2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 
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Tabela. Wartości wskaźnika rezultatu, specyficznego dla Programu dla PI 9b 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2017) 

Liczba osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej 
na 10 tys. ludności 

osoby 412 2012 371 316 

Źródło: STRATEG GUS 

Wartość bazowa wskaźnika w 2012 roku wynosiła 412 osób. Założona wartość 

docelowa w 2023 roku wynosi 371 zł. Zatem wskaźnik w 2017 roku (ostatnie dostępne 

dane) był nawet niższy (o 55 osób) aniżeli zakładany poziom docelowy. W tym miejscu 

warto zwrócić uwagę, iż mówimy o wskaźniku, dla którego pozytywnym zjawiskiem 

jest trend malejący. 

Aktualny stan wdrażania zapewnia realizację wartości docelowej specyficznego dla 

Programu wskaźnika rezultatu. W przypadku dwóch wskaźników programowych 

(Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach i Powierzchnia 

obszarów objętych rewitalizacją) wskaźniki zostały znacząco przekroczone. 

Dostępna alokacja pozwala na osiągnięcie poziomu docelowego. 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 9b 

W ramach PI 9b nie wystąpiło nieosiągnięcie zakładanych celów pośrednich.  

Na podstawie osiągniętych zakładanych celów pośrednich w ramach PI 9b i zawartych 

umów można zakładać, że cele programowe zostaną osiągnięte. Najważniejsze 

działania w ramach PI 9b poprawiające poziom wdrożenia Programu to zwiększenie 

alokacji, co zwiększa możliwości wykorzystania potencjału absorpcyjnego w 

województwie. Pośrednio przyczyni się to do osiągnięcia w większym stopniu celów 

programowych. 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 9b 

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza województwa w zakresie PI 9b nie wpływa 

zmianę sformułowanych w diagnozie wyzwań, potrzeb i potencjałów sektorów 

regionu zawartej w RPO WM 2014-2020. Zidentyfikowane w Programie potrzeby 

rozwojowe są nadal aktualne.  
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Liczba i zakres zgłaszanych w kolejnych konkursach projektów potwierdzają wysokie 

potrzeby wsparcia w zakresie PI 9b w obu typach projektów przewidzianych do 

realizacji w ramach Programu. W przeprowadzonych dotychczas konkursach zgłoszono 

do realizacji projekty znacznie przekraczającą dostępną alokacje. W przypadku typu 

projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich 

aktywizacji społecznej i gospodarczej” zgłoszono 29 projektów, w których 

wnioskowane dofinansowanie przekracza próg dostępnej alokacji łącznie na kwotę 

blisko 106 mln zł. W przypadku typu projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w 

zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element 

szerszego działania rewitalizacyjnego” zgłoszono 12 projektów, w których 

wnioskowane dofinansowanie przekracza próg dostępnej alokacji łącznie na kwotę 

ponad 31 mln zł.     

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 9b 

W ramach PI 9b istniejący potencjał aplikacyjny i absorpcyjny przekracza możliwości 

finansowania z dostępnej alokacji. Wartość projektów, które zostały zgłoszone w 

dotychczas zakończonych konkursach, w których wnioskowane dofinansowanie 

przekracza próg dostępnej alokacji łącznie wynosi ok. 137 mln zł. Potencjał aplikacyjny 

w ramach PI 9b można ocenić jako wysoki. Ograniczeniem potencjału absorpcyjnego 

może być w przypadku PI 9b stosunkowo długi czas realizacji projektów. Decyzje 

odnośnie realizacji tego rodzaju projektów powinny być podjęte w najbliższym czasie, 

aby możliwa była ich realizacji w okresie kwalifikowalności wydatków w obecnym 

okresie programowania.   

Podsumowanie OP VI Jakość życia 
Realizacja wskaźników Ram Wykonania na 31.12.2018 roku jest zadawalająca. 

Wskaźnik postępu finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych osiągnął poziom 108,7%, natomiast wskaźniki produktu Liczba 

obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) oraz 

Liczba podpisanych umów na wsparcie podmiotów leczniczych (szt.) odpowiednio 

100% i 387,5%. Nie zidentyfikowano zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników do końca 

okresu programowania, realizacja działań przebiegała zgodnie z planem i powinna 

zostać oceniano jako skuteczna i efektywna. Przyjęty zestaw wskaźników 

monitorowania należy ocenić jako trafny. Pozwala on na pomiar kluczowych efektów 

będących wynikiem wspieranych projektów.  

 



 

 

Tabela 38. Wskaźniki wybrane do Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych – OP VI Jakość życia (stan 
na 31.12.2018 r.) 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik lub KEW Jednostka pomiaru 
Cel pośredni na 2018 

r. 
% realizacji celu 

pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji 
wartości 

docelowej 

WF 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 
wydatków 
kwalifikowalnych 

EUR 14 689 926 108,7% 170 514 934,00 9,4% 

WP 

Liczba obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach 

szt. 4 100,0% 38 10,5% 

KEW 
Liczba podpisanych 
umów na wsparcie 
podmiotów leczniczych 

szt. 8 387,5% 14 221,4% 

WP 
Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych 

szt. 0 nd 14 0,0% 



 

 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. obliczenia własne na podstawie danych SL2014 
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VII Rozwój regionalnego systemu transportowego 

Priorytet inwestycyjny 7b 

Diagnoza dla PI 7b 

Zgodnie z zapisami programowymi podstawowe potrzeby w PI 7b to poprawa jakości 

infrastruktury i spójności sieci drogowej z układem dróg krajowych, w szczególności z 

siecią TEN-T.  

 Zaspokojenie tych potrzeby wymaga rozwiązania problemów zidentyfikowanych w 

analizowanym obszarze, którymi jest niedostosowanie dróg do wymogów 

technicznych przy wzrastającym natężeniu ruchu, niski poziom spójności sieci 

transportowej, brak wystarczającej liczby sprawnych połączeń obwodowych. 

W ramach celu szczegółowego Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią 

TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej dla rozwiązania 

istniejących problemów zaplanowane zostały do realizacji następujące typy projektów: 

• budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, na odcinkach leżących w ciągach 

komunikacyjnych stanowiących połączenie z systemem dróg krajowych lub siecią 

TEN-T, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu 

na tych drogach;  

• pozostałe drogi zgodnie z Kontraktem Terytorialnym;  

• budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w ramach 

planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, 

spełniających warunki zapisane w UP. 

 

W dokumentacji programowej stwierdza się, że pomimo faktu, iż województwo 

mazowieckie zostało zaliczone do grupy najlepiej rozwiniętych regionów UE, poza 

Warszawą odznacza się ono przeciętnym lub niskim poziomem rozwoju i mierzy się z 

podobnymi problemami jak pozostałe regiony Polski. Obecny stan infrastruktury 

drogowej na Mazowszu oraz brak spójności z układem dróg krajowych, w tym 

z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T) stanowi istotną barierę w rozwoju 

województwa, a w szczególności dla obszarów pozametropolitalnych. Ogranicza to 

dostępność do głównych rynków pracy zarówno w Warszawie jak i pozostałych 

miastach regionalnych i subregionalnych. Ma też negatywny wpływ na mobilność 

mieszkańców województwa, co w połączeniu z ograniczoną dostępnością przekłada 
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się na poziom bezrobocia. Istotny problem stanowi również coraz większa liczba 

pojazdów i zwiększające się w związku z tym natężenie ruchu, co ma negatywny 

wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo użytkowników, w szczególności w miastach 

i na ich obszarach funkcjonalnych.  

Analiza zmian stanu infrastruktury drogowej w latach 2014-2017 wskazuje na poprawę 

sytuacji w wielu aspektach, stanowiących przesłanki interwencji RPO WM 2014-2020 

w obszarze infrastruktury drogowej. Poniżej na rysunku przedstawiono wypadki 

drogowe na 100 tys. Ludności w latach 2014-2017.  

Wykres 24. Wypadki drogowe na 100 tys. ludności w województwie mazowieckim. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Jak widać na wykresie, sytuacja w zakresie bezpieczeństwa na drogach w województwie 
poprawia się, jednak wciąż występują duże wyzwania w tym zakresie.  

W latach 2014-2020 zmniejszyła się także liczba wypadków z ofiarami śmiertelnymi, 

wskaźnik ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności spadł z poziomu 9,73 do 8,64. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że zaproponowana w ramach 

PI 7b programu operacyjnego logika interwencji jest nadal aktualna i skutecznie 

przyczyni się do realizacji założonych celów rozwojowych. Również cel szczegółowy 

określony w ramach PI 7b, tj. Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią 

TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej, pozostaje w 

kontekście powyższych ustaleń aktualny. Przyjęte sposoby wdrażania interwencji w 

ramach PI 7b pozwoliły na osiągnięcie w pełni celów RPO WM 2014-2020. 

Realizowane w ramach PI 7b projekty przyczyniają się do uzyskania efektów 

założonych na etapie programowania. 

Ocena postępów w realizacji PI 7b 
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Tabela 39. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 7b (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinansowanie)83 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)84 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Całkowita długość 
nowych dróg [km] 

47 9,4 20,0% 13,5 28,7% 41,8 88,9% 56,0 119,1% 

Całkowita długość 
przebudowanych 
lub 

25 34,2 136,8% 79,6 318,4% 184,5 738,0% 248 992,0% 

                                                                 
83 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
84 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników). 



 

 

zmodernizowanych 
dróg [km] 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014.
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W przypadku jednego wskaźnika (Całkowita długość nowych dróg) na dziś nie zostały 

osiągnięte zakładane cele. W oparciu o podpisane UoD można prognozować 

osiągnięcie 88,9% zakładanego poziomu docelowego. Dostępna alokacja pozwala na 

osiągnięcie poziomu docelowego.  

W przypadku drugiego ze wskaźników (Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg) na podstawie złożonych WoP można stwierdzić, że poziom 

pośredni został osiągnięty i przekroczony, a w oparciu o UoD można mówić o tym, że 

wartość docelowa zostanie znacząco przekroczona. 

Wartość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne kategorie interwencji 

jest wystarczająca do realizacji zobowiązań wskaźnikowych na lata 2014-2020.  

Specyficznym dla programu wskaźnikiem rezultatu w przypadku PI 7b jest wskaźnik 

Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny). Poniżej na 

rysunku zestawiono wartości wskaźnika w latach 2013 i 2023, a w tabeli zestawiono 

najważniejsze informacje dotyczące wskaźnika. 

Wykres 25. Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) w 
latach 2013 i 2023 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 
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Tabela. Wartości wskaźnika rezultatu, specyficznego dla Programu dla PI 7b 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 
(2023) 

Wartość 
osiągnięta 
(2017) 

Wskaźnik Drogowej 
Dostępności 
Transportowej WDDT II 
(syntetyczny) 

nd. 52,66 2013 67,46 57,03 

Źródło: STRATEG GUS 

Wartość bazowa wskaźnika w 2013 roku wynosi 52,66. Założona wartość docelowa w 

2023 roku wynosi 67,46.  

Zmiany wartości przedmiotowego wskaźnika są obliczane na podstawie uwzględnienia 

faktycznie zrealizowanych (w latach 2004-2013) lub planowanych do realizacji (w 

latach 2014-2020) inwestycji transportowych w ramach PO IiŚ, RPO i CEF. Wskaźnik 

Drogowej Dostępności Transportowej w aktualizacji przeprowadzonej przez MIiR w 

2017 roku85 prognozowany jest do osiągnięcia w województwie mazowieckim w 

wysokości 66,74, z uwzględnieniem zarówno inwestycji RPO WM 2014-2020, jak i 

inwestycji PO IiŚ 2014-2020 oraz CEF. Zaleca się uaktualnienie wartości docelowej 

wskaźnika WDDT II do 66,74. 

Na podstawie dostępnych informacji można stwierdzić, że specyficzny dla programu 

wskaźnik rezultatu Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II 

(syntetyczny) zostanie zrealizowany w niepełnym stopniu.  

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 7b 

W ramach PI 7b nie wystąpiło nieosiągnięcie zakładanych celów pośrednich.  

W zakresie PI 7b podstawową przyczyną zagrożenia celów założonych na etapie 

programowania interwencji na poziomie specyficznego dla programu wskaźnika 

rezultatu były inne niż planowane efekty realizacji w latach 2014-2017 inwestycji 

transportowych w ramach PO IiŚ, RPO i CEF.  

                                                                 
85 Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności 

transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i 
operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja), IGiPZ PAN 
2017 
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Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 7b 

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza województwa w zakresie PI 7b nie wpływa 

zmianę sformułowanych w diagnozie wyzwań, potrzeb i potencjałów sektorów 

regionu zawartej w RPO WM 2014-2020. Zidentyfikowane w Programie potrzeby 

rozwojowe są nadal aktualne. Nie zidentyfikowano nowych obszarów wymagających 

wsparcia.  

W innych regionach nie zidentyfikowano dobrych praktyk możliwych do wykorzystania 

na obecnym etapie wdrażania RPO WM 2014-2020.  

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 7b 

W ramach PI 7b nie zidentyfikowano potencjału do przyjęcia dodatkowego wsparcia.  

Priorytet inwestycyjny 7d 

Diagnoza dla PI 7d 

Zgodnie z zapisami programowymi podstawowe potrzeby w PI 7d poprawa stanu 

technicznego linii kolejowych oraz parametrów użytkowych, co spowoduje ich lepsze 

wykorzystanie poprzez możliwość uruchamiania nowych połączeń zarówno przez 

przewoźników osobowych jak i towarowych oraz zwiększy przepustowość dla ruchu 

regionalnego.  

 Zaspokojenie tych potrzeby wymaga rozwiązania problemu zidentyfikowanego w 

analizowanym obszarze, którym jest niezadowalający stan regionalnych linii 

kolejowych przy niskiej gęstości dróg kolejowych, ograniczona przepustowość 

warszawskiej kolejowej linii średnicowej, niska spójność sieci kolejowej z siecią o 

znaczeniu krajowym (TEN-T). 

W ramach celu szczegółowego Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozie 

osób oraz poprawa jakości świadczonych usług w regionalnym transporcie kolejowym 

dla rozwiązania istniejących problemów zaplanowane zostały do realizacji następujące 

typy projektów: 

• budowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja16 linii kolejowych o znaczeniu 

regionalnym,  

• inwestycje w zakresie zakupu i modernizacji taboru kolejowego wraz z budową i 

modernizacją zapleczy technicznych do obsługi i serwisowania pojazdów 

szynowych,  
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• dokumentacja przedprojektowa i projektowa kolejowej infrastruktury technicznej.  

 

W dokumentacji programowej stwierdza się, że infrastruktura kolejowa stanowi 

istotny element regionalnego systemu transportowego, jednakże obecna oferta 

przewoźników, pomimo realizowanych inwestycji nie zaspokaja w pełni potrzeb 

przewozowych i oczekiwań podróżnych z uwagi na zbyt długi czas przejazdu, 

częstotliwość kursowania, stan techniczny większości eksploatowanego taboru, a 

także nie w pełni satysfakcjonujący stopień bezpieczeństwa.  

W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że zaproponowana w ramach 

PI 7d programu operacyjnego logika interwencji jest nadal aktualna i skutecznie 

przyczyni się do realizacji założonych celów rozwojowych. Również cel szczegółowy 

określony w ramach PI 7d, tj. Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozie 

osób oraz poprawa jakości świadczonych usług w regionalnym transporcie kolejowym, 

pozostaje w kontekście powyższych ustaleń aktualny. 

Przyjęte sposoby wdrażania interwencji w ramach PI 7d pozwoliły na osiągnięcie w 

pełni celów RPO WM 2014-2020. Realizowane w ramach PI 7d projekty przyczyniają 

się do uzyskania efektów założonych na etapie programowania.  

Ocena postępów w realizacji PI 7d 



 

 

Tabela 40. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 7d (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinansowanie)86 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)87 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Całkowita długość 
nowych linii 
kolejowych [km] 

5 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Całkowita długość 
przebudowanych 
lub 

65 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

                                                                 
86 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
87 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników). 



 

 

Nazwa wskaźnika 
(jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoPK 

Realizacja wskaźnika - 
zatwierdzone WoP 

Prognoza wskaźnika  
(Umowy o 

dofinansowanie)86 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)87 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

zmodernizowanych 
linii kolejowych [km] 

Liczba zakupionych i 
zmodernizowanych 
pojazdów 
kolejowych [szt.] 

69 39 56,5% 39 56,5% 69 100,0% 179 259,4% 

Pojemność 
zakupionych i 
zmodernizowanych 
wagonów 
osobowych [osoby] 

9 142 7 059 77,2% 7 059 77,2% 10 482 114,7% 27 120 296,7% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014.
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W przypadku wskaźników: Całkowita długość nowych linii kolejowych i Całkowita 

długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych na dziś nie zostały 

osiągnięte zakładane cele.  

Osiągnięcie zakładanych poziomów wskaźnika Całkowita długość nowych linii 

kolejowych związane jest z realizacją projektu pozakonkursowego na połączenie 

kolejowe z lotniskiem Modlin.  

W związku z etapowaniem projektu dotyczącego budowy linii kolejowej od stacji 

Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego wskaźnik nie zostanie zrealizowany w tej 

perspektywie. Etapowanie uzyskało wstępną akceptację ekspertów inicjatywy 

JASPERS, przedstawicieli KE oraz zgodę ZWM (23 kwietnia 2019 r.). 

Zakłada się realizację przedmiotowego projektu w dwóch etapach z finansowaniem: 

1) Etapu I w perspektywie finansowej 2014-2020 (w ramach środków RPO WM),  

2) Etapu II w perspektywie finansowej 2021-2027. 

Po zrealizowaniu Etapu I Projektu nie zostanie osiągnięty żaden ze wskaźników 

rezultatu lub produktu. Osiągnięcie wskaźników będzie możliwe po zrealizowaniu całej 

inwestycji, tj. Etapu I i Etapu II. 

Wskaźnik Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych 

zostanie zrealizowany po podpisaniu umów na projekty pozakonkursowe. Projekty 

zostały przewidziane do realizacji pod koniec perspektywy w związku z koniecznością 

uzgodnień z PKP PLK. 

W przypadku pozostałych wskaźników na podstawie złożonych UoD można stwierdzić, 

że poziomy docelowe zostaną osiągnięte.  

Wobec sytuacji na rynku usług budowlanych powodującej znaczny wzrost kosztów 

planowanych inwestycji wartość środków finansowych przeznaczonych na kategorię 

nr 26 „Inne koleje” okazała się niewystarczająca do realizacji planowanych 

wskaźników. Konieczna jest renegocjacja programu z Komisją Europejską. 

Specyficzne dla programu wskaźnikiem rezultatu w przypadku PI 7d są wskaźniki 

Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego i Wskaźnik 

Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II (syntetyczny). Poniżej na rysunku 

przedstawiono wartości wskaźnika Liczba pasażerów regionalnego, szynowego 

transportu publicznego w latach 2013-2016, a w tabeli zestawiono najważniejsze 

informacje dotyczące wskaźników. 
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Wykres 26. Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu publicznego w 

latach 2013-2016 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Tabela. Wartości wskaźników rezultatu, specyficznych dla Programu dla PI 7d 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Wartość 
osiągnięta 

(2017) 

Liczba pasażerów 
regionalnego, 
szynowego transportu 
publicznego 

mln osób 62,50 2013 74,60 62,04 

Wskaźnik Kolejowej 
Dostępności 
Transportowej WKDT II 
(syntetyczny) 

nd. 51,78 2013 71,92 59,58 

Źródło: STRATEG BDL GUS. 

Wartość bazowa wskaźnika Liczba pasażerów regionalnego, szynowego transportu 

publicznego w 2013 roku wynosi 62,5 mln osób. Założona wartość docelowa w 2023 

roku wynosi 74,6 mln osób. Wskaźnik w 2017 roku (ostatnie dostępne dane), po 

wzroście latach 2014-2015, w 2016 roku spadł poniżej poziomu bazowego, a w 2017 

roku wyniósł 62,0 mln osób. W przypadku tego wskaźnika występuje pewne 

zagrożenie nieosiągnięcia zakładanego w programie poziomu. 
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Zmiany wartości Wskaźnika Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II są 

obliczane na podstawie uwzględnienia faktycznie zrealizowanych (w latach 2004-2013) 

lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji transportowych w 

ramach PO IiŚ, RPO i CEF. Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej w 

aktualizacji przeprowadzonej przez MIiR w 2017 roku88 prognozowany jest do 

osiągnięcia w województwie mazowieckim w wysokości 78,63, z uwzględnieniem 

zarówno inwestycji RPO WM 2014-2020, jak i inwestycji PO IiŚ 2014-2020 oraz CEF.  

Aktualny stan wdrażania zapewnia realizację pozostałych wartości docelowych 

wskaźników programowych. Dostępna alokacja pozwala na osiągnięcie poziomu 

docelowego.  

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 7d 

W ramach PI 7d nie wystąpiło nieosiągnięcie zakładanych celów pośrednich.  

W zakresie PI 7d podstawową przyczyną zagrożenia celów założonych na etapie 

programowania interwencji na poziomie specyficznego dla programu wskaźnika 

rezultatu były inne niż planowane efekty realizacji w latach 2014-2017 inwestycji 

transportowych w ramach PO IiŚ, RPO i CEF. 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 7d 

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza województwa w zakresie PI 7d nie wpływa 

zmianę sformułowanych w diagnozie wyzwań, potrzeb i potencjałów sektorów 

regionu zawartej w RPO WM 2014-2020. Zidentyfikowane w Programie potrzeby 

rozwojowe są nadal aktualne. Nie zidentyfikowano nowych obszarów wymagających 

wsparcia.  

W innych regionach nie zidentyfikowano dobrych praktyk możliwych do wykorzystania 

na obecnym etapie wdrażania RPO WM 2014-2020.  

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 7d 

W ramach PI 7d nie zidentyfikowano potencjału do przyjęcia dodatkowego wsparcia.  

Podsumowanie OP VII Rozwój regionalnego systemu transportowego 

                                                                 
88 Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności 

transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i 
operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja), IGiPZ PAN 
2017. 
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Realizacja wskaźników Ram Wykonania na 31.12.2018 roku jest zadawalająca. 

Wskaźnik postępu finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych osiągnął poziom 266%, natomiast wskaźniki produktu Całkowita 

długość nowych dróg (km) oraz Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg (km) odpowiednio 173,7% i 1 140,0%. Nie zidentyfikowano 

zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników do końca okresu programowania. Realizacja 

działań przebiegała zgodnie z planem i powinna zostać oceniano jako skuteczna i 

efektywna. Przyjęty zestaw wskaźników monitorowania należy ocenić jako trafny. 

Pozwala on na pomiar kluczowych efektów będących wynikiem wspieranych 

projektów.  

  



 

 

Tabela 41. Wskaźniki wybrane do Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych – OP VII Rozwój regionalnego 
systemu transportowego (stan na 31.12.2018 r.) 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik lub KEW Jednostka pomiaru 
Cel pośredni na 

2018 r. 
% realizacji celu 

pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji wartości 
docelowej 

WF 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 
wydatków 
kwalifikowalnych 

EUR 40 412 934 266,0% 388 888 389 27,6% 

WP 
Całkowita długość 
nowych dróg 

km 5,4 173,7% 47,0 19,6% 

WP 

Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych 
dróg 

km 3 1 140,0% 25 136,8% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. obliczenia własne na podstawie danych SL2014. 
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VIII Rozwój rynku pracy 

Priorytet inwestycyjny 8i 

Diagnoza dla PI 8i 

Na etapie przygotowania Programu potrzeba wdrażania w województwie 

mazowieckim interwencji w obszarze rynku pracy, której celem było zwiększenie 

zatrudnienia wybranych grup osób, tj.: 

▪ bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy z terenu 

województwa, w tym osób bezrobotnych pozostających w sytuacji szczególnej 

na rynku pracy (o znacznym stopniu oddalenia od rynku pracy): w wieku 50 lat i 

więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach i 

osób długotrwale bezrobotnych (grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy 

wsparcia oferowanego w ramach Działania 8.1), 

▪ biernych zawodowo w wieku 30 lat i powyżej89, niezarejestrowanych w 

powiatowych urzędach pracy - identyfikowanych jako osoby defaworyzowane 

na rynku pracy: w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, 

osób o niskich kwalifikacjach (grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 

oferowanego w ramach Działania 8.2), 

znajdowała potwierdzenie w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. 

Województwo mazowieckie według stanu na koniec 2017 roku było (podobnie jak w 

latach) wcześniejszych regionem o największej liczbie ludności w kraju. Województwo 

zamieszkiwało 5,38 mln osób, co stanowiło 14,0% populacji Polski i ze względu na 

liczbę ludności lokowało region na pierwszym miejscu wśród wszystkich województw. 

Analiza zmian liczby ludności w regionie wykazuje stałą tendencje wzrostową – 

również w latach 2012-2017 liczba ta systematycznie rosła. Zwiększanie się liczby 

ludności spowodowane było dodatnim przyrostem naturalnym - w 2017 r. 

odnotowano o 4,6 tys. więcej urodzeń żywych niż zgonów. Kolejnym istotnym 

czynnikiem wpływającym na liczbę ludności w regionie były migracje (w wyniku 

dodatniego salda migracji stała liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o 

                                                                 
89 Wsparciem w ramach działania 8.2 mogą zostać wyłącznie osoby w wieku 30 lat i 

powyżej ze względu na demarkację w zakresie grupy docelowej objętej wsparciem 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
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13,5 tys. osób90). W 2017 roku kobiety - tak samo jak w latach poprzednich - stanowiły 

ponad połowę ludności Mazowsza (52,2%).

                                                                 
90 Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2017 r. 

US Warszawa, 05.2018 r. 



 

 

Tabela 42 Stan ludności wg. płci; województwo mazowieckie i Polska (31.XII) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Wyszczególnienie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

POLSKA / ogółem (w tys.) 38533299 38495659 38478602 38437239 38432992 38433558 

Mazowieckie 

ogółem (w tys.) 5301760 5316840 5334511 5349114 5365898 5384617 

mężczyźni (w tys.) 2536666 2543762 2552091 2559241 2566910 2576174 

mężczyźni (%) 47,8% 47,8% 47,8% 47,8% 47,8% 47,8% 

kobiety (w tys.) 2765094 2773078 2782420 2789873 2798988 2808443 

kobiety (%) 52,2% 52,2% 52,2% 52,2% 52,2% 52,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL / GUS
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Największa w Polsce liczba ludności - w 2017 roku (również w 2018 

roku) - współwystępowała z najwyższą w kraju liczbą zarejestrowanych osób 

bezrobotnych. W momencie przygotowania Programu, mimo niskiej - w porównaniu 

do innych regionów (i do wyniku dla Polski) - stopy bezrobocia, w województwie 

odnotowywano największą w kraju liczbę zarejestrowanych bezrobotnych. W okresie 

wdrażania Programu, lata 2012-2018, obserwuje się stały spadek stopy bezrobocia 

(o 5,9 p.p.; z 10,8% w 2012 r. do 4,9% w 2018 r.), jak również zmniejszenie liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych (o 135,3 tys.; z 271,9 tys. w 2012 r. do 136,5 tys. 

w 2018 r.). Jednakże, w dalszym ciągu zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy 

na Mazowszu pozostają największą zbiorowością osób bezrobotnych w Polsce. Co 

ważne, z województwa o drugiej w 2012 r. pozycji pod względem niskiej stopy 

bezrobocia (plasującego się tuż za województwem wielkopolskim, posiadającym w 

2012 r. stopę bezrobocia na poziomie wynoszącym 9,9%), w roku 2018 region spadł na 

dalsze miejsce (za województwem wielkopolskim, śląskim, małopolskim), zajmując 

(razem z województwem pomorskim) czwartą pozycję w Polsce. 

W świetle wyżej wskazanych zmian na rynku pracy interwencja ukierunkowana na 

poprawę sytuacji osób bezrobotnych obecnych na mazowieckim rynku pracy 

pozostaje nadal trafna (aktualna), choć problematyczne może być dalsze (do roku 

2023) osiąganie wartości wskaźników związanych ze wsparciem w ramach RPO WM 

2014-2020 osób bezrobotnych, zmniejszeniu uległa bowiem populacja potencjalnych 

odbiorców wsparcia adresowanego do tej grupy w ramach Programu.



 

 

Tabela 43 Stopa bezrobocia; województwa i w porównaniu do Polski (stan na 31.XII) 

Stopa bezrobocia 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wyszczególnienie % % % % % % % 

POLSKA 13,4 13,4 11,5 9,8 8,3 6,6 5,8 

Dolnośląskie 13,5 13,2 10,6 8,6 7,3 5,7 5,2 

Kujawsko-pomorskie 17,9 18,1 15,7 13,3 12,1 10 8,8 

Lubelskie 14,1 14,4 12,7 11,7 10,4 8,8 8 

Lubuskie 15,8 15,7 12,8 10,6 8,7 6,6 5,8 

Łódzkie 14 14,1 11,9 10,3 8,6 6,8 6,1 

Małopolskie 11,5 11,6 9,9 8,4 6,7 5,4 4,7 

Mazowieckie 10,8 11 9,8 8,4 7,2 5,6 4,9 

Opolskie 14,2 14,3 11,9 10,2 9 7,2 6,3 

Podkarpackie 16,3 16,4 14,8 13,2 11,6 9,7 8,8 

Podlaskie 14,6 15,1 13,1 11,8 10,4 8,5 7,8 



 

 

Stopa bezrobocia 

Pomorskie 13,4 13,3 11,3 9 7,3 5,5 4,9 

Śląskie 11,1 11,2 9,6 8,2 6,6 5,2 4,3 

Świętokrzyskie 15,8 16,5 14,2 12,5 10,8 8,8 8,3 

Warmińsko-mazurskie 21,2 21,7 18,9 16,3 14,2 11,7 10,4 

Wielkopolskie 9,9 9,6 7,8 6,2 5 3,7 3,1 

Zachodniopomorskie 18,1 18 15,6 13,3 11 8,7 7,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. bezrobocia rejestrowanego w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
polityki Społecznej, psz.praca.gov.pl 

  



 

 

Tabela 44 Bezrobotni zarejestrowani ogółem; województwa (stan na 31.XII) 

Bezrobotni zarejestrowani ogółem 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych 

Dolnośląskie 157 369  153 558  121 562  99 952  85 984  68 813  62 842  

Kujawsko-Pomorskie 148 839  150 145  127 111  107 255  98 522  81 543  72 655  

Lubelskie 131 125  134 042  116 869  107 895  95 596  81 221  74 449  

Lubuskie 60 614  59 805  47 115  39 348  32 367  24 605  22 201  

Łódzkie 151 036  151 626  126 157  109 510  91 041  72 662  66 036  

Małopolskie 161 161  164 434  139 027  119 601  96 531  79 430  71 489  

Mazowieckie 271 927  283 196  249 777  216 527  188 910  154 068  136 545  

Opolskie 51 775  51 636  42 361  36 203  32 419  26 066  22 663  

Podkarpackie 153 807  154 216  137 932  123 514  107 567  90 972  82 933  

Podlaskie 68 705  70 889  60 394  55 019  48 361  39 997  36 786  

Pomorskie 114 644  114 148  96 752  77 662  64 132  49 653  46 082  



 

 

Śląskie 205 459  208 296  175 675  148 508  119 981  94 687  80 079  

Świętokrzyskie 86 708  90 124  75 434  66 131  57 126  46 570  44 118  

Warmińsko-Mazurskie 113 223  115 873  98 139  83 510  73 079  60 003  53 141  

Wielkopolskie 147 902  144 832  116 410  93 311  77 697  58 857  50 867  

Zachodniopomorskie 112 521  111 063  94 465  79 393  65 842  52 599  46 002  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. bezrobocia rejestrowanego w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
polityki Społecznej, psz.praca.gov.pl
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Za trafnością interwencji, której celem jest wzrost zatrudnienia w grupie osób 

bezrobotnych oraz nieaktywnych / biernych zawodowo, przemawia również 

występowanie niekorzystanych zmian zachodzących w strukturze wiekowej 

populacji Mazowsza. W okresie wdrażania Programu wzrósł bowiem odsetek osób w 

wieku poprodukcyjnym (z 18,6% w 2012 r. do 21,0% w 2017 r.) i spadł odsetek osób w 

wieku produkcyjnym (z 62,9% w 2012 r. do 60,1% w 2017 r.). Szczególnie niepokojący 

jest spadek ludności w wieku produkcyjnym (mobilnym), postrzeganych na rynku jako 

zdolnych w najwyższym stopniu do zmiany miejsca i stanowiska pracy (do 

przekwalifikowania). Powyższe oznacza również nasilenie w regionie procesu starzenia 

się społeczeństwa. Wiąże się to ze wzrostem wskaźnika obciążenia demograficznego91, 

który w roku 2017 wynosił w województwie 35,0 (35 osób w wieku poprodukcyjnym 

przypadało na 100 osób w wieku produkcyjnym). Wynik ten był wyższy od wyniku dla 

Polski i dla większości regionów, oraz wyższy niż wynik odnotowywany w regionie w 

2012 r., tj. na początku okresu przygotowania Programu. 

Przyjmując perspektywę społeczno-ekonomiczną, pogłębianie w kolejnych latach 

obserwowanego zjawiska, będzie powodowało obniżenie potencjału demograficzno-

ekonomicznego regionu w konsekwencji, również jego potencjału gospodarczego. W 

tym kontekście kluczowe jest włączenie do rynku pracy osób pozostających bez pracy: 

bezrobotnych i biernych zawodowo stanowiących niewykorzystane, istotne zasoby 

pracy.

                                                                 
91 Wskaźnik obciążenia demograficznego zgodnie z definicja GUS Stosunek liczby osób 

w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym 



 

 

Tabela 45 Struktura ludności wg. ekonomicznych grup wieku w województwie mazowieckim (31.XII) 

Mazowieckie / Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (%) 18,6 18,5 18,5 18,6 18,7 18,9 

Ludność w wieku produkcyjnym (%)  62,9 62,4 62,0 61,4 60,7 60,1 

Ludność w wieku poprodukcyjnym (%) 18,6 19,0 19,5 20,0 20,6 21,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL / GUS 

Tabela 46 Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym); 
województwa i Polska (31.XII) 

Nazwa 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

POLSKA 27,9 29,0 30,2 31,4 32,7 34,0 

Dolnośląskie 28,2 29,6 31,0 32,6 34,2 35,8 

Kujawsko-pomorskie 26,7 27,9 29,1 30,4 31,8 33,1 

Lubelskie 29,2 30,2 31,2 32,3 33,5 34,7 



 

 

Lubuskie 25,3 26,7 28,2 29,7 31,3 32,8 

Łódzkie 31,8 33,0 34,2 35,6 37,0 38,5 

Małopolskie 27,3 28,1 28,9 29,8 30,8 31,8 

Mazowieckie 29,5 30,5 31,5 32,7 33,8 35,0 

Opolskie 28,1 29,2 30,4 31,6 33,0 34,2 

Podkarpackie 26,2 27,0 27,9 28,8 29,8 30,9 

Podlaskie 28,4 29,1 29,9 30,8 31,7 32,8 

Pomorskie 25,8 26,9 28,2 29,5 30,8 32,1 

Śląskie 29,1 30,3 31,6 33,0 34,5 36,0 

Świętokrzyskie 30,4 31,5 32,6 33,9 35,2 36,6 

Warmińsko-mazurskie 24,2 25,3 26,5 27,8 29,2 30,6 

Wielkopolskie 25,7 26,8 28,0 29,1 30,4 31,7 

Zachodniopomorskie 26,4 27,8 29,3 31,0 32,7 34,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL / GUS
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Pomimo odnotowywanego na Mazowszu w 2012 roku niskiego na tle innych regionów 

odsetka bezrobotnych kobiet, w okresie wdrażania Programu rośnie w województwie 

udział kobiet w populacji bezrobotnych ogółem (wzrost o 4,3 p.p.; z 47,8% w 2012 r. 

do 52,1% w 2018 r.). 

Co ważne, choć odsetek bezrobotnych kobiet w regionie ciągle pozostaje niższy niż w 

pozostałych województwach (i niższy niż wynik dla Polski), to jednak w latach 2017-

2018 status osoby bezrobotnej w regionie po raz pierwszy od 2012 r. częściej 

posiadały kobiety niż mężczyźni. Oznacza to, że na Mazowszu w ostatnich latach na 

sile przybrały czynniki wypychające kobiety z rynku pracy.



 

 

Tabela 47 Bezrobotni zarejestrowani / Kobiety; województwa i Polska (stan na 31.XII) 

Bezrobotni zarejestrowani / Kobiety 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

POLSKA 1099186 1099456 939648 816138 712227 595530 542642 

% 51,4 51,0 51,5 52,2 53,3 55,1 56,0 

Dolnośląskie 80277 77794 62518 51579 45464 37305 34933 

% 51,0 50,7 51,4 51,6 52,9 54,2 55,6 

Kujawsko-pomorskie 80499 81002 70078 60367  56684  48825  44215  

% 54,1 53,9 55,1 56,3 57,5 59,9 60,9 

Lubelskie 64432 64852 56316 52567  47184  41455  38632  

% 49,1 48,4 48,2 48,7 49,4 51,0 51,9 

Lubuskie 31697 31580 24980 21263 18300 14494 13115 

% 52,3 52,8 53,0 54,0 56,5 58,9 59,1 

Łódzkie 74865 73963 62014 54504 46116  37634 35220 

% 49,6 48,8 49,2 49,8 50,7 51,8 53,3 



 

 

Bezrobotni zarejestrowani / Kobiety 

Małopolskie 84177 84534 72800 64189 52328  44721 41157 

% 52,2 51,4 52,4 53,7 54,2 56,3 57,6 

Mazowieckie 130023 133800 119509 104684 93803  78818 71105 

% 47,8 47,2 47,8 48,3 49,7 51,2 52,1 

Opolskie 26991 27040 22269 19766  18019  15006  13347 

% 52,1 52,4 52,6 54,6 55,6 57,6 58,9 

Podkarpackie 77880 77415 70305 63579  56384  48619  45024 

% 50,6 50,2 51,0 51,5 52,4 53,4 54,3 

Podlaskie 31553 32303 27478 24943  22057  18861  17524 

% 45,9 45,6 45,5 45,3 45,6 47,2 47,6 

Pomorskie 62837 62675 54077 44573  38481  30909  29111 

% 54,8 54,9 55,9 57,4 60,0 62,3 63,2 

Śląskie 112316 111135 94101 80665  66686 54498  46761 

% 54,7 53,4 53,6 54,3 55,6 57,6 58,4 



 

 

Bezrobotni zarejestrowani / Kobiety 

Świętokrzyskie 42568 43838 36581 32687  28939 24225 23233 

% 49,1 48,6 48,5 49,4 50,7 52,0 52,7 

Warmińsko-mazurskie 58970 59915 50985 44083  39627 33817 30694 

% 52,1 51,7 52,0 52,8 54,2 56,4 57,8 

Wielkopolskie 81292 79790 65842 53807 45716  35766 31452 

% 55,0 55,1 56,6 57,7 58,8 60,8 61,8 

Zachodniopomorskie 58809 57820 49795 42882 36439 30577 27119 

% 52,3 52,1 52,7 54,0 55,3 58,1 59,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. bezrobocia rejestrowanego w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

polityki Społecznej, psz.praca.gov.pl
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Aktualnym problemem regionu są bardzo duże – identyfikowane na etapie 

przygotowania Programu – wewnątrzregionalne dysproporcje w poziomie bezrobocia; 

nadal bezrobocie na Mazowszu jest w bardzo dużym stopniu zróżnicowane 

terytorialnie. Wprawdzie w grudniu 2018 roku – w porównaniu z analogicznym 

okresem 2017 roku - spadek stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich powiatach 

województwa jak i miastach na prawach powiatu, jednak w dalszym ciągu wśród 42 

powiatów województwa mazowieckiego aż 29 (69%) to obszary, które na koniec 2018 

roku wykazywały się wyższą stopą bezrobocia niż odpowiadający jej wskaźniki dla 

Polski i dla całego województwa. Najlepszą sytuację pod tym względem odnotowuje 

się w mieście Warszawa oraz w powiecie warszawskim zachodnim, w których stopa 

bezrobocia na koniec 2018 roku wyniosła, odpowiednio: 1,5% i 2%; rok wcześniej 

odpowiednio: 2% i 2,4%. Obszary o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego to 

powiaty: szydłowiecki, przysuski, radomski, sierpecki, makowski, również gostyniński 

oraz żuromiński. 

W świetle wyżej przytoczonych danych istotne jest dalsze ukierunkowanie 

interwencji zorientowanej na poprawę sytuacji osób bezrobotnych w regionie, w 

szczególności na obszary o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego i liczbie 

zarejestrowanych bezrobotnych. W dalszym ciągu, w kolejnych latach wdrażania 

Programu, w obszarze wsparcia osób bezrobotnych należy mieć na uwadze powiaty 

o najwyższych wskaźnikach w zakresie rejestrowanego bezrobocia (najwyższej 

stopie bezrobocia i liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych) jak również 

o najniższym wskaźniku efektywności zatrudnieniowej (efektywność działań urzędów 

pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych). Należy podkreślić, że wymienione kryteria są 

zawarte w algorytmie postępowania w zakresie podziału środków Funduszu Pracy 

(limitów), jakie mogą być wydatkowane przez samorządy województw i powiatów w 

danym roku budżetowym na realizację - w szczególności przez powiatowe urzędy 

pracy - programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w województwie (powyższe 

regulują postanowienia art. 109 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy92). Ze względu na nadal występujące duże 

dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym w 

szczególności w zakresie sytuacji na rynku pracy, konieczne są jednak preferencje dla 

obszarów województwa, gdzie określone wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego 

                                                                 
92 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) 
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osiągają wartości mniej korzystne niż odpowiadające im wskaźniki dla całego 

województwa, co służyć będzie wyrównywaniu poziomu rozwoju całego regionu i 

poziomu życia jego mieszkańców.  

W tym kontekście znaczenie 

ma również lepsze 

dopasowanie wsparcia grup 

osób pozostających bez pracy 

/ lepsza integracja wsparcia 

z preferencjami i 

rzeczywistymi potrzebami 

pracodawców działających w 

danym podregionie 

i na lokalnym (powiatowym) 

rynku pracy. Powyższe 

oznacza konieczność 

różnicowania instrumentów 

wsparcia ze względu na 

potrzeby osób bezrobotnych 

i nieaktywnych (biernych) 

zawodowo oraz potrzeby 

powiatów i pracodawców.  

Należy jednak pamiętać o 

malejącej na tych obszarach 

(podobnie jak w całym 

województwie) bezwzględnej 

liczbie zarejestrowanych 

bezrobotnych (co oznacza 

zmniejszającą się populację 

potencjalnych odbiorców 

wsparcia).

Jak to robią inni? 

W wielu regionach wsparcie realizowane w 

ramach PI 8i ma charakter skorelowany. 

Kompleksowość wsparcia zapewnianego w 

projektach ma powodować, że efekt udziału w 

nich będzie długofalowy i trwały – przygotowanie 

indywidualnego planu działania (IPD), nabycie 

nowych kwalifikacji (podniesienie lub zmiana 

kwalifikacji), zdobycie doświadczenia zawodowego 

(np. w ramach stażu u pracodawcy) mają sprawić, 

że w dłuższej perspektywie czasu wzrośnie u 

odbiorców wsparcia zdolność do utrzymania się w 

zatrudnieniu (ang. employability). Również 

ukierunkowanie wsparcia / jego adresowanie do 

grup pozostających w sytuacji szczególnej na rynku 

pracy sprawia, że jest ono adekwatne bez względu 

na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w 

regionie; bowiem osoby z grup defaworyzowanych 

odnoszą korzyści z poprawy sytuacji na rynku 

pracy w drugiej kolejności, czyli po tym jak na 

rynek pracy wejdą osoby o mniejszym stopniu 

oddalenia od rynku, tj. takiej które doświadczają 

mniejszej liczby barier w dostępie do zatrudnienia. 



 

 

Tabela 48 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiatach województwa mazowieckiego i w 

porównaniu do Polski (31.XII) 

Rok 2017 2018 

Wyszczególnienie Bezrobotni w tys. Stopa bezrobocia w % Bezrobotni w tys. Stopa bezrobocia w % 

POLSKA 1 081,7 6,6 968,8 5,8 

Mazowieckie 154,1 5,6 136,5 4,9 

białobrzeski 1,1 8,2 1,1 7,6 

ciechanowski 3,7 10,8 3,4 9,9 

garwoliński  4,2 10 3,9 9,1 

gostyniński  2,9 16,3 2,5 14,5 

grodziski  1,1 3,3 1,0 2,9 

grójecki  1,1 2,4 1 2,1 

kozienicki 2,8 11,2 2,6 10,7 

legionowski  2,5 7,8 2,3 7,0 

lipski  1,8 11 1,6 9,8 

łosicki  1,0 6,3 0,9 5,6 

makowski  3,5 18,3 3,0 16,4 

miński  2,6 5,4 2,6 5,2 

mławski  2,1 7 1,7 5,9 



 

 

Rok 2017 2018 

Wyszczególnienie Bezrobotni w tys. Stopa bezrobocia w % Bezrobotni w tys. Stopa bezrobocia w % 

nowodworski  1,9 6,1 1,9 5,9 

ostrołęcki  3,8 11,8 3,3 10,3 

ostrowski  2,8 9,8 2,5 8,3 

otwocki  2,4 4,9 2 4,1 

piaseczyński 3,8 4,6 3,5 4,0 

płocki  4,8 13 4,3 11,7 

płoński  3,6 10,5 3,6 10,4 

pruszkowski  2,9 4,1 2,5 3,4 

przasnyski  2,1 9,8 2 9,5 

przysuski  3,7 19,5 3,5 18,3 

pułtuski 2,7 13,4 2,6 12,5 

radomski 10,0 19 9,5 17,7 

siedlecki 2,0 6,2 1,7 5,4 

sierpecki  3,3 17,3 3,1 16,5 

sochaczewski  2,4 6,7 2,1 6,1 

sokołowski  1,5 6,4 1,3 5,6 

szydłowiecki  3,8 25,8 3,5 24,3 



 

 

Rok 2017 2018 

Wyszczególnienie Bezrobotni w tys. Stopa bezrobocia w % Bezrobotni w tys. Stopa bezrobocia w % 

warszawski zachodni  1,4 2,4 1,2 2 

węgrowski  1,8 7,2 1,6 6,4 

wołomiński  6,7 8,5 6 7,4 

wyszkowski  1,6 5,3 1,3 4,4 

zwoleński  1,7 11,8 1,6 10,9 

żuromiński  2,5 15,3 2,5 14,9 

żyrardowski  2,9 11 2,8 10,3 

m. Ostrołęka  2,6 10,4 2,3 8,9 

m. Płock  4,5 7,2 4,3 6,8 

m. Radom  12,1 13,2 11,1 12,1 

m. Siedlce  2,0 5,4 1,8 5 

m. Warszawa  26,1 2 19,4 1,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. bezrobocia rejestrowanego w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

polityki Społecznej, psz.praca.gov.pl
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Za sprawą malejącej w okresie wdrażania Programu liczby osób bezrobotnych 

odnotowuje się spadek odsetka i liczby bezrobotnych pozostających w sytuacji 

szczególnej na mazowieckim rynku pracy – w latach 2012-2018 o 6,2 p.p. / 130,2 tys. 

osób; z 90% / 244,7 tys. w 2012 roku do 83,8% / 114, 4 tys. w 2018 roku. Nadal jednak 

w strukturze bezrobotnych odsetek osób będących w sytuacji szczególnej na rynku 

pracy pozostaje znaczący i kształtuje się na poziomie zbliżonym do wyniku dla kraju. 

Co istotne, w okresie wdrażania Programu, w grupie bezrobotnych będących w 

sytuacji szczególnej na rynku pracy systematycznie wzrastał udział kobiet – w latach 

2012-2018 o 6.2 p.p. / z 47% / 114,9 tys. w 2012 roku do 53,1% / 60,8 tys. w 2018 

roku. Wzrost odsetka kobiet w zbiorowości bezrobotnych będących w sytuacji 

szczególnej na rynku pracy oznacza, że w okresie wdrażania Programu pogorszeniu 

uległa sytuacja kobiet w regionie.  

Wykres 27 Bezrobotni będący w sytuacji szczególnej na rynku pracy: województwo 

mazowieckie i Polska (stan na 31.XII) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. bezrobocia rejestrowanego w 
Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, psz.praca.gov.pl
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Tabela 49. Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na 31.XII) 

Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

POLSKA 

Ogółem 1 938 810 1 979 599 1 594 347 1 358 432 1 150 461 924 696 817 803 

(% w ogóle 
bezrobotnych) 

90,7 91,7 87,4 86,9 86,2 85,5 84,4 

Kobiety (w tys.) 987 070 1 001 273 833 682 721 228 626 169 520 307 469 390 

Kobiety 
(% w ogóle 
bezrobotnych 
będących w 
szczególnej sytuacji 
na rynku pracy) 

50,9 50,6 52,3 53,1 54,4 56,3 57,4 

Mazowieckie 

Ogółem (w tys.) 244 758 257 690 216 546 186 834 162 236 131 015 114 471 



 

 

Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ogółem 
(% w ogóle 
bezrobotnych) 

90,0 91,0 86,7 86,3 85,9 85,0 83,8 

Kobiety (w tys.) 114 937 120 099 104 421 91 205 81 458 68 079 60 807 

Kobiety 
(% w ogóle 
bezrobotnych 
będących w 
szczególnej sytuacji 
na rynku pracy) 

47,0 46,6 48,2 48,8 50,2 52,0 53,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. bezrobocia rejestrowanego w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

polityki Społecznej, psz.praca.gov.pl
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Analiza struktury zbiorowości zarejestrowanych bezrobotnych pokazuje, że w okresie 

wdrażania Programu nie uległa ona znaczącym zmianom. Wyraźne są negatywne 

tendencje związane z udziałem poszczególnych grup osób (kategorii bezrobotnych) w 

ogóle zarejestrowanych bezrobotnych. 

Poza wspomnianą już dominacją osób będących w sytuacji szczególnej na rynku 

pracy oraz znaczącym (wzrastającym w okresie wdrażania programu) udziałem 

kobiet w populacji bezrobotnych (rosnącym procentowym udziałem kobiet w ogóle 

bezrobotnych jak również w zbiorowości bezrobotnych będących w sytuacji 

szczególnej na rynku pracy), istotną populację w ogóle bezrobotnych 

zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na Mazowszu stanowią osoby 

długotrwale bezrobotne93, osoby po 50 roku życia94 oraz osoby o niskich 

kwalifikacjach95. 

                                                                 
93 Zgodnie z załącznikiem 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS 

do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020, lipiec 2018 r., definicja pojęcia 
„długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: Młodzież (<25 lat) – 
osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). 
Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 
miesięcy (>12 miesięcy) - Definicja została opracowana na podstawie: Eurostat, baza 
danych Polityki Rynku Pracy (LMP).  

Zgodnie z Art. 2.1 ust. 5) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy za bezrobotnego długotrwale uznaje się bezrobotnego 
pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i 
przygotowania zawodowego dorosłych. 

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie. Zgodnie z definicją osoby bezrobotnej (w 
załączniku 2 do ww. wytycznych w zakresie monitorowania …), do okresu 
pozostawania bez pracy wlicza się również okres przed rejestracją w urzędzie pracy. 

94 Zgodnie z Art. 2.1 ust. 4) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy za bezrobotnego powyżej 50 roku życia uznaje się 
bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów 
rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia. 

95 Zgodnie z Art. 2.1 ust. 6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy za bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych uznaje się 
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W analizowanym okresie (lata 2012-2018) obserwujemy wzrost odsetka długotrwale 

bezrobotnych96 w regionie – o 3,0 p.p.; z 52% w 2012 roku do 55% w 2018 r. Ze 

względu na utrzymujący się w okresie wdrażania Programu znaczący udział 

długotrwale bezrobotnych w zbiorowości bezrobotnych ogółem, kontynuacji 

wymagają działania służące wsparciu tej grupy osób. Ze względu na czas, 

pozostawania bez pracy a zatem stopień oddalenia od rynku pracy, zasadne jest 

podejmowanie interwencji nakierowanych z jednej strony, na rozpoznanie barier 

utrudniających tej grupie osób przejście od bezrobocia do zatrudnienia; z 

drugiej - służących minimalizowaniu diagnozowanych barier związanych z podjęciem 

zatrudnienia. W tym kontekście, znaczenia nabiera indywidualizacja i 

kompleksowość wsparcia osób długotrwale bezrobotnych (tj. stosowanie - w 

zależności od diagnozowanych potrzeb - różnorodnych instrumentów i usług rynku 

pracy, np. polegających na aktualizacji i nabyciu nowych kwalifikacji czy zdobyciu 

doświadczenia zawodowego w miejscu pracy). Jednocześnie, warto zauważyć, że 

pomimo aktualności potrzeb związanych ze wsparciem osób długotrwale 

bezrobotnych, wraz ze spadkiem w regionie ogólnej liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych zmniejsza się również liczba osób długotrwale bezrobotnych, a zatem 

populacja odbiorców wsparcia adresowanego do tej grupy. Spadek liczby osób 

długotrwale bezrobotnych w województwie powinien być powodem do niepokoju 

o realizację wartości końcowych (na 2023 r.) wskaźnika Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem w programie.

                                                                 

bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek 
zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem 
uprawniającym do wykonywania zawodu. 

96 Rozumienie osoby długotrwale bezrobotnej zgodne z przepisami krajowymi, tj. 
ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 



 

 

Tabela 50 Długotrwale bezrobotni i powyżej 50 roku życia w województwie mazowieckim (stan na 31.XII) 

Wyszczególnienie Długotrwale bezrobotni Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

Rok w liczbach bezwzględnych w% w liczbach bezwzględnych w% 

2012 141441 52,0% 66512 24,5% 

2013 156925 55,4% 73037 25,8% 

2014 148772 59,6% 68713 27,5% 

2015 127214 58,8% 62200 28,7% 

2016 111298 58,9% 55783 29,5% 

2017 88151 57,2% 43983 28,5% 

2018 75032 55,0% 38143 27,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. bezrobocia rejestrowanego w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
polityki Społecznej, psz.praca.gov.pl
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W okresie wdrażania Programu, w zbiorowości osób długotrwale bezrobotnych 

systematycznie wzrastał udział kobiet (wzrost o 4,6 p.p. z 50,4% w 2012 r. do 55% w 

2018 r.). Sytuację kobiet na mazowieckim rynku pracy determinują zarówno czynniki, 

które wypychają kobiety z rynku pracy jak również takie, które powodują, że okres 

pozostawania kobiet bez pracy ulega wydłużeniu. Istotną różnicę w poziomie 

bezrobocia, szczególnie długookresowego, wśród kobiet i mężczyzn uznaje się za 

jeden z przejawów dyskryminacji na rynku pracy [tuż obok skali segregacji zawodowej 

(podziału na zawody typowo kobiece i męskie) oraz różnic w wysokości wynagrodzeń 

między kobietami i mężczyznami97]. W literaturze poświęconej diagnozowanemu 

problemowi, do czynników determinujących sytuację kobiet na rynku pracy zalicza się 

przede wszystkim prawne i kulturowe. Zwraca się uwagę na stosunek społeczeństwa 

do aktywności zawodowej kobiet, do ich awansu zawodowego, na pozycję kobiet w 

społeczeństwie, w rodzinie, w miejscu pracy oraz oczekiwania względem ról 

pełnionych w tych obszarach przez kobiety. Znaczenie ma preferowany w 

społeczeństwie model rodziny i sprawowania opieki nad osobami zależnymi 

warunkowany przez czynniki kulturowe i ekonomiczne.98 

Ponieważ to kobiety dominują w zbiorowości osób bezrobotnych, w tym, w grupie 

osób będących w sytuacji szczególnej na rynku pracy oraz w grupie długotrwale 

bezrobotnych, w dalszym ciągu, w kolejnych latach realizacji Programu należy 

kierować wsparcie w Programie do tej grupy osób bezrobotnych. Działania wsparcia 

powinny być poprzedzone pogłębioną analizą przyczyn, dla których kobiety w 

ostatnich latach częściej i dłużej niż mężczyźni pozostają poza regionalnym rynkiem 

pracy oraz analizą pozwalającą zidentyfikować adekwatne formy wsparcia do 

sytuacji i potrzeb kobiet w regionie. 

                                                                 
97 M.in. P. Zwiech, Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce, Studia i Prace 

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 20, 271-287, 2010 r.; Gender Equality 
Index 2017: Poland, European Institute for Gender Equality. 

98 Kobiety na rynku pracy województwa mazowieckiego, raport z badań realizowanych 
w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy 
województwa mazowieckiego, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Praca 
zbiorowa pod red. naukową dr hab. M. Grabowskiej. 
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Wykres 28 Liczba i odsetek długotrwale bezrobotnych kobiet w województwie 
mazowieckim (31.XII) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. bezrobocia rejestrowanego w 

Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, psz.praca.gov.pl 

W okresie przygotowania Programu w populacji bezrobotnych na Mazowszu 

odnotowywano zwiększający się odsetek bezrobotnych powyżej 50 roku życia. W roku 

2012, bezrobotni powyżej 50 roku życia stanowili 24,5% ogółu bezrobotnych; w roku 

2014 już 27,5%, pozostając czwartą co do wielkości grupą bezrobotnych w ogóle 

wszystkich zrejestrowanych (po grupie kobiet i osób długotrwale bezrobotnych). W 

kolejnych latach, do 2017 roku, obserwujemy w regionie stały wzrost odsetka 

bezrobotnych powyżej 50 roku życia (odpowiednio w 2015 r. - 28,7%, 2016 r. - 29,5%, 

2017 r. - 28,5%), a następnie w 2018 roku jego minimalny spadek (do poziomu 27,9%). 

Odsetek ten w całym okresie wdrażania Programu pozostaje jednak na wysokim 

poziomie (w stosunku do roku 2012 w roku 2018 wzrost o 3,5 p.p.). 

Warto podkreślić, że podobnie jak w przypadku innych grup osób bezrobotnych 

pomimo wzrostu odsetka bezrobotnych powyżej 50 roku życia, spada ogólna liczba 

osób bezrobotnych w tym wieku. W stosunku do roku 2012 w roku 2018 liczba ta 

spadła o 43% / 28,3 tys. osób. Ze względu na zmniejszającą się w regionie liczbę osób 

bezrobotnych powyżej 50 roku życia (a więc grupę potencjalnych odbiorców 

wsparcia), dalsza realizacja wartości wskaźników związanych ze wsparciem osób 

bezrobotnych powyżej 50 roku życia może być problematyczna. Jednakże, ze względu 

na wzrost odsetka bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogóle bezrobotnych, jak 

również jego wyższy poziom w latach 2012-2018 wyzwania rozwojowe związane ze 

zwiększeniem udziału tej grupy osób w rynku pracy należy uznać za aktualne. 
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Na etapie przygotowania Programu posiadanie wiedzy i umiejętności w danej 

dziedzinie, tj. kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego różnicowało sytuację 

jednostki na rynku pracy (osoba bezrobotna vs pracująca). W okresie wdrażania 

Programu sytuacja ta nie uległa zmianie, kwalifikacje nadal delimitują status jednostki 

na rynku pracy. W 2018 roku osoby bezrobotne bez kwalifikacji stanowiły trzecią co 

do wielkości grupę osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach 

pracy na Mazowszu. W 2018 roku udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji w łącznej 

liczbie zarejestrowanych bezrobotnych osiągnął poziom 32,9% i był wyższy w stosunku 

do wyniku dla Polski (30,9%). Pod względem odsetka zarejestrowanych bezrobotnych 

bez kwalifikacji w 2018 r. region o statusie jednego z najsilniejszych ośrodków 

edukacyjnych w kraju zajmował odległą 11 pozycję. 

Znaczący udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych stanowią również 

osoby bez doświadczenia zawodowego (w 2018 r. – 22.1%). Zidentyfikowany w 

okresie programowania problem niskich i/lub nieadekwatnych do potrzeb 

pracodawców i rynku pracy kwalifikacji i kompetencji osób poszukujących pracy, 

pozostaje nadal aktualny. Aczkolwiek ze względu na przeprowadzaną w okresie 

wdrożenia Programu modernizację krajowego systemu kwalifikacji (KSK), której 

rezultatem ma być większe zintegrowanie tego obszaru oraz skuteczniejsza realizacja 

polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, realizacja wsparcia polegającego na 

zapewnieniu kwalifikacji osobom, które ich nie posiadają może być utrudniona. 22 

grudnia 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji / ZSK. Ustawa o ZSK wprowadziła inne niż obowiązujące przed 

2015 rokiem zasady postępowania w obszarze kwalifikacji. Przede wszystkim 

określone zostały podstawowe standardy postępowania dotyczące kwalifikacji 

nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego (tzw. kwalifikacji 

rynkowych) oraz służące większej integracji różnych obszarów, w których nadaje się 

kwalifikacje.



 

 

Tabela 51 Bezrobotni bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego; województwa i Polska (stan na 31.XII. 2018 r.) 

Wyszczególnienie 
Bez kwalifikacji 

Bez doświadczenia 
zawodowego 

Bez kwalifikacji 
Bez doświadczenia 

zawodowego 

(w tys.) (w tys.) (%) (%) 

POLSKA  299 310 196 361 30,9% 20,3% 

Dolnośląskie 20 169 9 433 32,1% 15,0% 

Kujawsko-Pomorskie 26 653 14 088 36,7% 19,4% 

Lubelskie 23 279 22 752 31,3% 30,6% 

Lubuskie 7 121 3 957 32,1% 17,8% 

Łódzkie 22 205 10 247 33,6% 15,5% 

Małopolskie 17 494 13 729 24,5% 19,2% 

Mazowieckie 44 970 30 153 32,9% 22,1% 

Opolskie 7 453 3 780 32,9% 16,7% 

Podkarpackie 22 182 19 319 26,7% 23,3% 

Podlaskie 12 265 8 902 33,3% 24,2% 



 

 

Wyszczególnienie 
Bez kwalifikacji 

Bez doświadczenia 
zawodowego 

Bez kwalifikacji 
Bez doświadczenia 

zawodowego 

(w tys.) (w tys.) (%) (%) 

Pomorskie 14 504 7 723 31,5% 16,8% 

Śląskie 23 037 14 873 28,8% 18,6% 

Świętokrzyskie 11 284 10 255 25,6% 23,2% 

Warmińsko-
Mazurskie 

17 779 10 300 33,5% 19,4% 

Wielkopolskie 13 541 7 956 26,6% 15,6% 

Zachodniopomorskie 15 374 8 894 33,4% 19,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. bezrobocia rejestrowanego w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

polityki Społecznej, psz.praca.gov.pl
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Opisywane na początku niniejszego rozdziału zmiany struktury demograficznej 

ludności wymuszają skuteczniejszą aktywizację zawodową osób klasyfikowanych jako 

bierne zawodowo. Zgodnie z treścią załącznika 2 Wspólna Lista Wskaźników 

Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (lipiec 2018), bierni 

zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracują i nie są bezrobotne). Do biernych zawodowo m.in. zalicza się: 

▪ osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w 

pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w 

ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), chyba że są 

zarejestrowane już jako bezrobotne (status bezrobotnego ma pierwszeństwo), 

▪ doktorantów, pod warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej 

instytucji lub przedsiębiorstwie. 

W IV kwartale 2018 roku populacja aktywnych zawodowo ogółem (zgodnie z definicją 

stosowaną w BAEL99 - wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej uznane za pracujące lub 

bezrobotne) w województwie mazowieckim liczyła 2 620 tys. osób i była największą 

zbiorowością osób aktywnych zawodowo w kraju. Jednocześnie, w IV kwartale 2018 

roku Mazowsze posiadało drugą co do wielkości w Polsce (tuż za województwem 

śląskim) populację biernych zawodowo. Liczba osób biernych zawodowo w regionie 

w IV kwartale 2018 roku wynosiła 1 725 tys., wprawdzie w odniesieniu do IV kwartału 

2012 roku spadła o 47 tys. to jednak w 2018 roku stanowiła nieco więcej niż 1/7 

(12,9%) ogółu biernych zawodowo w Polsce. Analiza wewnętrznej struktury populacji 

biernych zawodowo pokazuje, że osoby bierne zawodowo swój status na rynku pracy 

najczęściej nabywają w wyniku emerytury, nauki i uzupełniania kwalifikacji, choroby i 

niepełnosprawności, jak również pełnienia obowiązków rodzinnych i związanych z 

prowadzeniem domu. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się znaczenie kilku czynników determinujących 

wielkość populacji biernych zawodowo i dynamikę zmian w tym zakresie. Między 

innymi wskazuje się na: rozwiązania obecne w systemie zabezpieczenia społecznego 

(dostępność świadczeń socjalnych i ich wpływ na obniżenie motywacji do 

                                                                 
99 Źródło: Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności / BAEL, 

Podstawowe definicje stosowane w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(obowiązujące w roku 2018), GUS, Warszawa 2018 
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podejmowania aktywności zawodowej), niekorzystne zmiany w strukturze 

demograficznej ludności (wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym), tendencję do 

wydłużania okresu aktywności edukacyjnej, która nie współwystępuje z aktywnością 

zawodową, podejmowanie zatrudnienia w szarej strefie, wysokość oferowanego przez 

pracodawców wynagrodzenia.100 

W świetle przedstawionych danych istotna jest kontynuacja działań aktywizacyjnych 

adekwatnych do specyfiki grupy osób biernych zawodowo, poprzedzonych 

pogłębionym rozpoznaniem powodów braku aktywności zawodowej i czynników 

utrudniających tej grupie osób wejście / powrót na rynek pracy.

                                                                 
100 M.in. Dr hab. M. Kunasz, Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup 

krajów unijnych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 46(2/2016), ISSN 
1898-5084. 



 

 

Tabela 52 Liczba osób aktywnych zawodowo w poszczególnych województwach  

Rok 
IV kwartał / Aktywni zawodowo 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wyszczególnienie [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] 

Dolnośląskie 1 234 1 206 1 207 1 239 1 315 1 295 1 315 

Kujawsko-pomorskie 877 830 907 928 912 903 899 

Lubelskie 1 024 1 056 1 096 1 165 934 927 918 

Lubuskie 451 456 447 444 444 443 436 

Łódzkie 1 354 1 418 1 397 1 357 1 174 1 189 1 168 

Małopolskie 1 458 1 478 1 400 1 396 1 517 1 499 1 454 

Mazowieckie 2 636 2 594 2 843 2 960 2 602 2 588 2 620 

Opolskie 392 379 407 436 423 424 415 

Podkarpackie 942 963 900 898 920 930 903 

Podlaskie 510 526 511 500 507 494 495 



 

 

Rok 
IV kwartał / Aktywni zawodowo 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wyszczególnienie [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] 

Pomorskie 1 034 1 012 1 018 1 065 1 048 1 046 1 046 

Śląskie 2 124 2 107 1 989 1 858 1 991 1 949 1 904 

Świętokrzyskie 652 650 664 685 557 557 530 

Warmińsko-mazurskie 578 608 609 652 599 597 571 

Wielkopolskie 1 477 1 480 1 422 1 327 1 626 1 604 1 643 

Zachodniopomorskie 649 653 611 581 716 727 740 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL / GUS 



 

 

Tabela 53 Liczba osób biernych zawodowo w poszczególnych województwach i w Polsce 

Rok 

IV kwartał / Bierni zawodowo 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wyszczególnienie [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] 

POLSKA 13 656 13 621 13 543 13 473 13 410 13 402 13 353 

Dolnośląskie 1 021 1 006 1 007 1 006 1 003 1 009 972 

Kujawsko-pomorskie 686 683 714 745 758 761 755 

Lubelskie 793 806 843 917 775 770 766 

Lubuskie 385 384 369 371 361 358 359 

Łódzkie 1 018 1 029 1 048 1 026 887 858 862 

Małopolskie 1 153 1 175 1 116 1 095 1 137 1 155 1 194 

Mazowieckie 1 772 1 780 1 760 1 810 1 743 1 758 1 725 

Opolskie 335 335 346 365 339 328 328 

Podkarpackie 725 733 762 754 723 708 726 

Podlaskie 400 413 405 413 410 416 405 



 

 

Rok 

IV kwartał / Bierni zawodowo 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wyszczególnienie [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] [tys. osób] 

Pomorskie 788 767 803 787 761 763 760 

Śląskie 1 846 1 809 1 675 1 594 1 707 1 721 1 736 

Świętokrzyskie 504 515 519 503 464 457 476 

Warmińsko-mazurskie 542 570 583 583 518 514 531 

Wielkopolskie 1 102 1 055 1 057 972 1 183 1 202 1 157 

Zachodniopomorskie 583 562 536 532 641 624 600 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL / GUS 

  



 

 

Tabela 54 Bierni zawodowo wg. przyczyn w województwie mazowieckim (dane średnioroczne) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Przyczyny bierności (woj. mazowieckie) 
[tys. 

osób] 
[tys. 

osób] 
[tys. 

osób] 
[tys. 

osób] 
[tys. 

osób] 
[tys. 

osób] 

choroba, niepełnosprawność 215 203 211 221 208 201 

emerytura 884 893 900 955 925 946 

nauka, uzupełnianie kwalifikacji 389 398 379 375 328 322 

obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu 184 180 181 196 192 188 

wyczerpane wszystkie znane możliwości poszukiwania 
pracy 

26 27 27 28 26 23 

przekonanie o niemożności znalezienia pracy 26 36 38 40 30 24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL / GUS
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Choć w okresie wdrażania Programu doszło do kluczowych zmian w warunkach 

zewnętrznych (poprawa sytuacji na rynku pracy), które oddziałują na proces wdrażania 

interwencji, to zaproponowana w ramach RPO WM 2014-2020 logika interwencji jest 

nadal aktualna i powinna skutecznie przyczyniać się do realizacji założonych celów 

rozwojowych. Potrzeby rozwojowe regionu w obszarze aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych i pozostających bez pracy identyfikowane na etapie przygotowania 

Programu są nadal aktualne i adekwatne do potrzeb diagnozowanych w 

województwie. W regionie, nie diagnozuje się nowych obszarów wymagających 

wsparcia. 

Ocena postępów w realizacji PI 8i 

Na wsparcie realizujące cel związany z przejściem od bezrobocia do zatrudnienia osób, 

które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy przewidziano 

110 661 836,00 euro [alokacja UE ogółem (z RW)], tj. 476 155 747,94 zł101; 

102 995 690,00 euro [alokacja główna UE (bez RW)], tj. 443 169 854,93 zł102, w tym: 

▪ na Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez powiatowe 

urzędy pracy / PUP – 104 409 977,00 euro [alokacja UE ogółem (z RW) na 

Działanie po uwzględnieniu zmian w Programie], tj. 449 255 249,04 zł; 

97 176 931,00 euro [alokacja główna UE (bez RW)], tj. 418 132 898,71 zł; 

▪ na Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo – 

6 251 859 euro [alokacja UE ogółem (z RW) na Działanie po uwzględnieniu 

zmian w Programie] tj. 26 900 498,91 zł; 5 818 759,00 euro [alokacja główna 

UE bez (RW)], tj. 25 036 956,23 zł. 

Począwszy od czerwca 2015 roku do grudnia 2018 roku w ramach PI 8i łącznie 

przeprowadzono cztery nabory wniosków o dofinansowanie projektów: 3 nabory 

wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w Działaniu 8.1 

oraz 1 nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w 

Działaniu 8.2. W wyniku wszystkich naborów podpisano 96 umów o dofinansowanie 

projektów (78 w Działaniu 8.1 oraz 18 w Działaniu 8.2). 

Zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2018 roku, wartość realizowanych i 

zakończonych projektów ogółem w PI 8i wyniosła 265 547 772,69 zł, wartość 
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dofinansowania/ wkład EU wyniósł 212 438 218,52 zł, co stanowi 45% alokacji UE 

ogółem (z RW) na PI 8i (Działanie 8.1 oraz 8.2) i 48% alokacji głównej (bez RW); w tym: 

▪ w Działaniu 8.1 – wartość dofinansowania projektów/ wkład UE wyniosła 

194 257 191,67 zł, co stanowi 43,2% alokacji UE ogółem (z RW) na Działanie 

oraz 46,5% alokacji głównej (bez RW); 

▪ w Działaniu 8.2 – wartość dofinansowania projektów/ wkład UE wyniosła 

18 181 026,85 zł, co stanowi 67,6% alokacji UE ogółem (z RW) na Działanie oraz 

72,6% alokacji głównej (bez RW). 

Według stanu na koniec grudnia 2018 roku, na rzecz Beneficjentów w PI 8i wypłacone 

zostały środki w kwocie 219 495 914,91 zł; wydatki kwalifikowalne wynosiły 

216 142 862,61 zł; zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania 

wynoszącą 173 128 661,66 zł, co stanowi 36,32% realizacji zobowiązań UE na lata 

2014-2020. 

Alokacja UE ogółem (z RW) pozostała / dostępna w PI 8i wynosi łącznie 

263 717 529,42 zł, w tym: w Działaniu 8.1 – 254 998 057,37 zł; w Działaniu 8.2 – 

8 719 472,06 zł. 

Przy czym, należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z informacją zamieszczoną w Planie 

działania na rok 2019 dla Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020, w kolejnych 

latach wdrażania Programu (2019-2020) kontynuowana będzie przez Powiatowe 

Urzędy Pracy z terenu województwa Mazowieckiego (Gminę Miasto Siedlce – 

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach; Gminę Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w 

Płocku, Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy), realizacja 

projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w 

Powiatowych i Miejskich Urzędach Pracy Województwa Mazowieckiego”. Szacowany 

budżet projektu wynosi łącznie: 32 932 322,00 euro, tj. 141 701 195,11 zł103 (w 

podziale na lata: 2019 r.: 16 105 588 euro, 2020 r.: 16 826 734 euro). Realizacja 

projektu skonsumuje ponad połowę (56%) alokacji pozostałej w Działaniu 8.1. 

(tj. 254 998 057,37 zł, wg. stanu na koniec grudnia 2018 r.) pozostawiając ją na 

poziomie 113 296 862,3 zł.  

Zgodnie z informacją zamieszczoną w harmonogramie naborów wniosków o 

dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2019 rok nie 

przewidziano naborów wniosków w Działaniu 8.2. 

Biorąc pod uwagę powyższe szacuje się, że alokacja pozostała w PI 8i będzie 

wynosiła 122 016 333,3 zł. 

Postęp rzeczowy w PI 8i należy ocenić jako bardzo dobry. Osiągnięte, a nawet 

przekroczone zostały wartości docelowe (na 2023 rok) aż pięciu z siedmiu wskaźników 

produktu (wg. wniosków o płatność/WoP: >103% <240%):  

▪ Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie [os.] [Dz.8.1] 

▪ Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w ramach 

programu [os.] [Dz.8.1] 

▪ Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.] 

[Dz.8.1, 8.2] 

▪ Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [os.] 

[Dz.8.1 i 8.2] 

▪ Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [os.] 

[Dz.8.1 i 8.2] 

Wysoki poziom wykonania (wg. wniosków o płatność/WoP) dotyczy wskaźnika Liczba 

osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie [os.] [Dz.8.2] – osiągnięta 

wartość wskaźnika wynosi 85,25% / 1 445 osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w projektach. 

Na relatywnie wysokim poziomie zrealizowana została wartość końcowa wskaźnika 

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie [os.] [Dz.8.1] – 58,4% wg. WoP; 61,8% wg umów o dofinansowanie/UoD. 

Osiągnięte zostały wartości końcowe (na 2023 rok) czterech spośród dziewięciu 

wskaźników rezultatu bezpośredniego: 

▪ Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu / Wskaźnik referencyjny: Liczba osób 

bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w 

programie [os.] [Dz.8.1] 
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▪ Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu / Wskaźnik referencyjny: Liczba osób 

długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie [os.] [Dz.8.1] 

▪ Liczba osób z niepełnosprawnością pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) [os.] [8.1, 8.2] 

▪ Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Wskaźnik 

referencyjny: Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 

[os.] [Dz.8.2] 

Na wysokim poziomie (94,4% wg. WoP) kształtuje się realizacja wskaźnika Liczba osób, 

które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Wskaźnik referencyjny: Liczba 

osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.] [Dz.8.1, 8.2]; jak 

również wskaźnika Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu programu / Wskaźnik referencyjny: Liczba osób 

biernych zawodowo objętych wsparciem w programie [os.] [Dz.8.2] (73,7% wg. WoP). 

Na niezadawalający (relatywnie niski) poziom realizacji wskaźników: Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Wskaźnik referencyjny: Liczba osób 

bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 

[os.] [Dz.8.1] oraz Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / 

Wskaźnik referencyjny: Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie [os.] [Dz.8.1] - w dużej mierze wpłynęła mała dostępność na rynku / w 

Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, takich form doskonalenia / kształcenia, które 

kończą się nabyciem kwalifikacji przez szkolącego się (zgodnie z rozumieniem pojęcia 

„kwalifikacja” wskazanym w załączniku 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020104, oraz 

tożsamym z tą definicją terminem „kwalifikacja” zawartym w art. 2, pkt. 8 ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji). 

Większość form doskonalenia (szkoleń, kursów) oferowanych w ramach projektów 

realizowanych w PI 8i prowadzi do nabycia kompetencji (tj. wiedzy i umiejętności, 

                                                                 
104 Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji 
pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla 
danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji 
oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. 
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które nie są walidowane przez instytucje uprawnione do certyfikacji), nie zaś do 

nabycia kwalifikacji. 

Mimo iż, na poziomie krajowym, podjęte zostały działania zaradcze polegające na 

opracowaniu - przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Instytutem 

Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej - listy sprawdzającej czy 

dana forma doskonalenia i wydany po jej ukończeniu dokument można uznać za 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji, to w dalszym ciągu kwestia ta rodzi szereg 

wątpliwość czy dana forma doskonalenia i wydany po jej ukończeniu dokument 

(zawierający wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej 

kompetencji) stanowią wystarczającą podstawę by do wartości wskaźnika włączyć 

odbiorcę, które takie wsparcie otrzymał. 

Ze względu na niski poziom realizacji wartości wskaźników związanych z uzyskaniem 

kwalifikacji i towarzyszące temu problemowi, występujące w okresie wdrażania 

Programu, zmiany w systemie nadawania / uznawania kwalifikacji w Polsce (co jest 

wprost związane z liczbą dostępnych kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze 

Kwalifikacji) przewiduje się trudności związane z osiąganiem wartości docelowej 

tychże wskaźników: 

▪ Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Wskaźnik 

referencyjny: Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 

objętych wsparciem w programie [os.] [Dz.8.1] – 43% wg. WoP; 44% wg. 

UoD; 

▪ Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Wskaźnik 

referencyjny: Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie [os.] [Dz.8.1] –35,9% wg. WoP; 33,6% wg. UoD. 

Należy rozważyć zmniejszenie wartości ww. wskaźników maksymalnie do poziomu 

już osiągniętego we wnioskach o płatność. 

Wartym rozważenia alternatywnym sposobem postępowania może być podjęcie 

próby negocjowania rozszerzenia definicji wskaźników odnoszących się do uzyskania 

kwalifikacji dzięki wsparciu / udziałowi w programie - o pojęcie kompetencji (np. 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu).  

Zgodnie z treścią Załącznika 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – 

EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (07.2018. MIiR) „Kompetencja to 
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wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera 

jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o 

nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej 

kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.” 

Podsumowując postęp rzeczowy warto podkreślić, że Beneficjenci interwencji 

określonej dla PI 8i, przede wszystkim Powiatowe Urzędy Pracy realizujące 78 z 96 

zawartych w ramach PI 8i umów o dofinansowanie projektów, wdrażali 

dofinansowane projekty w warunkach diagnozowanej w okresie realizacji Programu, 

poprawy sytuacji na rynku pracy (tj. wzrostu wskaźnika zatrudnienia, spójnego z 

tą tendencją spadku rejestrowanego bezrobocia), powodującej zmniejszanie się 

populacji odbiorców wsparcia / osób bezrobotnych. 



 

 

Tabela 55. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 8i (stan na 31.12.2018 r.) 

                                                                 
105 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
106 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  

Nazwa wskaźnika [jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 
dofinasowanie)105 

Prognoza wskaźnika (Umowy 
o dofinansowanie + 

pozostała alokacja)106 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w programie 
[os.] [Dz.8.1] 

19 490 20 109 103,2% 17 457 89,6% 40 372 207% 



 

 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w ramach programu 
[os.] [Dz.8.1] 

10 282 10 800 105,0% 9 510 92,5% 21 994  214% 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie [os.] 
[Dz.8.1, 8.2] 

860 1 377 160,1% 1 131 131,5% 2 535 295% 

Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie [os.] 
[Dz.8.1 i 8.2] 

13 448 16 303 121,2% 11 804 87,8% 26 457 197% 

Liczba osób w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem w 
programie [os.] [Dz.8.1 i 8.2] 

2 873 6 893 239,9% 6 036 210,1% 13 529 471% 

Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w 
programie [os.] [Dz.8.1] 

9 019 5 268 58,4% 5 573 61,8% 12 889 143% 



 

 

Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 
[os.] [Dz.8.2] 

1 695 1 445 85,3% 1 445 85,2% 2 138 126% 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, po opuszczeniu 
programu 

Wskaźnik referencyjny: Liczba 
osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w programie 
[os.] [Dz.8.1] 

66% 
74,6% 

(15 006) 
113,0% 

67,6% 

(11 800) 
102,4% 

67,6% 

(27 290) 
102% 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, po opuszczeniu 
programu 

Wskaźnik referencyjny: Liczba 
osób długotrwale bezrobotnych 

66% 
72,6% 

(7 836) 
109,9% 

57,0% 

(5 424) 
86.4% 

57,0% 

(12 544 
86% 



 

 

objętych wsparciem w programie 
[os.] [Dz.8.1] 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością 
pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi 
na własny rachunek) [os.] [8.1, 
8.2] 

55% 
59,2% 

(815) 
107,6% 

43,2% 

(489) 
78,5% 

46,6% 

(1 181) 
85% 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 

Wskaźnik referencyjny: Liczba 
osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w programie 
[os.] [Dz.8.1] 

12% 
5,2% 

(1 037) 
43,0% 

5,3% 

(921) 
44,0% 

5,3% 

(2 130) 
44% 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 

Wskaźnik referencyjny: Liczba 
osób długotrwale bezrobotnych 

12% 
4,3% 

(465) 
35,9% 

4,0% 

(383) 
33,6% 

4,0% 

(886) 
34% 



 

 

objętych wsparciem w programie 
[os.] [Dz.8.1] 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 

Wskaźnik referencyjny: Liczba 
osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 
[os.] [Dz.8.1, 8.2] 

10% 
9,4% 

(130) 
94,4% 

9,2% 

(104) 
92,0% 

9,2% 

(233) 
92% 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
w ramach udzielonych z EFS 
środków na podjęcie działalności 
gospodarczej [szt.] [Dz. 8.1] 

9 109 5 144 56,5% 5 573 61,2% 12 889 141% 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, po opuszczeniu 
programu 

Wskaźnik referencyjny: 

31% 
22,8% 

(330) 
73,7% 

27,6% 

(399) 
89,1% 

27,6% 

(590) 
89% 



 

 

*Wartości wyliczone z zatwierdzonych wniosków o płatność. 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. Wskaźniki postępu rzeczowego dotyczą wartości 

osiągniętych do 31.12.2018 r. i zatwierdzonych we wnioskach o płatność do 31.03.2019 r. Wskaźniki postępu finansowego (jeśli są 

wskazywane) odnoszą się do wydatków poniesionych do 31.12.2018 r. w deklaracjach złożonych do KE do 31.03.2019 r.

Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 
[os.] [Dz.8.2] 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 

Wskaźnik referencyjny: 

Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 
[os.] [Dz.8.2] 

6% 
31,8% 

(459) 
529,4% 

29,4% 

(425) 
490,2% 

29,4% 

(629) 
490% 
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Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 8i 

Do czynników determinujących wdrażanie interwencji przewidzianej w PI 8i należy 

przede wszystkim zaliczyć występującą w okresie wdrażania Programu poprawę 

sytuacji na mazowieckim rynku pracy, tj. spadek rejestrowanego bezrobocia (liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia, w tym w tym liczby osób 

pozostających w sytuacji szczególnej na rynku pracy), spadek liczby osób biernych 

zawodowo, powodujący zmniejszenie się populacji odbiorców wsparcia / osób 

bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. 

Istotnym czynnikiem determinującym wdrażanie interwencji w obszarze Pi 8i może 

być również modernizacja systemu kwalifikacji w Polsce związana z realizacją 

postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

Ustawa wprowadziła jednolitą terminologię i wspólne zasady dotyczące nadawania 

kwalifikacji oraz zapewniania ich jakości poza oświatą i szkolnictwem wyższym. 

Zgodnie z art. 2, pkt. 8 ustawy o ZSK kwalifikacja to „zestaw efektów uczenia się w 

zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji 

formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z 

ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało 

sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot 

certyfikujący”107. Ze względu na wdrażanie w ramach RPO WM 2014-2020 interwencji 

dotyczącej zapewnienia kwalifikacji do istotnych rozstrzygnięć przyjętych w ustawie o 

ZSK należy zaliczyć następujące: 

▪ do ZSK włączono kwalifikacje nadawane w szkolnictwie wyższym (np. po 

ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowych) oraz 

kwalifikacje nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, 

▪ kwalifikacje (rynkowe) nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa 

wyższego włączają do ZSK ministrowie właściwi dla danych kwalifikacji, 

▪ każda kwalifikacja włączona do ZSK musi być opisana w sposób określony w 

przepisach i mieć przypisany poziom PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji), 

▪ kwalifikację włączoną do ZSK nadaje się na podstawie pozytywnego wyniku 

sprawdzenia, czy osoba ubiegająca się o daną kwalifikację rzeczywiście 

osiągnęła wymagane efekty uczenia się, 

                                                                 
107 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Art. 2, 

pkt. 8 
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▪ kwalifikacje włączone do ZSK mogą nadawać wyłącznie instytucje wskazane w 

przepisach prawa albo uprawnione przez ministra właściwego dla kwalifikacji, 

▪ każda instytucja nadająca kwalifikacje włączone do ZSK jest objęta 

wewnętrznym i zewnętrznym zapewnianiem jakości, które są zgodne z 

odpowiednimi przepisami prawa, 

▪ wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK są wpisywane do Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji. 

Przyjęte regulacje docelowo powinny się przyczynić do zwiększenia wiarygodności 

oraz zapewnienia porównywalności kwalifikacji nadawanych w Polsce (również za 

granicą), jednak opracowywanie krajowego systemu kwalifikacji przypadające na 

okres wdrażania RPO WM 2014-2020 to czynnik, który może w znacznym stopniu 

determinować dalszą skuteczność osiągania celów interwencji wdrażanej w ramach 

VIII OP (w Działaniu 8.1) decyduje bowiem o dostępności (nowych, rynkowych) 

kwalifikacji. Obecnie w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji dostępne są przede 

wszystkim tzw. kwalifikacje pełne, tj. „nadawane wyłącznie w ramach systemu oświaty 

po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz w ramach systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki po ukończeniu kształcenia specjalistycznego, studiów pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz po 

uzyskaniu stopnia doktora w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce”108, tj. potwierdzone świadectwem albo dyplomem 

ukończenia szkoły określonego poziomu (w tym znaczeniu szkołami są również szkoły 

wyższe). 

W sposób pozaformalny można nabywać tzw. kwalifikacje rynkowe: kwalifikacje 

nieuregulowane przepisami prawa oświatowego oraz o szkolnictwie wyższym. 

Powstające dzięki aktywności różnych środowisk (m.in. pracodawców, organizacji 

społecznych, zrzeszeń, podmiotów szkoleniowych) będące efektem doświadczeń 

gromadzonych przez te środowiska. Kwalifikacje rynkowe są zatem nabywane poza 

szkołą i uczelnią; w ramach kursów i szkoleń oferowanych przez podmioty obecne na 

rynku. Określenie „rynkowe” oznacza, że kwalifikacje te powstały i funkcjonują na 

„wolnym rynku” kwalifikacji. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ZSK kwalifikacje 

rynkowe mogą, ale nie muszą być włączane do ZSK. O ich włączeniu do ZSK i wpisaniu 

do rejestru decyduje minister właściwy dla kwalifikacji w odpowiedzi na inicjatywę 

                                                                 
108 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Art. 2, pkt 

10 
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zainteresowanego środowiska. Jednakże, podobnie jak w przypadku kwalifikacji 

uregulowanych [tj. ustanowionych odrębnymi przepisami, których nadawanie odbywa 

się na zasadach określonych w tych przepisach, z wyłączeniem kwalifikacji 

nadawanych w systemie oświaty i systemie szkolnictwa wyższego (art. 2, pkt 12)], 

kwalifikacje rynkowe, zanim znajdą się w rejestrze, muszą zostać opisane, a ich jakość - 

oceniona. Określony musi być również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, który będzie 

można każdej takiej kwalifikacji przypisać. Pierwszą kwalifikację rynkową 

"Montowanie stolarki budowlanej", tj. taką, która została zgłoszona przez podmiot 

prywatny w odpowiedzi na zidentyfikowaną potrzebę rynku włączył do Systemu w 

lipcu 2017 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa. 

W opinii osób reprezentujących instytucję odpowiedzialną za wdrażanie interwencji w 

ramach PI 8i - rejestr relatywnie wolno zapełnia się kwalifikacjami rynkowymi, a 

właśnie takie kwalifikacje mogliby nabywać odbiorcy wsparcia oferowanego w 

ramach analizowanego Priorytetu. Podaż/ dostępność kwalifikacji rynkowych 

w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji pozostaje nadal na niskim poziomie. 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 8i 

Mazowsze, od lat znajdujące się w grupie województw charakteryzujących się 

występowaniem pożądanych, korzystnych procesów na regionalnym rynku pracy, 

nadal doświadcza szeregu problemów – diagnozowanych na etapie przygotowania 

Programu - związanych z niskim wzrostem zatrudnienia w grupach osób 

identyfikowanych jako pozostające w sytuacji szczególnej na rynku pracy. Nadal w 

strukturze bezrobotnych odsetek osób będących w sytuacji szczególnej na rynku pracy 

pozostaje znaczący i kształtuje się na poziomie zbliżonym do wyniku dla kraju. 

W okresie wdrażania Programu, w grupie bezrobotnych będących w sytuacji 

szczególnej na rynku pracy systematycznie wzrastał udział kobiet.  

Struktura zbiorowości zarejestrowanych bezrobotnych nie uległa znaczącym 

zmianom - w okresie wdrażania Programu utrzymały się na podobnym poziomie 

negatywne tendencje związane z udziałem poszczególnych grup osób (kategorii 

bezrobotnych) w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych. Poza wspomnianą już 

dominacją osób będących w sytuacji szczególnej na rynku pracy oraz znaczącym 

(wzrastającym w okresie wdrażania programu) udziałem kobiet w populacji 

bezrobotnych, istotną populację w ogóle bezrobotnych zarejestrowanych w 

powiatowych urzędach pracy na Mazowszu stanowią osoby długotrwale bezrobotne, 

osoby po 50. roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach. 
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Aktualnym problemem regionu pozostają bardzo duże – identyfikowane na etapie 

przygotowania Programu – wewnątrzregionalne dysproporcje w poziomie bezrobocia; 

nadal bezrobocie na Mazowszu jest w bardzo dużym stopniu zróżnicowanie 

terytorialnie. 

Region wykazuje się drugą co do wielkości w Polsce zbiorowością biernych zawodowo, 

stanowiącą w 2018 roku niemalże 13% ogółu biernych zawodowo w Polsce. 

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 8i 

W szczególności za sprawą korzystnych procesów zachodzących na regionalnym rynku 

pracy w obszarze interwencji rozpoznaje się umiarkowanie wysoki potencjał w 

zakresie dalszej absorpcji środków w PI 8i, zwłaszcza, że poziom realizacji rzeczowych 

celów końcowych interwencji należy uznać za satysfakcjonujący. Jednocześnie nie 

wszystkie potrzeby związane ze wzrostem zatrudnienia w grupie osób pozostających w 

sytuacji szczególnej na rynku pracy zostały zaspokojone. 

Należy podkreślić, że dobrym prognostykiem osiągania celów interwencji określonych 

dla PI 8i jest odnotowywana - dla zdecydowanej większości wskaźników PI 8i -wyższa 

wykonana wartość wskaźnika (tj. wykazywana we wnioskach o płatność) niż 

szacowana przez Beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów (tj. 

deklarowana przez Beneficjentów do osiągnięcia). Może to oznaczać, że rzeczywisty 

potencjał w zakresie dalszej absorpcji środków pozostałych w PI 8i (122 016 333,3 zł) 

jest wyższy niż deklarowany. Ze względu na zmianę sytuacji na rynku pracy 

Beneficjenci mogą szacować możliwe do osiągnięcia wartości wskaźników zbyt 

ostrożnie. Interwencja wdrażana w ramach PI 8i nie traci na aktualności / pozostaje 

trafna, a skala potrzeb w regionie jest większa niż wynika to z ich oceny przez 

Beneficjentów. Łączna liczba wniosków złożonych od początku realizacji Programu w 

ramach PI 8i jest dwukrotnie wyższa niż liczba podpisanych umów o dofinansowanie. 

Priorytet inwestycyjny 8iv 

Diagnoza dla PI 8iv 

O niekorzystnej sytuacji grup defaworyzowanych na rynku pracy (zarejestrowanych 

jako bezrobotne, w tym pozostających w sytuacji szczególnej na rynku pracy, m.in. 

kobiet; jak również osób nieaktywnych / biernych zawodowo), opisanej w diagnozie 

dla PI 8i - decydują również problemy horyzontalne charakteryzujące mazowiecki 

rynek pracy. Jednym z nich była – diagnozowana na etapie przygotowania 

Programu - mała dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, która utrudniała 
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osobom sprawującym opiekę powrót do aktywności zawodowej. Jednocześnie, na 

etapie przygotowania Programu odnotowywano w regionie relatywnie dużą liczbę 

osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych pozostających poza rynkiem pracy 

ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. W szczególności status osoby 

biernej zawodowo dotyczył kobiet, które przejmowały obowiązki opiekuńcze nad 

małymi dziećmi pozostając w tym czasie poza siłą roboczą. Jak wynika z analiz, w 

okresie wdrożenia Programu, również czas poszukiwania pracy przez kobiety był o 1,3 

miesiąca dłuższy niż mężczyzn (w 2017 roku średni czas poszukiwania pracy wyniósł 

9,4 miesięcy i był o prawie miesiąc krótszy niż średnia dla kraju).109 

Na przestrzeni lat 2012-2018 w dalszym ciągu kobiety częściej niż mężczyźni nie były 

klasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne. Co istotne, w okresie wdrażania 

Programu – mimo niewielkiej fluktuacji (wzrost/spadek w kolejnych latach) – liczba 

biernych zawodowo kobiet w województwie mazowieckim pozostaje na zbliżonym 

poziomie, wyraźnie wyższym niż liczba biernych zawodowo kobiet w pozostałych 

województwach w Polsce. 

                                                                 
109 Analiza wskaźników dotyczących potencjału społeczno-ekonomicznego 

województwa mazowieckiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, 2018 rok. 



 

 

Tabela 56 Liczba biernych zawodowo w podziale na płeć; województwa; IV kwartał lata 2012-2018;  

Wyszczególnienie 

mężczyźni kobiety 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

Dolnośląskie 391 389 375 358 381 384 384 630 616 632 648 622 626 588 

Kujawsko-pomorskie 257 255 262 272 286 288 279 429 428 452 473 472 473 475 

Lubelskie 311 326 350 378 297 302 302 482 480 493 539 478 469 464 

Lubuskie 155 147 149 148 143 141 138 230 237 220 223 217 217 222 

Łódzkie 376 383 388 394 330 309 312 642 646 661 632 557 549 550 

Małopolskie 452 458 443 417 437 439 459 701 717 673 678 700 716 735 

Mazowieckie 659 677 661 686 663 657 652 1 113 1 102 1 099 1 124 1 081 1 102 1 073 

Opolskie 123 121 128 135 124 118 121 213 214 218 230 215 211 207 

Podkarpackie 297 294 310 300 282 280 283 428 439 453 454 441 428 443 

Podlaskie 162 166 159 166 157 161 154 238 247 246 247 253 254 251 



 

 

Wyszczególnienie 

mężczyźni kobiety 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

Pomorskie 307 297 307 301 281 289 280 482 470 496 486 480 474 479 

Śląskie 744 747 670 620 676 686 686 1 101 1 062 1 005 974 1 032 1 036 1 050 

Świętokrzyskie 201 205 200 198 178 177 187 303 310 319 305 285 279 289 

Warmińsko-mazurskie 220 235 238 233 199 199 210 322 335 344 350 318 315 321 

Wielkopolskie 409 379 380 370 426 428 420 693 676 677 602 757 775 736 

Zachodniopomorskie 222 215 212 205 259 248 226 361 346 323 328 383 376 374 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL / GUS
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Na etapie przygotowania Programu w województwie odnotowywano najwyższą w 

kraju liczbę zarejestrowanych bezrobotnych kobiet, pozostających poza rynkiem pracy 

ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi. Mimo spadku tej liczby (o 11% / 2 617 

osób w roku 2018 w stosunku do roku 2012), w okresie wdrażania Programu 

województwo mazowieckie na tle innych regionów kraju w dalszym ciągu wykazywało 

się największą liczbą kobiet niepodejmujących zatrudnienia ze względu na wyżej 

wskazany obowiązek. 

Tabela 57 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

zarejestrowane jako bezrobotne w województwie mazowieckim (31.XII) 

Kobiety, które 
nie podjęły 
zatrudnienia po 
urodzeniu 
dziecka 
zarejestrowane 
jako 
bezrobotne 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

tys. 
osób 

24 222 26 725 25 796 24 304 24 257 23 039 21 605 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. bezrobocia rejestrowanego w 

Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, psz.praca.gov.pl 

Relatywnie niska dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest na Mazowszu 

nadal widoczna. Choć w latach 2014-2017 liczba dzieci do lat 3 przypadających na 1 

miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna spadła z 13 (w 2014 roku) 

do 9 (w 2017 roku), to tempo zmian w analizowanym zakresie jest wolniejsze niż 

obserwowane w innych regionach Polski. Aktualna jest potrzeba dostosowania liczby 

miejsc i form opieki na dziećmi do lat 3 do zmian demograficznych i społecznych 

zachodzących na mazowieckim rynku pracy. 
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Wykres 29 Liczba dzieci do lat 3 na jedno miejsce w żłobku, klubie dziecięcym i u 

dziennego opiekuna (31.XII) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL / GUS 

W okresie wdrażania Programu wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet systematycznie 

wzrastał. Mimo iż w całym analizowanym okresie wskaźnik ten przyjmował wartość 

wyższą niż w pozostałych województwach w Polsce, to jednak na przestrzeni lat 2012-

2018 pozostawał na wyraźnie niższym poziomie dla kobiet niż dla mężczyzn – w 

2012 r. był mniejszy o 13 p.p.; w 2018 r. o 12 p.p. 
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Wykres 30 Wskaźnik zatrudnienia w podziale na płeć; województwa i w porównaniu do Polski 

Wskaźnik zatrudnienia 
Ludność w wieku 20-64 lata 

Mężczyźni Kobiety 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wyszczególnienie [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

POLSKA 72,3 72,7 74,6 75,6 77,3 78,8 79,8 57,7 58,6 60,3 61,6 62,6 63,5 64,5 

Dolnośląskie 70,2 71,1 72,4 78,0 79,2 80,7 80,1 55,6 57,4 57,5 59,3 62,8 64,0 68,4 

Kujawsko-pomorskie 73,4 72,5 74,5 74,8 74,6 76,9 78,9 55,6 53,8 55,4 58,4 58,5 59,3 59,5 

Lubelskie 71,5 71,8 72,2 71,9 75,5 73,9 75,6 61,1 61,5 60,1 61,9 60,5 61,5 62,9 

Lubuskie 69,0 70,8 73,4 74,0 75,7 77,3 78,8 56,3 56,1 60,2 61,6 62,3 63,2 62,5 

Łódzkie 73,4 74,8 76,5 75,8 79,8 82,7 82,6 60,1 60,9 62,3 65,3 66,2 67,1 67,2 

Małopolskie 73,2 73,2 74,6 75,9 78,5 78,2 78,2 57,8 57,6 60,7 60,2 64,6 64,2 61,9 

Mazowieckie 77,8 77,0 80,7 79,8 80,4 82,3 82,7 64,6 64,6 67,6 68,5 68,5 68,6 71,0 

Opolskie 72,5 76,8 77,3 77,9 80,0 82,1 82,4 54,8 55,8 58,0 60,5 60,6 62,9 63,5 

Podkarpackie 67,8 67,9 69,6 71,3 73,7 75,4 78,0 57,3 57,2 56,1 56,3 60,0 63,3 61,6 



 

 

Wskaźnik zatrudnienia 
Ludność w wieku 20-64 lata 

Mężczyźni Kobiety 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Podlaskie 72,5 72,6 76,1 74,6 78,3 78,9 80,4 61,2 62,5 64,1 63,6 62,3 61,9 63,4 

Pomorskie 73,4 72,0 74,9 77,5 79,0 80,9 84,2 56,1 58,4 59,6 62,0 62,5 64,6 64,4 

Śląskie 68,6 68,7 71,5 72,6 74,5 75,5 75,4 55,2 57,1 58,6 59,5 61,4 62,0 62,4 

Świętokrzyskie 71,4 71,5 71,8 74,6 74,8 75,5 75,9 56,3 56,6 59,9 61,8 59,1 60,8 60,7 

Warmińsko-mazurskie 66,1 67,3 69,0 71,1 72,9 74,9 73,0 50,9 54,5 56,1 54,5 56,0 57,4 57,7 

Wielkopolskie 76,5 78,4 78,1 78,2 80,6 82,0 84,2 56,6 57,3 58,2 61,4 62,7 61,5 65,5 

Zachodniopomorskie 67,3 70,4 70,6 73,0 71,1 76,0 80,9 52,7 55,3 57,3 56,8 58,5 62,4 63,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL / GUS 
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W świetle zaprezentowanych danych należy kontynuować działania polegające na 

zapewnieniu zintegrowanego (skorelowanego) wsparcia dla osób pełniących funkcję 

opiekuna małego dziecka, poprzez utworzenie w regionie miejsc opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 oraz realizację działań aktywizujących zawodowo osoby sprawujące 

opiekę nad dziećmi. 

Ocena postępów w realizacji PI 8iv 

Na wsparcie realizujące cel związany z ponownym włączeniem do rynku pracy osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 przewidziano 30 040 219,00 euro [alokacja 

UE ogółem (z RW)], tj. 129 257 054,31 zł110; 27 959 170,00 euro [alokacja główna UE 

(bez RW)], tj. 120 302 716,68 zł111. 

Począwszy od sierpnia 2016 roku do grudnia 2018 roku w ramach PI 8iv (Działanie 8.3 

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi 

do lat 3; Podziałanie 8.3.1 i 8.3.2) łącznie przeprowadzono cztery nabory wniosków 

o dofinansowanie projektów; po dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów 

w Poddziałaniu 8.3.1 oraz Poddziałaniu 8.3.2. 

W wyniku wszystkich naborów podpisano 31 umów o dofinansowanie projektów (20 

umów w Poddziałaniu 8.3.1 oraz 11 umów w Poddziałaniu 8.3.2). Wartość projektów 

ogółem w PI 8iv wynosi 53 921 761,10zł, wartość dofinansowania/ wkład EU wynosi 

43 002 871,99 zł, co stanowi 33,27% alokacji UE ogółem (z RW) na PI 8iv, oraz35,7% 

alokacji głównej (bez RW); w tym: 

▪ w Podziałaniu 8.3.1 – wartość dofinansowania projektów/ wkład UE wynosi 18 

330 102,95zł, co stanowi 26,7% alokacji UE ogółem (z RW) na Poddziałanie 

wynoszącej 68 593 559,51 oraz 28,7%alokacji głównej (bez RW), wynoszącej 

63 841 710,69 zł; 

▪ w Podziałaniu 8.3.2 – wartość dofinansowania projektów/ wkład UE wynosi 

24 672 769,04 zł, co stanowi 40,7% alokacji UE ogółem (z RW) na Działanie, 

wynoszącej 60 663 494,81 zł oraz 43,7% alokacji głównej (bez RW), wynoszącej 

56 461 005,98 zł. 

Według stanu na koniec grudnia 2018 roku, na rzecz Beneficjentów w PI 8iv 

wypłacone zostały środki w kwocie 17 033 528,59 zł; wydatki kwalifikowalne wynosiły 

15 823 942,40zł; zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania 

                                                                 
110 zł wg kursu 4,3028 z 28.12.2018 

111 J.w. 
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wynoszącą 12 915 419,23 zł, co stanowi 9,99% realizacji zobowiązań UE na lata 2014-

2020. 

Alokacja UE ogółem (z RW) pozostała / dostępna w PI 8iv wynosi łącznie 

86 254 182,32 zł, w tym: w Poddziałaniu 8.3.1 – 50 263 456,56 zł; w Poddziałaniu 8.3.2 

– 35 990 725,77 zł. 

Zgodnie z informacją pozyskaną od przedstawicieli Instytucji Zarządzającej Programem 

w następnych latach wdrażania RPO WM 2014-2020 planowane jest przeprowadzenie 

kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie projektów. Skuteczne 

przeprowadzenie naborów i podpisanie umów o dofinansowanie projektów powinno 

wyczerpać alokację pozostałą w PI 8iv. 

Postęp rzeczowy w PI 8iv należy ocenić jako przeciętny. Osiągnięta wartość docelowa 

(na 2023 rok) wskaźników produktu wynosiła na koniec 2018 roku ≥40% <43% wg. 

wniosków o płatność/ WoP. Co charakterystyczne osiągnięta (wg. WoP) wartość 

dwóch wskaźników produktu: Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie oraz Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 - jest wyższa niż szacowania / deklarowana przez Beneficjentów w 

umowach o dofinansowanie. Może to wskazywać na wyższy od deklarowanego 

potencjał w zakresie dalszej absorpcji środków. 

Szacowany / deklarowany przez Beneficjentów w umowach o dofinansowanie poziom 

realizacji wskaźników rezultatu określonych dla PI 8iv jest wyraźnie wyższy niż 

osiągany (wykazany we wnioskach o płatność według stanu na koniec grudnia 2018 

roku). 

Na niskim poziomie realizacji pozostaje wartość wskaźników rezultatu: Liczba osób 

pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 

programu – 15,9% wg. WoP, 53% wg. UoD; oraz Liczba osób, które powróciły na rynek 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały 

zatrudnienie po opuszczeniu programu – 2,8% wg. WoP, 114,2% wg. UoD. 

W opinii przedstawicieli Instytucji Wdrażających interwencję kluczowym powodem tej 

sytuacji jest podejmowanie przez osoby objęte wsparciem w Programie – jeszcze w 

trakcie udziału w projekcie - decyzji o posiadaniu kolejnego dziecka. Dla osiągania 

wartości ww. wskaźników istotny jest również przyjęty sposób ich pomiaru (opisany w 

podrozdziale poświęconym czynnikom wpływającym na skuteczność realizacji PI 8iv). 

Ze względu na niską (wyraźnie niższą niż docelowa) zadeklarowaną do osiągnięcia 

przez Beneficjentów w UoD wartość wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, 
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które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (53,9% wg. UoD) 

oraz diagnozowane bariery związane z osiąganiem wartości analizowanego 

wskaźnika, warto rozważyć obniżenie jego wartości.  

Osiągnięcie docelowych wartości wszystkich wskaźników określonych dla PI 8iv zależy 

zarówno od realizacji zobowiązań wynikających z dotychczas zawartych umów o 

dofinansowanie, jak również od wyników planowanych do przeprowadzenia naborów 

wniosków o dofinansowanie projektów. Mając na uwadze alokację pozostałą w 

Działaniu 8.3, przygotowano prognozę pozwalającą -dla środków ciągle dostępnych w 

PI 8iv (86 254 182,32 zł) – ocenić maksymalną, możliwą do osiągnięcia wartość 

wybranego wskaźnika produktu określonego dla PI 8iv. 

Zgodnie z przeprowadzoną prognozą przy obliczonym średnim koszcie jednostkowym 

wskaźnika produktu Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 

wsparciem w programie wynoszącym 32 294,92 zł, alokacja pozostała w PI 8iv 

umożliwi objęcie wsparciem jeszcze co najmniej 1 817 osób, co – łącznie z wartością 

wskaźnika zakładaną do osiągnięcia w UoD (906 osób) – oznacza całkowitą 

prognozowaną wartość wskaźnika do osiągnięcia na poziomie 90% (razem 2 723 osoby 

objęte wsparciem). 

Zgodnie z przeprowadzoną prognozą przy obliczonym średnim koszcie jednostkowym 

wskaźnika produktu Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

wynoszącym 30 297,99 zł, alokacja pozostała w PI 8iv umożliwi utworzenie jeszcze 

około 2 890 miejsc opieki nad dziećmi, co – łącznie z wartością wskaźnika zakładaną 

do osiągnięcia w UoD (1 441 osób) – oznacza całkowitą prognozowaną wartość 

wskaźnika do osiągnięcia na poziomie 144% (razem 4 330 utworzonych miejsc opieki). 



 

 

Tabela 58. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 8iv (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika [jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 
dofinasowanie)112 

Prognoza wskaźnika (Umowy 
o dofinansowanie + pozostała 

alokacja)113 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób opiekujących się 
dziećmi w wieku do lat 3 objętych 
wsparciem w programie [os.] 
[8.3.1, 8.3.2] 

3 034 1 215 40,0% 906 29,9% 2 723 90% 

                                                                 
112 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
113 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników). 



 

 

Nazwa wskaźnika [jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 
dofinasowanie)112 

Prognoza wskaźnika (Umowy 
o dofinansowanie + pozostała 

alokacja)113 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Liczba utworzonych miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.] 
[8.3.1, 8.3.2] 

3 004 1 319 43,9% 1 441 48,0% 4 331 144% 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób, które powróciły na 
rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka lub utrzymały 
zatrudnienie po opuszczeniu 
programu [os.] [Dz. 8.3.1, 8.3.2] 

80% 
2,2% 

(27) 
2,8% 

91,4% 

(828) 
114,2% 

91,4% 

(2 489) 
114% 

Liczba osób pozostających bez 
pracy, które znalazły pracę lub 

70% 
11,1% 

(135) 
15,9% 

37,7% 

(342) 
53,9% 

37,7% 

(1 028) 
54% 



 

 

Nazwa wskaźnika [jednostka 
pomiaru] 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 
dofinasowanie)112 

Prognoza wskaźnika (Umowy 
o dofinansowanie + pozostała 

alokacja)113 

Osiągnięta 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozowana 
wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

poszukują pracy po opuszczeniu 
programu [os.] [Dz. 8.3.1, 8.3.2] 

*Wartości wyliczone z zatwierdzonych wniosków o płatność. 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. Wskaźniki postępu rzeczowego dotyczą wartości 

osiągniętych do 31.12.2018 r. i zatwierdzonych we wnioskach o płatność do 31.03.2019 r. Wskaźniki postępu finansowego (jeśli są 

wskazywane) odnoszą się do wydatków poniesionych do 31.12.2018 r. w deklaracjach złożonych do KE do 31.03.2019 r.
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Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 8iv 

Wśród czynników pozytywnie oddziałujących na realizację celów interwencji należy 

wskazać nie tracące na aktualności zapotrzebowanie w regionie na ten rodzaj 

wsparcia. Czynnikiem utrudniającym osiąganie celów interwencji jest sposób pomiaru 

wskaźników rezultatu: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po 

opuszczeniu programu oraz Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę 

lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. Pierwszy analizowany wskaźnik służy 

do pomiaru liczby osób pracujących, które dzięki oferowanemu wsparciu powróciły na 

rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały 

zatrudnienie na skutek interwencji polegającej na zapewnieniu miejsca opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3. Zatem do wartości wskaźnika włącza się osoby, które 

powróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby, które 

utrzymały zatrudnienie. Drugi wskaźnik służy do pomiaru liczby osób, które w dniu 

przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo, i które dzięki 

wsparciu w formie zapewnienia miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3, znalazły pracę 

lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. Osoby poszukujące pracy są rozumiane 

jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do jej podjęcia. Do wartości wskaźnika 

wlicza się osoby nowo zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia jako 

poszukujące pracy (nawet jeśli nie mogą one od razu podjąć zatrudnienia). 

Za datę zakończenia udziału w projekcie przyjmuje się datę zakończenia wsparcia w 

postaci zapewnienia miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3, z którego odbiorca 

wsparcia skorzystał – a więc potencjalnie długi okres. Podjęcie zatrudnienia przez 

osobę objętą wsparciem w projekcie – w trakcie jego trwania (korzystania z opieki nad 

dzieckiem do lat 3) - nie oznacza zakończenia udziału w projekcie. 

Do wartości wskaźnika Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po 

opuszczeniu programu wlicza się osobę, która zarówno powróciła do pracy/utrzymała 

zatrudnienie w trakcie trwania opieki nad dzieckiem do lat 3, jak i tę, która powróciła 

do pracy/utrzymała zatrudnienie w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w 

projekcie. Jeśli jednak dana osoba powróci na rynek pracy/utrzyma zatrudnienie w 

trakcie trwania projektu (korzystania z opieki nad dzieckiem do lat 3), wówczas może 

być wykazana we wskaźniku jedynie w przypadku, kiedy pracuje w momencie 

zakończenia udziału w projekcie lub do 4 tygodni po projekcie. 
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Do wartości wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub 

poszukują pracy po opuszczeniu programu wlicza się osoby, które podjęły pracę lub 

rozpoczęły jej poszukiwanie w trakcie trwania formy wsparcia dot. miejsc opieki, jak i 

te, które podjęły pracę lub rozpoczęły jej poszukiwanie w ciągu 4 tygodni po 

zakończeniu udziału w projekcie. Jeśli jednak dana osoba podejmie pracę lub zacznie 

jej poszukiwać w trakcie trwania projektu (korzystania z opieki nad dzieckiem do lat 3), 

wówczas można ją wykazać we wskaźniku jedynie w przypadku, kiedy pracuje lub 

poszukuje pracy w momencie zakończenia udziału w projekcie. Beneficjent wykazuje 

we wskaźniku osoby, które znalazły pracę lub poszukiwały pracy (w trakcie projektu 

lub do 4 tygodni po projekcie) dopiero po zakończeniu udziału tych osób w projekcie. 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 8iv 

Ze względu na wysoką w regionie liczbę biernych zawodowo kobiet oraz kobiet 

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka - wyraźnie wyższą niż w pozostałych województwach w Polsce; jak również 

względnie niską dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - potrzebę wdrożenia 

interwencji skierowanej na wsparcie osób biernych zawodowo i bezrobotnych, 

w szczególności kobiet, należy uznać za aktualną. Działania, których celem jest 

aktywizacja zawodowa i włączenie do rynku pracy tych grup osób powinny być 

kontynuowane. 

Wsparcie określone dla PI 8iv kierowane jest również do osób pracujących i 

jednocześnie sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3, co – w tej grupie 

osób - podnosi zdolność do utrzymania zatrudnienia, umożliwia godzenie życia 

zawodowego i prywatnego, tym samym wspiera równość mężczyzn i kobiet we 

wszystkich obszarach życia, w tym w szczególności w sferze zawodowej.  

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 8iv 

Interwencja wdrażana w ramach Działania8.3, Pi 8iv cieszy się zainteresowaniem 

wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektów (co 

pośrednio pozwala wnioskować o relatywnie wysokim potencjale w zakresie dalszej 

absorpcji środków pozostałych w Działaniu). Łączna liczba wniosków złożonych od 

początku realizacji Programu w ramach PI 8i jest 6,5 krotnie wyższa niż liczba 

podpisanych umów o dofinansowanie: odpowiednio – od uruchomienia Programu 

złożono 202 wnioski (w tym 135 przeszło ocenę formalną) w stosunku do 31 

podpisanych umów. 
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Przyczyny determinujące potencjał w zakresie dalszej absorpcji środków 

przeznaczonych na Działanie 8.3 związane są z uwarunkowaniami formalno-prawnymi 

dotyczącymi utworzenia miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. W projektach konieczne 

jest zapewnienia trwałości utworzonego miejsca opieki, co – przy dynamicznie 

zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej i zależnych od niej decyzjach 

prokreacyjnych potencjalnych odbiorców wsparcia - jest istotnym czynnikiem 

zniechęcającym uprawnione podmioty do ubiegania się o środki. Należy również 

zauważyć, że realizacja projektów w ramach PI 8iv - poza wydatkami związanymi 

z bieżącym funkcjonowaniem nowoutworzonego miejsca opieki 

żłobkowej - niejednokrotnie uwzględnia konieczność poniesienia wydatków 

inwestycyjnych, związanych z przeprowadzeniem prac przygotowawczych, tj. adaptacji 

tworzonego miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W tym celu Beneficjenci 

muszą pozyskać (stosując postanowienia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub 

wytyczne w zakresie prowadzenia postępowań zgodnych z zasadą konkurencyjności) 

podwykonawców zdolnych takie prace przeprowadzić. Jak wynika z załącznika 2 

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji 

w RPO WM 2014-2020 – na podstawie założeń Resortowego Programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” (źródło: Resortowy program 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch - edycja 2014”, 

Warszawa, marzec 2014) - określone zostało dofinansowanie EFS do kosztu 

utworzenia utrzymania jednego miejsca w żłobku w wysokości 36 tys. zł / 1 rok. W 

warunkach silnego ożywienia gospodarczego w branży budowlanej, wysokiego popytu 

na takie usługi a zatem mniejszej ich podaży na rynku wydaje się, że proces 

poszukiwania takich podwykonawców może być dla (potencjalnych) Beneficjentów 

dodatkowym obciążeniem. 

Nie bez znaczenia dla powodzenia realizacji interwencji w ramach PI 8iv jest obecność 

na rynku – w okresie wdrożenia RPO WM 2014-2020 - rządowego programu wsparcia 

rodziny "Maluch+", który to Program wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów). Beneficjenci 

programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc 

opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.  

Ponadto, z przeprowadzonej przez ewaluatora jakościowej analizy uwarunkowań 

wdrażania projektów w ramach PI 8iv wynika, że istotną barierą realizacji projektów 

realizujących cel związany z zapewnieniem i zwiększeniem dostępu do opieki nad 

dziećmi do lat 3 jest duża rotacja personelu mogącego sprawować opiekę w 
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nowoutworzonych miejscach, jak również niewystarczające kwalifikacje kadry. Na 

dostępność wykwalifikowanej kadry przede wszystkim wpływają ciągle zbyt niskie 

wynagrodzenia w przedmiotowym obszarze współwystępujące z diagnozowanymi, 

korzystnymi zmianami na rynku pracy (zmiana w kierunku „rynku pracownika”), co 

pozwala / ułatwia zmianę zatrudnienia. 

Zauważa się również, że potrzeby związane z opieką nad dziećmi ewoluują w stronę 

podnoszenia ich jakości przy zmniejszających się barierach związanych z dostępnością 

(infrastrukturą). 

Podsumowanie OP VIII Rozwój rynku pracy



 

 

Tabela 59 Wskaźniki wybrane do Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych – OP VIII Rozwój rynku pracy 
(stan na 31.12.2018 r.) 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik lub KEW 
Jednostka 
pomiaru 

Cel pośredni na 2018 
r. 

% realizacji celu 
pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji 
wartości 

docelowej 

WF 
Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych  

EUR 35 694 542 
143,5% 

(51 237 240,57)114 
175 877 569 30,0% 

WP 

Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie  

osoby 7 309 
203,1% 

(14 841) 
19 490 76,1% 

                                                                 
114 W związku z decyzją KE, umożliwiającą uwzględnienie we wskaźnikach postępu finansowego kwot certyfikowanych w 2019 roku, 

które dotyczą wydatków poniesionych przez Beneficjentów do końca 2018 roku, Instytucja Zarządzająca w dokumentach 
sprawozdawczych wykazujących dane na koniec 2018 roku dokonała korekty wartości - wartość wskaźnika: Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w deklaracjach przekazanych do KE do dnia 31.03.2019 rok, dotyczących wydatków 
poniesionych do końca 2018 roku wyniosła: 51.237.240,57 EUR, co stanowi 143,5 % celu pośredniego. 



 

 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik lub KEW 
Jednostka 
pomiaru 

Cel pośredni na 2018 
r. 

% realizacji celu 
pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji 
wartości 

docelowej 

WP 

Liczba osób, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w 

programie 

osoby 3 382 
155,8% 

(5 268) 
9 019 58,4% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014; Wskaźniki postępu rzeczowego dotyczą wartości 

osiągniętych do 31.12.2018 r. i zatwierdzonych we wnioskach o płatność do 31.03.2019 r. Wskaźniki postępu finansowego odnoszą się do 

wydatków poniesionych do 31.12.2018 r. w deklaracjach złożonych do KE do 31.03.2019 r.
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Wskaźnik postępu finansowego dla PI 8i, 8iv Całkowita kwota certyfikowanych 

wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do wartości pośredniej wyznaczonej na 

rok 2018, został osiągnięty na poziomie 143,5%. Odnosząc ten wynik do postępu 

rzeczowego w zakresie realizacji celu pośredniego mierzonego wskaźnikiem produktu: 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie odnotowuje się brak zgodności postępu rzeczowego z finansowym. 

W przypadku wskaźnika produktu Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie obserwujemy wyższy -niż dla 

wskaźnika finansowego - poziom jego realizacji. Wartość wskaźnika (określona na rok 

2018) została osiągnięta przy kosztach niższych niż pierwotnie zakładano. Realizacja 

rzeczowego celu pośredniego przekracza osiągniętą wartość wskaźnika finansowego 

prawie dwukrotnie, podczas gdy wskaźnik finansowy nie został przekroczony tak 

wyraźnie. W przypadku wskaźnika Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w programie- należy wnioskować o względnej 

adekwatności postępu rzeczowego do finansowego (wartość wskaźnika finansowego 

znajduje się na poziomie zbliżonym do wartości wskaźnika produktu). 

Wskaźnik Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli powyżej rzeczowy cel pośredni (na 2018 

rok) został zrealizowany na poziomie203,1% / 14 841 osób objętych wsparciem w 

programie (wartość osiągnięta w projektach na podstawie WoP). Realizacja wskaźnika 

znacznie odbiega od założeń, co sugeruje, że nie były one trafne w odniesieniu do 

2018 roku, niemniej jednak wynik ma wyraźnie pozytywny wpływ na realizację 

(ilościowych) celów końcowych Programu (stopień wykonania celu na 2023 rok 

według WoP wynosi 76,1%). Warto zauważyć, że cele interwencji skwantyfikowane 

ww. wskaźnikiem produktu były realizowane przez Beneficjentów w warunkach, 

diagnozowanej w okresie wdrażania Programu, poprawy sytuacji na rynku pracy, tj. 

wzrostu wskaźnika zatrudnienia, spójnego z tą tendencją spadku rejestrowanego 

bezrobocia, powodującego zmniejszanie się populacji odbiorców wsparcia / osób 

bezrobotnych. 

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie  

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli, cel pośredni (ustanowiony na koniec 

2018 roku) został zrealizowany na poziomie 155,8% / 5 268osób (wartość osiągnięta w 
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projektach na podstawie WoP). Osiągnięty cel pośredni (na 2018 rok) stanowi 58,4% 

wartości docelowej zakładanej na rok 2023. 

Osiągnięte do roku 2018 cele interwencji wdrażanej w ramach VIII osi priorytetowej 

potwierdzają trafność i aktualność potrzeb występujących w regionie na etapie 

przygotowania Programu oraz w okresie jego realizacji. Jednakże mimo wysokiej 

skuteczności wdrażania interwencji, w szczególności zaplanowanej w ramach Pi 8i, nie 

wszystkie potrzeby w regionie zostały zaspokojone. 

W dalszym ciągu zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy na Mazowszu 

pozostają największą zbiorowością osób bezrobotnych w Polsce. Ze względu na 

odnotowaną stopę bezrobocia w 2018 r. region spadł na dalsze - od zajmowanego w 

latach wcześniejszych - miejsce (za województwem wielkopolskim, śląskim, 

małopolskim), zajmując (razem z województwem pomorskim) czwartą pozycję w 

Polsce. Interwencja ukierunkowana na poprawę sytuacji osób bezrobotnych na 

mazowieckim rynku pracy pozostaje nadal trafna (aktualna). 

Aktualnym problemem regionu są bardzo duże – identyfikowane na etapie 

przygotowania Programu – wewnątrzregionalne dysproporcje w poziomie bezrobocia. 

W kolejnych latach wdrażania Programu w obszarze wsparcia osób bezrobotnych 

należy kontynuować działania zorientowane na poprawę sytuacji w powiatach o 

najwyższych wskaźnikach bezrobocia (stopa bezrobocia, również liczba osób 

bezrobotnych) oraz o najniższym wskaźniku efektywności zatrudnieniowej. W tym 

kontekście znaczenie ma również lepsze dopasowanie wsparcia tej grupy / lepsza 

integracja wsparcia z preferencjami i rzeczywistymi potrzebami pracodawców 

działających w podregionach i na lokalnych (powiatowych) rynkach pracy. Istotne jest 

różnicowanie instrumentów wsparcia ze względu na potrzeby odbiorców wsparcia, 

powiatów i pracodawców. 

Ze względu na utrzymujący się w okresie wdrożenia Programu znaczący odsetek 

długotrwale bezrobotnych, kontynuacji wymagają działania służące wsparciu tej grupy 

osób. Ze względu na czas, pozostawania bez pracy i stopień oddalenia od rynku pracy, 

zasadne jest podejmowanie interwencji nakierowanych zarówno na rozpoznanie 

barier utrudniających tej grupie osób przejście z bezrobocia do zatrudnienia; jak 

również wdrażanie działań służących minimalizowaniu rozpoznanych barier. 

Na sile przybrały w regionie czynniki wypychające kobiety z rynku pracy oraz 

powodujące wydłużenie u kobiet czasu pozostawania bez pracy. W związku z 
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powyższym w kolejnych latach realizacji Programu należy kontynuować wsparcie tej 

grupy osób.  

Zidentyfikowany w okresie programowania problem niskich i/lub nieadekwatnych do 

potrzeb pracodawców i rynku pracy kwalifikacji osób poszukujących pracy, pozostaje 

nadal aktualny. Aczkolwiek ze względu na przeprowadzaną w okresie wdrożenia 

Programu modernizację krajowego systemu kwalifikacji (KSK), której rezultatem ma 

być większe zintegrowanie tego obszaru oraz skuteczniejsza realizacja polityki na rzecz 

uczenia się przez całe życie, realizacja wsparcia polegającego na zapewnieniu 

kwalifikacji osobom, które ich nie posiadają – ze względu na mniejszy dostęp do 

kwalifikacji -może być utrudniona. Warto rozważyć zmniejszenie wartości docelowych 

wskaźników rezultatu związanych z zapewnianiem kwalifikacji u osób objętych 

wsparciem. 

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Priorytet inwestycyjny 9i 
Diagnoza dla PI 9i 

Zmiany sytuacji demograficznej oraz społeczno-gospodarczej zachodzące na 

Mazowszu w okresie wdrażania Programu powodują, że wyzwania rozwojowe i 

potrzeby, na które powinna odpowiadać interwencja przewidziana w IX OP RPO WM 

2014-2020 powinny zostać zaktualizowane. 

Niezmiennie od lat do głównych powodów korzystania z pomocy społecznej należy 

zaliczyć ubóstwo oraz pozostawanie – w długim okresie - poza rynkiem pracy 

(bezrobocie, bierność zawodową, w tym niepełnosprawność, długotrwałą chorobę). 

Zmniejszanie się liczby osób bezrobotnych i biernych zawodowo, systematyczny 

spadek bezrobocia, oraz niekorzystane zmiany w strukturze wiekowej populacji jak 

również ogólne zmniejszenie skali ubóstwa w regionie wymuszają konieczność 

zrewidowania założeń leżących u podstaw interwencji przewidzianej w Programie w 

ramach OP IX.  

Główny Urząd Statystyczny regularnie, każdego roku analizuje a następnie publikuje 

wskaźniki dotyczące ubóstwa ekonomicznego w Polsce. Podstawą obliczeń są wyniki 

badania budżetów gospodarstw domowych. Analizy przygotowane przez GUS 

uwzględniają trzy różne granice ubóstwa: granica minimum egzystencjonalnego 

(granica ubóstwa skrajnego), granica ubóstwa relatywnego oraz ubóstwa 

ustawowego. W 2017 roku w odniesieniu do lat poprzednich, odnotowano w regionie 



 

 
303 303 303 303 

– znaczące na tle innych województw - zmniejszenie skali wszystkich monitorowanych 

granic ubóstwa. Na podstawie wyników badania GUS należy sądzić, że w okresie 

wdrażania Programu systematycznej poprawie ulegała sytuacja materialna w 

gospodarstwach domowych na Mazowszu. 



 

 

Tabela 60 Zasięg ubóstwa - % osób w gosp. dom. o wydatkach poniżej relatywnej granicy ubóstwa 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

POLSKA 18,1 17,7 17,3 17,6 17,3 17,4 16,9 16,3 16,2 16,2 15,5 13,9 13,4 

DOLNOŚLĄSKIE 19,1 19,1 15 17,2 17 16 13,7 12,2 12,1 12 11,9 10,5 11 

KUJAWSKO-POMORSKIE 21,9 21,5 20,1 22,9 18,4 18,1 18,4 19,6 18,8 20,2 15,9 13,8 14,4 

LUBELSKIE 20,7 22,7 24,4 23,7 26 27,3 23,3 22,9 21,5 17,1 19,2 18,5 18,4 

LUBUSKIE 14,7 14,2 12,5 11,8 13,8 15,9 13,4 13,3 15 17,4 13,5 9 12,8 

ŁÓDZKIE 14,7 16,1 15,2 14,1 13,4 12,5 13,2 13,4 12,5 13,1 12,3 9,3 7,2 

MAŁOPOLSKIE 17,4 17,6 17 15,9 17,5 16 15 15,6 15,8 16,9 18,4 16,9 20,9 

MAZOWIECKIE 14,6 13 13,5 11,8 12,4 11,7 12,4 11,5 12,4 11,4 10,3 10,1 10 

OPOLSKIE 11,6 12,9 11,2 11,1 11,9 13,8 10,2 9,9 16,1 14 13,7 10,6 9,6 

PODKARPACKIE 22 21,9 21,8 20,4 21,4 19,8 21,6 20,7 20,9 21,1 21 22,3 21,7 



 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PODLASKIE 19,8 19,4 23,9 23,1 23,3 25 24,2 23 22,7 23,9 19,1 17 22,4 

POMORSKIE 20,8 16,9 17,3 18,2 17,6 20,1 19,5 20,3 19,2 14,8 16,8 12,5 9,7 

ŚLĄSKIE 14,6 14,9 13,5 17 14,2 14 12,3 11,3 11,2 11,9 10,7 10,3 7,5 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 23,4 25 25,1 27,1 25,7 26,6 26,3 24,3 19,7 22,6 24,4 19,6 16,4 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 25,3 24,8 24,4 24,5 20,5 25,6 24,6 24,7 25,4 26 25 20,3 20,7 

WIELKOPOLSKIE 19,5 19,8 19,2 18,4 19,1 18,5 21,3 19,7 19,2 21,7 20,8 18,5 15,5 

ZACHODNIOPOMORSKIE 18,9 13,5 14,9 16,4 15,6 17,8 17,9 14,8 15,3 15,3 10,7 11,8 9,1 

Źródło: GUS / BDL 

  



 

 

Tabela 61 Zasięg ubóstwa - % osób w gosp. dom. o wydatkach poniżej "ustawowej" granicy ubóstwa 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

POLSKA 18,1 15,1 14,6 10,6 8,3 7,4 6,6 7,2 12,8 12,2 12,2 12,7 10,7 

DOLNOŚLĄSKIE 18,7 16,1 12,6 10,5 8,2 6,8 5,1 5,1 8,9 8,8 9,5 9,2 8,6 

KUJAWSKO-POMORSKIE 21,3 18,7 17,1 14,9 9 8 6,9 8,4 16 15,6 12,5 13,8 11,3 

LUBELSKIE 20,4 19 20,3 15,3 12,6 11,8 10,3 9 17,6 12,8 14,9 17,2 14 

LUBUSKIE 14,6 10,6 9,6 7 6,2 4,8 2,8 5 12,2 13,3 11,4 8,8 9,4 

ŁÓDZKIE 15,1 13,4 13,2 7,5 5,2 5,2 5,1 5,7 9,7 9,4 10,3 9,1 5,2 

MAŁOPOLSKIE 17,4 15,7 14 9,2 7,7 6,4 5,4 6,6 12,2 12,1 14,3 16,1 17,3 

MAZOWIECKIE 14,8 11,2 11,1 7 5,7 5,3 4,4 4,6 9,9 8,1 8,3 8,5 7,6 

OPOLSKIE 12 11,1 9,3 6,8 5 4,6 4,2 4,8 11,7 10,5 10,6 10,3 7,5 

PODKARPACKIE 22,6 19,9 19 12,3 10,6 6,9 6,8 8,6 16,9 15,3 17,1 21,3 17,4 

PODLASKIE 19,4 16,5 19,5 14,4 12,7 11,3 10,3 10,7 17,6 18 13,4 14,7 16,6 



 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

POMORSKIE 20,4 14,4 14,9 10,9 9,9 9,8 9,9 10,6 15,4 11,6 13,6 11,5 8,5 

ŚLĄSKIE 14,2 12,2 11,7 9,5 6,6 5,8 4,8 4,8 8,3 8,9 7,8 9 6,3 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 24 21,8 22 18 13,7 11,9 9,2 12,2 13,6 17,2 18,6 18,7 12,9 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 25,1 21,3 20,1 14,7 10,1 11,6 10,5 13,8 20,2 21 21,1 18,6 17,2 

WIELKOPOLSKIE 19,9 17,1 16,1 10,6 8,8 8,2 9,2 8,5 15,5 16,4 16,7 16,6 12,2 

ZACHODNIOPOMORSKIE 19 11,7 13,5 11,7 7,7 7,5 7,3 6,4 11,6 12 8,1 9,7 7,4 

Źródło: GUS / BDL 

  



 

 

Tabela 62 Zasięg ubóstwa - % osób w gosp. dom. o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (minimum egzystencji) 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

POLSKA 12,3 7,8 6,6 5,6 5,7 5,8 6,8 6,8 7,4 7,4 6,5 4,9 4,3 

DOLNOŚLĄSKIE 13,4 8,2 5,4 5,3 5,7 5,3 4,7 4,6 5,1 5,6 4 2,9 3,5 

KUJAWSKO-POMORSKIE 13,2 8,9 7,9 7,5 6,9 6,8 7,4 8,3 9,6 9,5 6,3 5,4 4,2 

LUBELSKIE 14,2 9,8 10,5 8,3 8,4 9,4 11 8,5 9,4 8,2 8,6 7,8 6,8 

LUBUSKIE 8,8 5,1 4,4 3,8 4,7 3,9 3,1 4,9 6,4 7,8 4,8 2,2 3,1 

ŁÓDZKIE 10 6,8 5,9 4,6 3,3 3,9 5,5 5,7 6,1 5,4 5,4 2,7 2,1 

MAŁOPOLSKIE 11,3 6,9 5,6 4,6 4,7 4,8 4,8 6,2 6 6,6 8,4 5,3 7,4 

MAZOWIECKIE 9,8 5,7 4,7 3,4 3,9 4,3 4,7 4,7 5,7 5,2 4,1 3,2 3 

OPOLSKIE 8,4 6,5 3,7 1,8 2,9 3,6 4,6 4,7 6,1 8 6,5 5,2 3,2 

PODKARPACKIE 14,9 10,4 8,4 5,3 5,7 5,7 7,1 7 9,4 8,7 9,3 8,8 6,2 

PODLASKIE 13,6 10,1 10,1 8,4 9,2 9,1 11,2 10,7 11,2 10,9 7,8 4,2 7,2 



 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

POMORSKIE 14,9 8,2 7,4 6,3 7 7,1 9,2 9,8 9,2 6,5 8,6 4,3 3 

ŚLĄSKIE 9,9 6,5 4,8 4,6 4,7 4,5 4,8 4,5 4,9 4,7 3,4 3 1,8 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 16,2 12,2 11 11,3 10,6 9,5 10,1 10,5 8,5 12,2 11,3 7,5 5,5 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 18,8 13,3 10,6 9,4 7,9 9,9 11,4 13,5 13,2 14,8 12,5 9 8,7 

WIELKOPOLSKIE 13 8,3 6,9 5,4 5,9 6,6 9,3 8,5 8,9 10,1 8,9 7,5 5,6 

ZACHODNIOPOMORSKIE 13,1 5 5,8 5,7 5,9 5,3 7,5 5,7 7,1 7,2 3,6 4 2,4 

Źródło: GUS / BDL



 

 
310 310 310 310 

Na przestrzeni dekady wzrosła w regionie dwukrotnie - o 103% - wielkość 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę. W roku 2017 

wielkość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w 

województwie mazowieckim była wyraźnie wyższa niż w innych regionach Polski. 

W okresie wdrażania Programu PKB na 1 mieszkańca województwa mazowieckiego 

systematycznie rosło i było wyższe od średniego wyniku dla Polski.



 

 

Tabela 63 Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę [zł] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

POLSKA 1226,95 1278,43 1299,07 1340,44 1386,16 1474,56 1598,13 

DOLNOŚLĄSKIE 1282,93 1367 1344,79 1366,33 1471,84 1586,03 1626,18 

KUJAWSKO-POMORSKIE 1108,94 1133,97 1169,4 1201,54 1245,69 1308,63 1456,55 

LUBELSKIE 1025,8 1056,45 1105,58 1208,35 1226,74 1299,14 1436,58 

LUBUSKIE 1189,89 1231,16 1238,06 1285,37 1419,58 1498,52 1591,21 

ŁÓDZKIE 1203,19 1268,42 1296,47 1293,36 1362,03 1458,23 1566,02 

MAŁOPOLSKIE 1156,79 1189,84 1227,8 1260,58 1305,45 1423,46 1491,91 

MAZOWIECKIE 1622,96 1710,01 1690,42 1703,62 1756,15 1780,88 1912,09 

OPOLSKIE 1181,9 1294,26 1198,79 1244,69 1288,74 1389,92 1510,73 

PODKARPACKIE 937,85 959,12 997,69 1053,02 1081,64 1134,1 1254,3 

PODLASKIE 1224,92 1242,39 1258,18 1258,62 1257,93 1419,83 1585,57 

POMORSKIE 1286,94 1350,56 1433,64 1376,34 1380,92 1560,35 1649,04 

ŚLĄSKIE 1215,44 1278,87 1318,92 1381,68 1420,54 1513,23 1645,75 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1062,78 1119,76 1153,36 1199,74 1202,8 1305,96 1432,68 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1096,87 1109,95 1108,97 1229,74 1280,51 1371,79 1496,15 

WIELKOPOLSKIE 1135,02 1153,43 1206,72 1268,78 1287,79 1399,99 1606,64 



 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ZACHODNIOPOMORSKIE 1231,1 1263,56 1255,9 1365,4 1426,85 1482,9 1652,6 

Źródło: GUS / BDL 

Tabela 64 Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca województwa mazowieckiego i w porównaniu do Polski [zł] 

Nazwa 

produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 

2000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

POLSKA 19 527 42 285 43 034 44 705 46 814 48 432 -bd -bd 

MAZOWIECKIE 29 837 67 389 69 028 71 715 74 738 77 359 -bd -bd 

Źródło: GUS / BDL 

W województwie mazowieckim systematycznie spada liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia społeczne (w roku 
2012 było to – 412 os. w 2017 r. – 315 os.). Co istotne, w całym analizowanym okresie liczba ta była mniejsza niż wynik dla 
Polski. 

  



 

 

Tabela 65 Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej na 10 tys. ludności 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

POLSKA 674,7 738,4 620,8 551,3 545,9 541,5 523,7 499,9 516,2 486,9 460,13 417,6 373,1 

MAZOWIECKIE 592,5 703,8 524,7 475,1 458,8 453,9 438,9 412,4 421,2 402,9 384,78 352,8 315,5 

Źródło: GUS / BDL 
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Ocena postępów w realizacji PI 9i 

Zasadniczo, większość prognoz dot. osiągania wartości docelowych wskaźników 

wskazuje, iż cele na 2023 r. zostaną zrealizowane. Jako problematyczne jawią się 

jedynie dwa mierniki: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu [os.] oraz Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [os.]. W odniesieniu do 

pierwszego z nich należy zauważyć, iż istnieje znaczące ryzyko jego przeszacowania 

przy prognozowaniu w oparciu o deklaracje beneficjentów. Status osoby poszukującej 

pracy może być przypisany jedynie tym uczestnikom projektów, którzy w chwili 

rozpoczęcia udziału w nim były osobami biernymi zawodowo. Co więcej, jeśli osoba w 

ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie zostanie zatrudniona - zostanie 

ona włączona do wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu [os.], który wprawdzie jest 

miernikiem wyższego rzędu i obrazuje co do zasady bardzo pozytywne zjawisko - 

niemniej, nie stanowi agregatu wartości niższego rzędu. Dodatkowo, stopień 

osiągnięcia wartości wskaźnika liczony jest w stosunku do wszystkich osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

Programie, a nie wyłącznie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które w chwili rozpoczęcia projektu były osobami biernymi zawodowo. 

Oba te metodologiczne niuanse powodują, iż omawiany wskaźnik jest trudny do 

prognozowania i obarczony dużym ryzykiem przeszacowań. Należy natomiast 

podkreślić, iż nie jest to zjawisko właściwe jedynie RPO WM 2014-2020, ale dotyczy 

wszystkich regionów, które muszą mierzyć się z powyższą niedogodnością. 

 



 

 

Tabela 66 Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 9i (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 

(jednostka pomiaru) 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)115 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)116 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym objętych 

31 338 12 984 41,4% 20 920 66,8% 37 567 120% 

                                                                 
115 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
116 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

wsparciem w programie 
[os.] [9.1] 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie [os.] [9.1] 

3447 3 530 102,41% 4800 139,3% 8 620 250% 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu 

[os.] [9.1] 

56% 
7,7% 

(1 001) 
13,8% 

44,9% 

(9 396) 
80,2% 16 873 80% 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na 

30% 
10,1% 

(1 312) 
33,7% 

25,0% 
(5 223) 

83,2% 9 379 83% 



 

 

własny rachunek) [os.] 
[9.1] 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 
[os.] [9.1] 

22% 
58,5% 

(2 624) 
91,2 % 

42,1% 
(8 976) 

195% 15 833 192% 

*Wartości wyliczone z zatwierdzonych wniosków o płatność. 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. Wskaźniki postępu rzeczowego dotyczą wartości 

osiągniętych do 31.12.2018 r. i zatwierdzonych we wnioskach o płatność do 31.03.2019 r. Wskaźniki postępu finansowego (jeśli są 

wskazywane) odnoszą się do wydatków poniesionych do 31.12.2018 r. w deklaracjach złożonych do KE do 31.03.2019 r.
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Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 9i 

Do czynników obniżających skuteczność realizacji celów interwencji należy zaliczyć: 

wzrost wynagrodzeń w regionie, spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w 

Powiatowych Urzędach Pracy województwa, spadek liczby osób biernych zawodowo, 

zmniejszanie się sakli ubóstwa, jak również wdrażanie w ostatnich latach krajowych 

(rządowych) programów wsparcia Rodzin. 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 9i 

Mazowsze jest regionem o wysokim poziomie zróżnicowań w zakresie zamożności 

mieszkańców. Przy koncentracji wysokich dochodów oraz majątku indywidualnego w 

regionie Warszawskim stołecznym, na pozostałe części obszaru województwa 

(Mazowiecki regionalny) utrzymuje się zdecydowanie niższy standard życia. Z tego 

powodu za aktualne należy uznać zapotrzebowanie na wsparcie na obszarach 

o diagnozowanej najwyższej stopie ubóstwa w regionie. 

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 9i 

Potencjał w zakresie dalszej absorpcji środków pozostałych w PI 9i należy uznać z 

ograniczony. Od początku realizacji programu w ramach 14 naborów złożonych zostało 

około 506 wniosków o dofinansowanie, z czego podpisano 284 umowy o 

dofinansowanie projektów. Co więcej, wydaje się, iż nie ma możliwości zwiększenia 

zdolności i skłonności podmiotów do składania wniosków w PI 9i. Instytucje systemu 

wdrażania zrealizowały szereg aktywności - stacjonarnych i terenowych - 

adresowanych do potencjalnych Beneficjentów i mających skłonić ich do wdrażania 

projektów, jednak okazały się one nisko skuteczne. OPS czy PCPR nie dysponują 

potencjałem aplikacyjnym. 

Priorytet inwestycyjny 9iv 
Diagnoza dla PI 9iv 

Znaczący wpływ na realizację interwencji przewidzianej w PI 9iv mają zmiany w 

strukturze wiekowej populacji Mazowsza.  

W 2018 roku w strukturze ludności województwa mazowieckiego według 

ekonomicznych grup wieku w porównaniu z rokiem 2017 i 2016 zwiększył się udział 

ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, a zmniejszył się osób 

w wieku produkcyjnym. W wyniku tych zmian wzrósł współczynnik obciążenia 

demograficznego, tj. osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku nieprodukcyjnym 

(z 21,6 w 2012 roku do 25,8 w 2017 roku). Oznacza to, że na 1 osobę w wieku 

poprodukcyjnym w 2017 roku przypadały zaledwie 2,5 osoby w wieku produkcyjnym. 
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W analizowanym okresie (lata 2012-2017) wzrósł na Mazowszu odsetek osób w wieku 

65 lat i więcej; w okresie wdrażania Programu odsetek ten był wyższy niż wynik dla 

Polski. 

Determinuje to obszary, w których interwencje przewidziane do realizacji w ramach IX 

OP pozostają aktualne i trafne. Należy również oczekiwać, że będzie wzrastać liczba 

osób dezaktywujących się zawodowo, między innymi ze względu na konieczność 

sprawowania opieki nad osobą starszą, zależną. 



 

 

Tabela 67 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem; województwo mazowieckie i w porównaniu 

do Polski 

Nazwa 

w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

POLSKA 18,3 18,2 18,0 18,0 17,9 18,0 63,9 63,4 63,0 62,4 61,8 61,2 17,8 18,4 19,0 19,6 20,2 20,8 

MAZOWIECKIE 18,6 18,5 18,5 18,6 18,7 18,9 62,9 62,4 62,0 61,4 60,7 60,1 18,6 19,0 19,5 20,0 20,6 21,0 

Źródło: GUS / BDL 

Tabela 68 Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi 

Nazwa 

współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

POLSKA 20,1 21,0 21,9 22,8 23,9 25,0 

MAZOWIECKIE 21,6 22,3 23,0 23,9 24,8 25,8 

Źródło: GUS / BDL 



 

 

Tabela 69 Wskaźnik starości (odsetek osób w wieku 65 lat i więcej) 

Nazwa 

wskaźnik starości (odsetek osób w wieku 65 lat i więcej) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

POLSKA 14,2 14,7 15,3 15,8 16,4 17,0 

MAZOWIECKIE 15,0 15,4 15,8 16,2 16,7 17,2 

Źródło: GUS / BDL



 

 
322 322 322 322 

W tym kontekście potrzeba realizacji działań ukierunkowanych na wsparcie 

zdeinstytucjonalizowanych form opieki pozostaje aktualna - interwencja związana z 

rozwojem usług społecznych, asystenckich oraz opiekuńczych w kolejnych latach 

wdrażania Programu wydaje się niezbędna.  

W okresie wdrażania Programu odnotowano negatywną tendencję dotycząca spadku 

liczby placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Mazowsza: z 307 w 

2012 roku do 296 w 2017 roku. Prawdopodobnie przyczyną tej sytuacji są malejące 

ogólne koszty samorządów na realizację tego zadania. 

W roku 2017 w stosunku do roku 2012 zmniejszyła się liczba rodzin zastępczych. W 

2017 r. wyniosła ona 4215 rodzin. 

Tabela 70 Placówki wsparcia dziennego ogółem [szt.] w województwie 

Mazowieckim 

Placówki wsparcia dziennego ogółem [szt.] 

Rok 2010 2012 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MAZOWIECKIE 354 352 344 307 304 303 268 278 296 

Źródło: GUS / BDL 

Tabela 71 Rodziny zastępcze [szt.] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MAZOWIECKIE 3983 4328 4247 4368 4387 4319 4215 

Źródło: GUS / BDL 

Ocena postępów w realizacji PI 9iv 

 



 

 

Tabela 72 Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 9iv (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika 

(jednostka pomiaru) 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)117 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)118 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
objętych usługami 
asystenckimi i 

-- 669 -- 2 105 -- 3 430 -- 

                                                                 
117 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
118 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

Nazwa wskaźnika 

(jednostka pomiaru) 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)117 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)118 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

opiekuńczymi 
świadczonymi w 
społeczności lokalnej [os.] 
[9.2] 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
objętych usługami 
społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w 
programie [os.] [9.2] 

2 914 3798 130,34% 5 252 180,2% 8 559 294% 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

-- 16 -- 91 -- 148 -- 



 

 

Nazwa wskaźnika 

(jednostka pomiaru) 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)117 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)118 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

objętych usługami w 
postaci mieszkań 
chronionych i 
wspomaganych w 
programie [os.] [9.2] 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
objętych usługami 
wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej w programie 
[os.] [9.2] 

-- 1 071 -- 2 251 -- 3 668 -- 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 

76 885 66 179 86,1% 178 379 232,0% 375 445 488% 



 

 

Nazwa wskaźnika 

(jednostka pomiaru) 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)117 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)118 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

wykluczeniem społecznym 
objętych usługami 
zdrowotnymi w programie 
[os.] [9.2] 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
które opuściły opiekę 
instytucjonalną na rzecz 
usług społecznych 
świadczonych w 
społeczności lokalnej w 
programie [os.] [9.2] 

-- 13 -- 27 -- 44 -- 



 

 

Nazwa wskaźnika 

(jednostka pomiaru) 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)117 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)118 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Liczba utworzonych w 
programie miejsc 
świadczenia usług 
asystenckich i opiekuńczych 
istniejących po zakończeniu 
projektu [os.] [9.2] 

-- 25 -- 1 157 -- 1 886 -- 

Liczba utworzonych w 
programie miejsc 
świadczenia usług w 
mieszkaniach 
wspomaganych i 
chronionych istniejących po 
zakończeniu projektu [os.] 
[9.2] 

-- 0 -- 40 -- 65 -- 



 

 

Nazwa wskaźnika 

(jednostka pomiaru) 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)117 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)118 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Liczba utworzonych w 
programie miejsc 
świadczenia usług 
wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej istniejących po 
zakończeniu projektu [os.] 
[9.2] 

-- 0 -- 646 -- 1 053 -- 

Liczba wspartych w 
programie miejsc 
świadczenia usług 
społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu [os.] 
[9.2] 

2 331 229 9,8% 3 611 154,9% 5 885 252% 



 

 

Nazwa wskaźnika 

(jednostka pomiaru) 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)117 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)118 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Liczba wspartych w 
programie miejsc 
świadczenia usług 
zdrowotnych, istniejących 
po zakończeniu projektu 
[os.] [9.2] 

30 0 0,0% 4 416 14 720,0% 9 295 30 982% 

 

*Wartości wyliczone z zatwierdzonych wniosków o płatność. 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. Wskaźniki postępu rzeczowego dotyczą wartości 

osiągniętych do 31.12.2018 r. i zatwierdzonych we wnioskach o płatność do 31.03.2019 r. Wskaźniki postępu finansowego (jeśli są 

wskazywane) odnoszą się do wydatków poniesionych do 31.12.2018 r. w deklaracjach złożonych do KE do 31.03.2019 r.



 

 
330 330 330 330 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 9iv 

Do czynników determinujących skuteczność realizacji celów interwencji należy 

zaliczyć: wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego na Mazowszu, niekorzystane 

zmiany w strukturze ludności Mazowsza; wzrastający w regionie - w całym okresie 

wdrażania programu - odsetek osób w wieku 65 lat i więcej. 

Czynniki te współwystępują ze zmniejszającą się w regionie liczbą placówek wsparcia 

dziennego, powiązaną ze spadkiem nakładów samorządów na realizację tego zadania. 

Warto podkreślić, że obniżenie nakładów samorządów na cele związane z 

utrzymaniem takiej infrastruktury i jej funkcjonowaniem – poza zmniejszaniem skali 

świadczonych usług - mogą mieć również negatywny wpływ na jakość usług 

świadczonych w placówkach, w tym na dostępność kadr oraz obniżenie kwalifikacji 

personelu realizującego usługi wsparcia. 

Czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od IZ RPO WM 2014-2020, było opóźnienie 

wdrażania interwencji w omawianym obszarze z uwagi na konieczność uprzedniego 

spełnienia warunkowości ex ante na poziomie kraju. Zwraca także uwagę fakt, iż 

wsparcie z zakresu usług zdrowotnych w ramach regionalnego komponentu EFS w 

RPO jest nowym narzędziem funkcjonującym dopiero od perspektywy finansowej 

2014-2020, stąd wymagało czasu jego dostosowanie do wojewódzkich realiów, a 

następnie dotarcie z nim do potencjalnych Beneficjentów. 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 9iv 

O aktualność interwencji przewidzianej do realizacji w ramach w PI 9iv decydują 

zmiany w strukturze wiekowej populacji Mazowsza. Z roku na rok wzrasta liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym, natomiast spada liczba mieszkańców w wieku 

produkcyjnym. Ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia tendencja ta będzie 

powodować obniżenie potencjału gospodarczego regionu. O kontynuacji działań 

w analizowanym obszarze przesądza również zmniejszanie się liczby placówek 

wsparcia dziennego przy jednoczesnym spadku nakładów na te placówki w ostatnich 

latach jak również spadek liczby miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Systematyczne przechodzenie z instytucjonalnych form pomocy społecznej do 

deinstytucjonalizacji takiej formy wsparcia oraz rozwijanie w kolejnych latach 

potencjału podaży miejsc realizujących usługi wsparcia określone interwencją 

wdrażaną w ramach PI 9iv jest uzasadnione. 
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Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 9iv 

Od początku realizacji programu w ramach 24 naborów (po 12 w Podziałaniu 9.2.1 

oraz 9.2.2) złożonych zostało około 469 wniosków o dofinansowanie (139 w 

Podziałaniu 9.2.1 oraz 330 w Podziałaniu 9.2.2), z czego łącznie podpisano 209 umowy 

o dofinansowanie projektów. Potencjał aplikacyjny należy ocenić jako rosnący. 

Oznacza to, iż o ile w pierwszych naborach zainteresowanie poddziałaniem 9.2.2 było 

ograniczone, o tyle z biegiem czasu ono nieustannie rośnie. Wydaje się, iż może to 

wynikać z nakładania się trzech przyczyn: zmiany ukierunkowania wsparcia w 

kolejnych naborach (potencjalnie bardziej atrakcyjne dla wnioskodawców), a także 

nabywania przez nich wiedzy o możliwości realizowania projektów dot. zdrowia z EFS 

w RPO WM 2014-2020 i umiejętności przygotowania wniosku, a następnie realizacji 

danego przedsięwzięcia. 

Priorytet inwestycyjny 9v 

Diagnoza dla PI 9v 

O ile sytuacja społeczno-gospodarcza rozumiana jako status na rynku pracy oraz 

zagrożenie ubóstwem zostały opisane w powyższych PI i nie różnią się zasadniczo dla 

PI 9v, o tyle wymaga dookreślenia diagnoza w obszarze ekonomii społecznej. Na 

moment realizacji badania, zgodnie z informacjami przedstawianymi w ramach 

projektu Koordynacja Ekonomii Społecznej na Mazowszu, Status Centrum Integracji 

Społecznej posiada 5 podmiotów, w regionie funkcjonuje też 21 Klubów Integracji 

Społecznej, 86 przedsiębiorstw społecznych, 15 spółdzielni inwalidów oraz 87 

spółdzielni socjalnych. Dodatkowo, można stwierdzić występowanie 13 spółek non-

profit, 83 warsztatów terapii zajęciowej oraz 8 zakładów aktywności zawodowej. 

Wreszcie, projekt identyfikuje 6 organizacji pozarządowych wspartych przez OWES-y 

oraz 68 organizacji pozarządowych opisywanych w katalogach/publikacjach dot. 

ekonomii społecznej. Mazowsze dysponuje zatem liczną siatką PESów o 

zróżnicowanym profilu i formie prawnej. Funkcjonuje także - skądinąd wspierane m.in. 

w ramach projektu RPO WM 2014-2020 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.  

Ocena postępów w realizacji PI 9v 

Osiągane wartości wskaźników dla PI 9v są nieco niższe niż w przypadku PI 9i oraz PI 

9iv. Wprawdzie jakkolwiek przeznaczona alokacja, przy zachowaniu dotychczasowej 

struktury wdrażania, powinna pozwolić na osiągnięcie zakładanych wartości 

docelowych, to jednak warto również uwzględnić pewien margines ryzyka związany z 

ograniczonym potencjałem absorpcyjnym w Działaniu 9.3. Choć na ten moment brak 



 

 
332 332 332 332 

jednoznacznych przesłanek do uznania założonych wartości docelowych za 

przeszacowane, same wskaźniki powinny być dokładnie monitorowane, gdyż 

potencjalnie obarczone są pewną dozą ryzyka. 

 



 

 

Tabela 73 Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 9v (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 

Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 

dofinasowanie)119 

Prognoza wskaźnika (Umowy 

o dofinansowanie + pozostała 

alokacja)120 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w programie [os] 
[9.3] 

1 807 1 243 68,8% 1 289 71,3% 2 744 152% 

                                                                 
119 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
120 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w 
oparciu o średni koszt jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników). 



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 

Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 

dofinasowanie)119 

Prognoza wskaźnika (Umowy 

o dofinansowanie + pozostała 

alokacja)120 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej objętych 
wsparciem [szt.] [9.3] 

720 601 83,5% 300 41,7% 638,56 89% 

Liczba inicjatyw dotyczących 
rozwoju ekonomii społecznej 
sfinansowanych ze środków 
EFS [szt.] [9.3] 

-- -- -- -- -- -- -- 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny 
rachunek) [os.] [9.3] 

38% 
4,26% 

(53) 
11,2% 

37,2% 
(480) 

98,0% 1 022 98% 



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 

Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 

dofinasowanie)119 

Prognoza wskaźnika (Umowy 

o dofinansowanie + pozostała 

alokacja)120 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Liczba miejsc pracy 
utworzonych w 
przedsiębiorstwach 
społecznych [szt.] [9.3] 

687 406 32,6% 440 64,0% 937 136% 

 

*Wartości wyliczone z zatwierdzonych wniosków o płatność. 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. Wskaźniki postępu rzeczowego dotyczą wartości 

osiągniętych do 31.12.2018 r. i zatwierdzonych we wnioskach o płatność do 31.03.2019 r. Wskaźniki postępu finansowego (jeśli są 

wskazywane) odnoszą się do wydatków poniesionych do 31.12.2018 r. w deklaracjach złożonych do KE do 31.03.2019 r.
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Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 9v 

Na skuteczność realizacji wsparcia w PI 9v mógł oddziaływać brak precyzyjnej definicji 

Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES), zaś fakt podejmowania prac nad 

prawodawstwem w tym zakresie teoretycznie mógł powodować, iż część 

potencjalnych odbiorców ostatecznych nie była zainteresowana wsparciem, 

spodziewając się ew. konsekwencji zmian prawnych dla ich statusu 

wnioskodawcy/beneficjenta w RPO WM 2014-2020. Choć kwestia ta nie wybrzmiała 

silnie w badaniu dot. RPO WM 2014-2020 (była wskazywana przez beneficjentów w 

badaniu ilościowym, natomiast nie miała wagi krytycznej), jest zagadnieniem 

podnoszonym w większości opracowań poświęconych samym PES, dlatego uznano za 

zasadne przywoływanie jej w części dot. czynników wpływających na skuteczność PI9v. 

Obiektywnie jednak, biorąc pod uwagę istnienie projektu „Koordynacja ekonomii 

społecznej na Mazowszu” i to, jak bogaty materiał dokumentacyjny jest w jego ramach 

przedstawiany - można zasadnie uznać, iż ryzyko to na Mazowszu nie było aż tak 

znaczące. Analogicznie - choć znowu wymaga podkreślenia, iż nie jest to zagrożenie 

specyficzne jedynie dla województwa mazowieckiego ani też nie ma pewności, iż 

wyrażona obawa się zmaterializuje - sygnalizuje się potencjalne nadużycia, jakie mogą 

wynikać z włączenia do grona adresatów wsparcia przedsiębiorstw i organizacji 

biznesowych (które mogą być de facto zwykłymi spółkami handlowymi działającymi w 

oparciu o ekonomiczną zasadę maksymalizacji zysku, zaś swoją formę traktować jako 

narzędzie do osiągania dostępu do ew. dodatkowych źródeł finansowania 

zewnętrznego). 

W przypadku Działania 9.3, podobnie jak w przypadku wielu innych obszarów 

interwencji wspieranych z EFS, negatywnie na wdrażanie wpłynął fakt wstrzymanie 

procesu podpisywania umów wynikający z konieczności wdrożenia działań 

naprawczych związanych z kwalifikowalnością podatku VAT. 

Beneficjenci objęci badaniem zasadniczo nie mieli zastrzeżeń do otrzymanej pomocy. 

Akcentowano, iż czas od momentu ogłoszenia naboru do momentu złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu był wystarczająco długi. Analogicznie, 3 z 4 respondentów 

reprezentujących PES w badaniu ilościowym uznawało za odpowiednie czas oceny 

wniosków oraz okres oczekiwania na podpisanie umowy o dofinansowanie po 

pozytywnej decyzji o otrzymaniu dofinansowania. Nikt z badanych nie prezentował 

zdecydowanie negatywnych postaw względem wielkości czy zakresu wsparcia. Jako 

uciążliwość wskazano jedynie konieczność wypełnienia kart czasu - co obiektywnie nie 

jest trudnością wynikającą z samego RPO WM 2014-2020, lecz prawodawstwa i trudno 
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winić Program za jej występowanie. Reasumując, sam kształt wsparcia nie stanowił 

czynnika utrudniającego korzystanie z niego. Na skuteczność realizacji mogła 

natomiast oddziaływać hamująco ogólna, poprawiająca się sytuacja na rynku pracy. 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 9v 

Celem planowanej interwencji jest zwiększenie liczby PES i rozwój istniejących 

podmiotów, a tym samym zwiększenie zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i zwiększenie zakresu zadań realizowanych przez PES. 

Zasadniczo, tak zaprojektowana interwencja trafnie odpowiada na zarysowany 

problem. Zjawiskiem, które zaszło w ostatnich latach, jest natomiast zmniejszenie skali 

występowania samego wyzwania społecznego. 

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 9v 

Potencjał aplikacyjny w PI 9v jawi się jako relatywnie wysoki, niezaspokojony pomimo 

dotychczas zrealizowanych naborów. Choć grupa potencjalnych wnioskodawców jest 

ograniczona liczebnościowo (na skutek czego, w dotychczasowych czterech naborach 

w trybie konkursowym złożono łącznie 17 poprawnych formalnie wniosków, 

zatwierdzonych do dofinansowania zostało 14, zaś umowy podpisano jedynie z 7 

podmiotami), to jednak sygnalizuje ona dalsze potrzeby oraz zdolność do 

wykorzystania potencjalnych, dodatkowych środków. Wpływ na to może mieć również 

relatywnie niska, w porównaniu do innych regionów, alokacja na wsparcie z PI 9v. 

Wreszcie, w badaniu ilościowym kilkunastu respondentów było zainteresowanych 

pozyskiwaniem wsparcia w ramach Działania 9.3.  

Podsumowanie OP IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem



 

 

Tabela 74 Wskaźniki wybrane do Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych – OP IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem (stan na 31.12.2018 r.) 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik lub KEW 
Jednostka 
pomiaru 

Cel pośredni na 2018 
r. 

% realizacji celu 
pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji 
wartości 

docelowej 

WF 
Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych  

EUR 21 948 221 
103,4% 

(22 703 685,29) 
216 135 541 10,5% 

WP 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w programie 

osoby 10 419 
136,6% 

(14 227) 
33 145 42,9% 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014; Wskaźniki postępu rzeczowego dotyczą wartości 

osiągniętych do 31.12.2018 r. i zatwierdzonych we wnioskach o płatność do 31.03.2019 r. Wskaźniki postępu finansowego odnoszą się do 

wydatków poniesionych do 31.12.2018 r. w deklaracjach złożonych do KE do 31.03.2019 r.
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Wskaźnik postępu finansowego odnoszący się do wydatków poniesionych do 

31.12.2018 r. w deklaracjach złożonych do KE do 31.03.2019 r. wykazuje realizację na 

poziomie 103,4% wartości pośredniej wyznaczonej na koniec 2018 r. Wskaźnik 

produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie, liczony według tego samego stanu, osiągnął poziom 136,6%. 

Oznacza to, iż Ramy Wykonania osi IX zostały wykonane, zaś rezerwa wykonania tej 

osi nie jest zagrożona. Warto zauważyć, iż z uwagi na specyfikę realizowanych 

projektów i ich efektywność, wskaźnik rzeczowy znacząco „wyprzedza” wskaźnik 

finansowy, co zapewne w najbliższej przyszłości zacznie się niwelować i poziom 

realizacji obydwu z nich będzie się do siebie upodabniał. 

X Edukacja dla rozwoju regionu 

Priorytet inwestycyjny 10i  
W ramach PI 10i realizowane są następujące cele szczegółowe: 

• Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, 

szczególnie o największych i specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

• Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

Powyższe cele realizowane są w formie Działania 10.1 Rozwój dzieci i młodzieży, które 

to następnie dzieli na 4 poddziałania: 

1. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 

W ramach tego Poddziałania przewidziano projekty ukierunkowane są na trzy obszary 

wsparcia. 

1.1 Wspieranie uczniów poprzez:  

a) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz 

umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy; 

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 

uczniów; 

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 

1.2 Wspieranie nauczycieli poprzez: 

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli; 
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b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z 

uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

c) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów 

1.3 Rozwój infrastruktury szkolnej poprzez: 

a) tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu; 

b) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji 

matematyczno-przyrodniczych; 

c) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz 

narzędzia TIK; 

d) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz 

specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych; 

Realizacja wyżej opisanych typów projektów monitorowana jest przez do nich dobrane 

następujące wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

− Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych 

− Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych 

− Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności 

uniwersalne po opuszczeniu programu 

− Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu 

oraz produktu: 

− Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w 

sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

− Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w 

programie 

− Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 

− Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 

− Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie 
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2. Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT 

W ramach tego Poddziałania przewidziano trzy rodzaje projektów: 

2.1 Nastawione na kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych 

oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

2.2 Nastawione na tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu. 

2.3 Nastawione na korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 

rozwijanie kompetencji informatycznych. 

W ramach sprawozdawczości z realizacji projektów w tym poddziałaniu wybrano jeden 

wskaźnik rezultatu bezpośredniego: 

− Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności 

uniwersalne po opuszczeniu programu 

oraz jeden wskaźnik produktu: 

− Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie  

3. Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne – skierowane do uzdolnionej 

młodzieży (projekt pozakonkursowy).  

W ramach tego poddziałania nie przygotowano wskaźnika rezultatu bezpośredniego, 

opracowano tylko wskaźnik produktu:  

− Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie  

4. Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, które ma na celu: 

4.1 tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP 

(ośrodkach wychowania przedszkolnego); 

4.2 dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami; 

4.3 rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 

dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów; 

4.4 wydłużenie godzin pracy OWP; 

4.5 doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP.  

W ramach tego poddziałania wybrano jeden wskaźnik rezultatu bezpośredniego: 
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− Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu.  

oraz trzy wskaźniki produktu: 

− Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 

− Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. 

− Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. 

Wszystkie dobrane wskaźniki trafnie relacjonują realizację wyznaczonych w ramach 

poszczególnych poddziałań celów. 

Diagnoza dla PI 10i 

PI 10i jest odpowiedzią na dwa kluczowe wyzwania dotyczące Mazowsza. Z jednej 

strony jest to niska (na etapie planowania wsparcia) stopa objęcia dzieci opieką 

przedszkolną, z drugiej zaś braki w kompetencjach kluczowych oraz umiejętnościach 

uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy – to jest informatyczno-komunikacyjnych 

(TIK), językowych uczniów szkół kształcących w zakresie ogólnym – podstawowych i 

liceów. Powyższa sytuacja cechuje się dużymi dysproporcjami w zakresie oferty 

edukacyjnej na obszarze województwa mazowieckiego, gdzie obserwujemy różnice w 

dostępności do edukacji przedszkolnej oraz jakości kształcenia ogólnego.  

Należy także dodać, że w okresie realizacji programu zaszła poważna zmiana 

systemowa w obszarze wychowania przedszkolnego. Od 1 września 2017 samorząd 

został zobligowany do zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom od 3 roku życia (rok 

wcześniej taka sama zmiana objęła 4 latki). 

W zakresie Poddziałania 10.1.1 oraz Poddziałania 10.1.2. zaszła daleko idąca zmiana 

systemowa w postaci likwidacji gimnazjów. W opinii pracowników IZ reforma oświaty 

miała znaczący wpływ na kwestie aplikowania szkół oraz tempo osiągnięcia 

wskaźników. Wynikało to m.in. z konieczności zmian w dokumentacji projektowej oraz 

sposobie rozliczania środków.  

Tym niemniej jednak na obszarze województwa mazowieckiego mamy do czynienia 

praktycznie z 3 obszarami o bardzo różnych wskaźnikach rozwoju cywilizacyjnego. Te 

obszary to: 

• Miasto stołeczne Warszawa (wydatki w budżecie gminy w Dziale 801 – Oświata i 

wychowanie, za rok 2017 – 1941,15 zł na jednego mieszkańca), które szereg 
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wskaźników ma na poziomie średniej UE lub nawet powyżej; 

• Miasta województwa mazowieckiego (wydatki w budżecie gminy miasta Siedlce w 

Dziale 801 – Oświata i wychowanie, za rok 2017 – 1429,68 zł na jednego 

mieszkańca), które przeciętnie lokują się powyżej średniej dla Polski; 

• Obszary wiejskie województwa mazowieckiego (wydatki w budżecie gminy wsi 

Winnica w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, za rok 2017 – 1302,98 zł na jednego 

mieszkańca), które przeciętnie lokują się na poziomie zbliżonym do innych 

obszarów wiejskich Polski. 

Powyższą sytuację można prześledzić na przykładzie objęcia dzieci wychowaniem 

przedszkolnym. 

Wykres 31. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat (po lewej) oraz 3-4 lat (po prawej) 
objętych wychowaniem przedszkolnym. Dane dla całej Polski oraz woj. 
mazowieckiego. 

 

Źródło: GUS BDL 

Z powyższego wykresu widać, że w okresie planowania wsparcia – tj. lat 2012-2014 – 

mniej więcej 1/3 dzieci w Polsce nie była objęta opieką przedszkolną, a ogólnie 

sytuacja na Mazowszu była pod tym względem o mniej więcej 5 punktów 

procentowych lepsza niż przeciętna dla całego kraju. Sytuacja ta była splotem dwóch 

czynników: z jednej strony mieliśmy do czynienia z niewystarczającą bazą w zakresie 

miejsc publicznej opieki przedszkolnej, z drugiej zaś dla istotnej części rodzin 

województwa problemu tego nie mogły rozwiązać przedszkola prywatne, których 

czesne przekraczało możliwości rodzin. Ta grupa czynników została zniwelowana przez 
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wspomnianą reformę oraz oddziaływanie interwencji wdrażanej ramach RPO WM 

2014-2020.  

Pozostałe czynniki wpływające na nieposłanie dziecka do przedszkola – które obecnie 

oddziałują – mają charakter bardziej mentalny; tzn. część rodzin wybiera pozostanie z 

dzieckiem w domu niż wysłanie go do przedszkola. Decyzję o tym, czy pozostać w 

domu czy pójść do pracy warunkują dwie – wzajemnie znoszące się – okoliczności. 

Pierwsza, zachęcająca do pozostania w domu to program 500+, który zmniejsza 

przymus ekonomiczny skłaniający do podjęcia zatrudnienia. Druga to poprawa sytuacji 

na rynku pracy, będąca efektem dobrej koniunktury gospodarczej, która to 

koniunktura zachęca rodziców, przeważnie matki, do podjęcia zatrudnienia. Trudno 

powiedzieć, który z wyżej wymienionych bodźców działa silniej: z jednej strony mamy 

presję ekonomiczną z drugiej zaś określony system wartości, zgodnie z którym 

dzieckiem lepiej opiekować się jest przez cały czas w domu. Niewątpliwie presja 

ekonomiczna silniej oddziałuje na osoby, które są w stanie podjąć dobrze płatną pracę. 

W przypadku osób, których dochody z potencjalnej pracy tylko nieznacznie 

przekraczają dochody z innych, niezarobkowych źródeł utrzymania (w tym przede 

wszystkim z transferów socjalnych), bodziec do podjęcia zatrudnienia jest bardzo 

słaby. 

Opieka przedszkolna na terenach wiejskich województwa mazowieckiego (rozumiana 

jak odsetek dzieci uczęszczających do przedszkola) wygląda podobnie jak dla reszty 

kraju. 
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Wykres 32. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat (po lewej) oraz 3-4 lat (po prawej) na 

terenach wiejskich objętych wychowaniem przedszkolnym. Dane dla całej Polski 

oraz woj. mazowieckiego. 

 

Źródło: GUS BDL 

Analizując powyższe wykresy można nawet zauważyć, że poprawa w zakresie objęcia 

wychowaniem przedszkolnym dzieci w większym zakresie zaszła dla województwa 

mazowieckiego niż dla całej Polski – w roku 2010 wskaźnik dla całego kraju był o mniej 

więcej 1 punkt procentowy wyższy a w 2017 widzimy, że to Mazowsze ma o 4 p.p. 

wyższy wskaźnik od reszty kraju. 

Jednak obraz ten jest obciążony pewnym systematycznym błędem (z ang. biased), jeśli 

z analiz nie wyłączy się Warszawy. Dane dostępne w statystyce publicznej pozwalają 

zrobić takie zestawienia. Wówczas widać, z jak dużym zróżnicowaniem mamy do 

czynienia na terenie województwa. 
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Wykres 33. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat w miastach województw mazowieckiego 

oraz przeciętnie dla miast Polski objętych wychowaniem przedszkolnym. 

 

Źródło: GUS BDL. Na wykresie pokazano wartości procentowe tylko dla Mazowsza oraz 

Polski, aby utrzymać czytelność wykresu. W powyższym przykładzie istotne jest zatem 

pokazanie pewnych zależności a nie precyzyjnych wartości %. 
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Wykres 34. Odsetek dzieci w wieku 3-4 lat w miastach województw mazowieckiego 

oraz przeciętnie dla miast Polski objętych wychowaniem przedszkolnym 

 

Źródło: GUS BDL. Na wykresie pokazano wartości procentowe tylko dla Mazowsza oraz 

Polski, aby utrzymać czytelność wykresu. Istotne jest pokazanie pewnych, bardziej 

ogólnych zależności a nie precyzyjnych wartości %. 

Dopiero dwa powyższe wykresy pokazują, z jaką sytuacją mamy do czynienia na 

Mazowszu. A zatem ogólnie województwo cechuje się wyższym niż średnio dla kraju 

odsetkiem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (różnica na korzyść 

Mazowsza około 6 p.p.), ale to przede wszystkim jest zasługa Warszawy. Dobrze na 

tym tle wypadają jeszcze Siedlce oraz Ostrołęka – oba miasta powyżej średniej dla 

Polski.  

Widzimy zatem taką sytuację: Warszawa ma najwyższy wskaźnik, przekraczający 100% 

(to może wynikać z faktu, że do warszawskich przedszkoli posyłane są dzieci formalnie 

będące spoza Warszawy), Mazowsze cechuje się równie wysokim odsetkiem (który 

zawdzięcza Warszawie) ale są miasta, dla których wskaźnik ten przybiera wartość 82% 

(Ciechanów). A jeśli na wykres ten nałożylibyśmy wykres dla terenów wiejskich 

województwa mazowieckiego (62,2% dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem 

przedszkolnym), wówczas zobaczymy z jednej strony całą złożoność sytuacji, która 

może wymknąć się prostym, uogólniającym statystykom, a z drugiej wspomniane 

wcześniej wysokie zróżnicowanie w dostępie do edukacji przedszkolnej. 
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Zaproponowana logika interwencji pozostaje nadal trafna, chociaż zaszły zmiany w 

zakresie zapewnienia opieki przedszkolnej. Coraz częściej to już nie wspomniane 

czynniki obiektywne – niewystarczająca baza edukacyjna – wpływają na nieposyłanie 

dziecka do przedszkola, a te bardziej subiektywne (mentalne). Choć istnieją nadal 

obszary – tereny wiejskie – gdzie mamy do czynienia z niewystarczającą liczbą miejsc 

wychowania przedszkolnego. Wypada także zauważyć, że w przeprowadzonych 

badaniach ewaluator spotkał się z opinią, iż na terenach słabo zurbanizowanych 

trudno jest zorganizować opiekę przedszkolną – dotacja ministerialna (1506 zł rocznie 

na 1 dziecko w roku 2018121) nie wystarcza na pokrycie kosztów osobowych dla 

przedszkola liczącego np.: 20 dzieci, a barierą uniemożliwiającą tworzenie większych 

przedszkoli są spore odległości pomiędzy poszczególnymi wsiami. Mniej zamożne 

samorządy nie mogą sobie pozwolić na znaczne finansowanie z środków własnych 

miejsc opieki przedszkolnej.  

W logice interwencji PI 10i również w zakresie edukacji ogólnej widać trafność 

podejmowanych działań – to znaczy, że odpowiadają one na wyzwania stojące przed 

województwem. Zgodnie z dostępnymi analizami (m.in. panelowego badania PARP 

„Bilans Kapitału Ludzkiego”122) prawidłowo zdiagnozowano problem luki 

kompetencyjnej a następnie opracowano propozycje jego rozwiązania.  

Ocena postępów w realizacji PI 10i 

Wskaźniki występujące w ramach PI 10i można podzielić na cztery grupy. W pierwszej 

grupie będą wskaźniki, które już w połowie trwania programu zostały przekroczone 

wielokrotnie. Druga grupa obejmuje te wskaźniki, które w połowie programu 

przekroczyły swoje wartości docelowe. Trzecia grupa to wskaźniki, które jeszcze nie 

zostały zrealizowane, ale dla których podpisane już umowy dają bardzo duże 

prawdopodobieństwo ich realizacji. Te trzy pierwsze grupy nie budzą żadnych obaw. 

Problematyczna jest czwarta grupa wskaźników, których ani obecne wartości ani 

podpisane już umowy nie dają podstaw do uzyskania na koniec okresu wartości 

                                                                 
121 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U. 

2017 poz. 2203 art. 53 p.4 
122 Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to badanie, służące monitoringowi 
zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, które prowadzone jest przez PARP 
we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. Pierwszy BKL 
realizowany był w latach 2009-2015. Od 2016 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego 
wydania badani 
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zaplanowanych. 

W grupie pierwszej mamy szereg wskaźników, których wartości docelowe już w 

połowie okresu realizacji programu zostały wielokrotnie przekroczone – tzn. zostały 

już osiągnięte: 

− Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (10.1.1 oraz 10.1.4) – 

267,3%; 

− Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie (10.1.1) – 

863,6%; 

− Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie (10.1.1 oraz 10.1.2) – 

207,2%. 

Drugą grupę tworzą wskaźniki, które w połowie okresu realizacji osiągnęły już lub 

lekko przekroczyły swoje wartości docelowe, zakładane na rok 2023: 

− Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych (10.1.1) – 122,9%123; 

− Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w 

programie (10.1.1) – 126,7%; 

− Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych (10.1.1) – 126,1%124; 

Do listy tej można dodać dwa wskaźniki, które są bliskie osiągnięcia wartości 

docelowej (na podstawie wniosków o płatność): 

− Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie (10.1.3) – 

93,6%. Wskaźnik jest realizowanych w ramach projektu realizowanego 

pozakonkursowo. Tym samym nie istnieje ryzyko jego niezrealizowania.  

                                                                 
123 W związku ze stanowiskiem IK UP do wskaźnika nie należy wliczać szkół, które 
korzystają ze sprzętu TIK, ale nie są uczestnikami projektów i nie otrzymały 
bezpośredniego wsparcia w projekcie (możliwość korzystania innych szkół ze sprzętu 
TIK szkoły – uczestnika instytucjonalnego wynika z kryterium premiującego, 
zastosowanego w naborach). Obecnie trwa proces korekty danych we wskaźniku, w 
którym nie będą wykazywane placówki nie będące uczestnikami projektów, które nie 
objęto wsparciem w postaci wyposażenia sprzętem TIK. 
124 J.w. 
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− Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności 

uniwersalne po opuszczeniu programu (10.1.1 oraz 10.1.2) – 94%. Realizacja 

tego wskaźnika nie jest zagrożona z kilku powodów. Po pierwsze jest to 

wskaźnik rezultatu, którego referencyjny wskaźnik produktu Liczba uczniów 

objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 

umiejętności uniwersalnych w programie wyniósł 207,2% (na podstawie 

wniosków o płatność). Tym samym nie istnieje problem z naborem odbiorców 

wsparcia. Po drugie wartość procentowa wskaźnika produktu dla umów o 

dofinansowanie wynosi 245,2%, czyli część projektów jeszcze jest w trakcie 

realizacji, więc stąd wynika, iż pewna grupa uczniów objęta wsparciem nie 

nabyła jeszcze kompetencji lub kwalifikacji (co musi znaleźć potwierdzenie w 

stosownym certyfikacie – potwierdzenie nabycia kompetencji lub kwalifikacji). 

Po trzecie, w programie naborów na rok 2019 planuje się konkursy na łączną 

kwotę 4 471 000 zł, co jeszcze w większym stopniu przyczyni się nie dość, że do 

zrealizowania to jeszcze do przekroczenia wartości wskaźnika. 

W trzeciej grupie widzimy wskaźniki, których wartość na podstawie podpisanych już 

umów przekracza cel na rok 2023 (oczywiście w tej grupie będą także wszystkie 

wcześniej wymienione): 

− Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu (10.1.1) – 105,4%; 

− Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu (10.1.4) – 116,3%. 

Ostatnia, czwarta grupa to wskaźniki, którym na chwilę obecną grozi niezrealizowanie 

założonej wartości, a podana wartość dotyczy obecnie podpisanych umów: 

− Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (10.1.4) – 53% 

− Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 

(10.1.4) – 81,4%; 

Na podstawie wartości osiągniętych w już zrealizowanych projektach można wyliczyć 

koszt jednostkowy wskaźnika. Wiedząc zaś ile pozostało do wykorzystania środków, 

można przygotować prognozę mówiącą, jaka wartość danego wskaźnika jest możliwa 

do zrealizowania, co zostało pokazane w dwóch ostatnich kolumnach tabeli na 

następnej stronie. Tak wyliczony koszt jednostkowy poszczególnych wskaźników 
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pochodzi z kalkulacji na podstawie podpisanych już umów o dofinasowanie dla 

projektów, w których ten wskaźnik jest realizowany. Trzeba pamiętać, że wartość ta 

jest bardziej użyteczna w odpowiedzi na pytanie czy dostępne środki pozwolą na 

realizację danego wskaźnika niż mówiąca o koszcie konkretnych działań. Wiele 

projektów realizuje różne wskaźniki jednocześnie np.: stworzenie 40 (nowych) miejsc 

opieki przedszkolnej, objęcie 200 dzieci dodatkowymi zajęciami wyrównującymi 

szanse edukacyjne oraz przeszkolenie 3 nauczycieli. I w takim przypadku wyliczenie 

kosztu wskaźnika „Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie” dzieląc liczbę 

nauczycieli przed koszt całego projektu (np.: 600 000 zł) nie mówi nam, ile faktycznie 

kosztuje przeszkolenie jednego nauczyciela, a zatem nie można tego odnosić do 

rynkowych kosztów takich pojedynczych działań. 



 

 

Tabela 75. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 10i (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 

Poddziała

nie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 

Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 

dofinasowanie)125 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)126 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Wskaźniki produktu 

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

10.1.4 22 355 7 582 33,9% 11 839 53,0% 16 001 72% 

                                                                 
125 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
126 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze podpisanych 

umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w oparciu o średni koszt 

jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 

Poddziała

nie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 

Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 

dofinasowanie)125 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)126 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego 
dofinansowanych w 
programie 

10.1.4 3 709 1 966 53,0% 3 018 81,4% 4 079 110% 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie 

10.1.1 

10.1.4 
2 164 5 785 267,3% 7 764 358,8% 11 818 546% 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie 

10.1.1 1 633 5 150 315,4% 6 778 415,1% 10 772 660% 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie  

10.1.4 531 635 119,6% 986 185,7% 1 333 251% 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem z zakresu TIK w 

10.1.1 327 2 824 863,6% 4 165 1273,7% 6 620 2024% 



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 

Poddziała

nie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 

Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 

dofinasowanie)125 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)126 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

programie  

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

10.1.1 313 312 99,7% 493 157,5% 783 250% 

Liczba szkół, których 
pracownie przedmiotowe 
zostały doposażone w 
programie 

10.1.1 292 370 126,7% 545 186,6% 866 297% 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem stypendialnym w 

10.1.3 2 563 2 398 93,6% 1 922 75,0% 3 128 122% 



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 

Poddziała

nie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 

Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 

dofinasowanie)125 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)126 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

programie 

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

10.1.1 

10.1.2 
35 680 73 919 207,2% 87 476 245,2% 133 840 375% 

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

10.1.1 27 587 56 912 206,3% 67 410 244,4% 107 137 388% 



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 

Poddziała

nie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 

Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 

dofinasowanie)125 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)126 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

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

10.1.2 8 093 17 007 210,1% 20 066 247,9% 25 494 315% 

Wskaźniki rezultatu 

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

10.1.1 91% 

 

76,52% 

(3 943) 

84,1% 

 

95,37% 

(6 464) 

104,8% 10 273 105% 

Liczba nauczycieli, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po 

10.1.4 86% 
75,32% 

(476) 
87,2% 

90,67% 

(894) 
105,4% 1 208 105% 



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 

Poddziała

nie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 

Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 

dofinasowanie)125 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)126 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

opuszczeniu programu  

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

10.1.1 90% 
110,58% 

(345) 
122,9% 

104,67% 

(516) 
116,3% 820 116% 

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

10.1.1 90% 
113,51% 

(420) 
126,1% 

102,39% 

(558) 
113,8% 887 114% 

Liczba uczniów, którzy 
nabyli kompetencje 
kluczowe lub umiejętności 

10.1.1 

10.1.2 
97% 

44,98% 

(33 252) 
46,4% 

91,21% 

(79 791) 
94,0% 122 082 94% 



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 

Poddziała

nie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 

Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 

dofinasowanie)125 

Prognoza wskaźnika (Umowy o 

dofinansowanie + pozostała 

alokacja)126 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

uniwersalne po opuszczeniu 
programu  

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

10.1.1 97% 
42,76% 

(24 338) 
44,1% 

92,00% 

(62 015) 
94,8% 98 562 95% 

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

10.1.2 97% 
52,41% 

(8 914) 
54,0% 

88,58% 

(17 776) 
91,3% 22 585 91% 

*Wartości wyliczone z zatwierdzonych wniosków o płatność. 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. Wskaźniki postępu rzeczowego dotyczą wartości 



 

 

osiągniętych do 31.12.2018 r. i zatwierdzonych we wnioskach o płatność do 31.03.2019 r. Wskaźniki postępu finansowego (jeśli są 

wskazywane) odnoszą się do wydatków poniesionych do 31.12.2018 r. w deklaracjach złożonych do KE do 31.03.2019 r.



 

 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 10i 

Znaczne przekroczenie wskaźnika Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 

wynika z: 

a) Punktacji premiującej realizację wartości docelowej wskaźnika produktu Liczba 

uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 

umiejętności uniwersalnych w programie (konkurs RPMA.10.01.01-IP.01-14-

031/16); 

b) Punktacji premiującej wyższą efektywność kosztową dla wskaźnika Liczba 

uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 

programie, co zgodnie z zasadą korzyści skali sprzyjało projektom obejmującym 

większe grupy uczniów (konkurs: RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15); 

c) Punktacji przyznającej większą liczbę punktów szkołom, w których jest więcej 

dzieci z deficytami (tj. uczniów/słuchaczy z grup defaworyzowanych). Wówczas 

też więcej dzieci jest objętych działaniem projektu, co wprost przekłada się na 

wyższą wartość wskaźnika (konkurs RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16); 

d) Punktacji przyznającej większą liczbę punktów dla projektów, które obejmują 

działaniem większą grupę docelową, wyrażoną w kryterium „Adekwatność 

doboru grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie” (m.in.: Załącznik 3, 

str. 26-27 w „Kryteria formalne, kryteria dostępu, kryteria merytoryczne 

ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe (premiujące) dla konkursu nr 

RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla 

rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.”) Kryterium to stosowane było we 

wszystkich 4-ech konkursach w ramach Poddziałania 10.1.1 i pozytywnie 

wpływało na realizację wskaźnika. 

Ostatnie z ww. kryteriów miało również pozytywny wpływ na wysokie wykonanie 

wskaźnika Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. 

Dwa spośród trzech już teraz zrealizowanych wskaźników: Liczba szkół, w których 

pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych oraz Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt 

TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych to są wskaźniki rezultatu bezpośredniego, dla 

których przekroczenie docelowej wartości 90% wynika poniekąd z logiki tworzenia 

wskaźnika rezultatu. Jego wartość to określony odsetek wskaźnika referencyjnego. I 



 

 

tak dla pierwszego z wymienionych wskaźników, wartością referencyjną jest wartość 

wskaźnika produktu: Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach 

programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dla drugiego z 

omawianych wskaźników rezultatu bezpośredniego odniesieniem jest wartość 

wskaźnika produktu: Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały 

doposażone w programie, który to wskaźnik już został zrealizowany (przekroczono 

wartość na rok 2023). 

Odnośnie wskaźników, których wartość może świadczyć o tym, że są one zagrożone 

niezrealizowaniem należy zauważyć, że: 

1. W obrębie oddziaływania wskaźnika Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie zaszła istotna zmiana o charakterze 

systemowym: wprowadzono prawo do edukacji przedszkolnej – najpierw dla 

dzieci od 4-go a później dla dzieci od 3-go roku życia.  

Wskaźnik ten mierzy również przystosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji jego oddziaływanie ogranicza 

się do liczby dzieci z niepełnosprawnościami, które uczęszczają do przedszkolna, w 

którym projekt realizujący ten wskaźnik został przeprowadzony. Innymi słowy, 

dochodzi do sytuacji, w której przedszkole zostało przystosowane do dzieci z 

niepełnosprawnościami, ale faktycznie korzysta z tego 2~3 dzieci – bo tylko tyle dzieci 

z niepełnosprawnościami jest posyłanych do tego przedszkola. Tym samym nie 

uwzględnia się, że znacznie więcej takich dzieci przedszkole mogłoby przyjąć; to, że 

tego nie robi zależy od czynników zewnętrznych: 

a) nie ma więcej dzieci z niepełnosprawnościami; 

b) rodzice dzieci z niepełnosprawnościami nie decydują się na posyłanie ich do 

przedszkola. 

Nie bez znaczenia dla powstawania nowych miejsc wychowania przedszkolnego (w 

nowotworzonych obiektach) jest wzrost kosztów inwestycyjnych (budowlanych) 

takiego przedsięwzięcia. 

Wszystkie te wyżej wymienione czynniki, ale przede wszystkim zmiana w polityce 

edukacyjnej państwa, skłaniają do rekomendacji polegającej na obniżeniu wartości 

tego wskaźnika do wartości obecnie zakontraktowanej w już podpisanych umowach, 

powiększonej ewentualnie o spodziewaną realizację wskaźnika w naborze ogłoszonym 

w lutym 2019 – tj. 521. Tym samym wartość wskaźnika po zmianie wynosiłaby: 3018 

(wartość z już podpisanych umów) + 521 (szacowana wartość do osiągnięcia w 



 

 

najbliższym naborze) – 3539 (wobec liczby 3709 założonej na koniec Programu). Liczbę 

tę można nieznacznie pomniejszych o ryzyko niewykonania części z podpisanych lub 

planowanych do podpisania umów. Należy jednak zauważyć, że w opinii IZ wskaźnik 

ten nie jest poważnie zagrożony niewykonaniem. Pewnym utrudnieniem w jego 

realizacji jest wymóg 20% wkładu własnego, co może zniechęcać gminy do ubiegania 

się o dofinansowanie.  

2. Drugim wskaźnikiem, którego wartość może rodzić ryzyko niezrealizowania jest 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. Tematycznie 

częściowo mieści się on w obszarze problemów opisanych wyżej.  

Mimo, iż przedstawiona wcześniej prognoza wskazuje na niemożliwość finansową 

zrealizowania tego wskaźnika (72%), to należy jednak pamiętać, że prognoza ta 

zakłada jego realizację w konfiguracji (czyli w takich samych proporcjach do innych 

wskaźników z tego poddziałania) takiej, jak to ma miejsce dotychczas. Ponieważ 

projekty realizują kilka wskaźników naraz – czyli tym samym realizują kilka różnych 

aktywności – należy położyć większy nacisk na aktywności, które bezpośrednio 

relacjonuje ten wskaźnik a odejść od innych form – np.: obejmowania nauczycieli 

wsparciem, gdyż wskaźnik ten dla Poddziałania 10.1.4 (Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie) już teraz wynosi 119,6% - na podstawie zatwierdzonych już 

wniosków o płatność.  

Pewnego rodzaju utrudnieniem w realizacji tego wskaźnika jest ograniczenie 

wynikające z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, w 

których to w rozdziale 3 – „Wsparcie udzielane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 

10(i)” w pkt. 13h jest zapis: „dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich 

dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych 

miejsc wychowania przedszkolnego. Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych 

stanowi nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu […]”. Zgodnie z 

informacjami otrzymanymi od IZ ministerstwo planuje zlikwidowanie tego 

ograniczenia, ale nie jest znany termin tych zmian.   

Można zatem zarekomendować obniżenie tego wskaźnika według następującego 

wzoru: 11 839 (wartość przewidywana z dotychczas podpisanych umów) + 3140 

(wartość zakładana w ostatnio zakończonym naborze) = 14 979. Liczbę tę można 

pomniejszyć o ryzyko niewykonania części z realizowanych umów. 



 

 

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 10i 

Mimo sygnalizowanej wcześniej poprawy w ramach obszarów oddziaływania 

interwencji, potrzeby pozostają nadal aktualne. Dotyczy to w równej mierze obu celów 

PI 10i, choć w zakresie opieki przedszkolnej inaczej rozkładają się akcenty. Znaczy to, 

że wsparcie dzieci opieką przedszkolną jest nadal bardzo istotne, a działania w ramach 

Programu powinny uzupełniać działania podejmowane w ramach polityki edukacyjnej 

w tym zakresie. Pamiętać należy, że choć w zakresie dostępu do opieki przedszkolnej 

zaszła radykalna poprawa, to nadal są obszary – przeważnie tereny wiejskie – gdzie 

ten dostęp jest niewystarczający w stosunku do zapotrzebowania Częściowej zmianie 

uległy bariery w dostępie do opieki przedszkolnej. Tak jak jeszcze kilka lat temu 

głównym powodem niekorzystania z opieki przedszkolnej była niewystarczająca 

infrastruktura lub brak środków na sfinansowanie prywatnego przedszkola, tak 

obecnie coraz większe znaczenie ma bariera mentalna – część rodzin nie dostrzega 

pożytków z posyłania dzieci do przedszkoli. Jest to szczególnie niebezpieczne w 

przypadku dzieci z różnymi deficytami, których dostrzeżenie na możliwie wczesnym 

etapie rokuje największe szanse na zniwelowanie. Nie bez znaczenia jest również 

lokalizacja przedszkola – im dalej jest ono położone od miejsca pracy lub zamieszkania 

rodziców, tym mniej chętnie są oni skłonni posłać tam dziecko. 

Wykres 35. Odsetek dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. 

Dane dla poszczególnych województw oraz średnia całej Polski – stan na rok 2017 

 

Źródło: GUS BDL 

Potrzeby szkół kształcących ogólnie praktycznie nie uległy większej zmianie. Część 
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badanych zwracała uwagę, że w sytuacji, gdy projekty kierowane są na bezpośrednie 

wsparcie uczniów, to w momencie, gdy opuszczają oni mury szkoły, w samej szkole nic 

nie pozostaje. Stąd też konieczność inwestowania w nauczycieli – w ich kapitał 

intelektualny – oraz w infrastrukturę. W tym ostatnim zakresie istnieje bariera w 

postaci limitu środków trwałych w projekcie w wysokości 30% wartości projektu. 

W PI 10i realizowane interwencje nie niosą ryzyka niskiej skuteczności bądź 

efektywności, także nie ma konieczności implikacji praktyk z innych województw. Tym 

niemniej można przywołać praktyki stosowane w innych regionach w obszarze działań 

związanych z edukacją w sytuacji niskiej kontraktacji:  

− spotkania informacyjne i szkoleniowe dla beneficjentów; 

− spotkania z beneficjentami w celu diagnozy powodów niskiego 

zainteresowania konkursami; 

− wydłużanie terminu trwania naborów; 

− relatywnie szybkie ogłaszanie kolejnych konkursów; 

− zwiększanie budżetu kolejnych konkursów w sytuacji, gdy wartość złożonych 

wniosków przewyższała budżet naboru. 

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 10i 

Do dnia 31.12.2018 roku łącznie złożono 826 wniosków o dofinansowanie na kwotę 

741 385 811,39 zł, przy wkładzie UE w wysokości 592 343 209,57 zł, z tego podpisano 

322 umowy na łączną kwotę 266 430 441,45 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 

213 041 750,45 zł, co oznacza ponad 67,03% alokacji UE.  

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych we wnioskach o płatność 

złożonych i skorygowanych do 31.12.2018 roku wyniosła 108 255 499,40 zł, w której 

86 551 481,79 zł stanowiło dofinansowanie UE. Oznacza to wykorzystanie 27,23% 

alokacji UE. 

W ramach PI 10i dokonano zmniejszenia alokacji127 na Poddziałanie 10.1.1 o 4 479 808 

euro, to jest – 19 275 717,86 zł128. 

Do dnia 31.12.2018 odbyły się: 

− 4 nabory się ramach Poddziałania 10.1.1, przy czym pierwszy rozpoczął się 

                                                                 
127 Zostało to uwzględniono w prezentowanych wyliczeniach. 
128 1 euro=4,3028 zł 



 

 

jeszcze pod koniec 2015 roku. Do dnia 31.12.2018 podpisano 191 umów (nie 

uwzględnia to wyników czwartego z ogłoszonych naborów, którego termin 

rozstrzygnięcia przypada na maj 2019). Budżety naborów wynosiły łącznie 

226 916 089 zł a sumy, o które wnioskowali projektodawcy to łącznie 

418 897 503,18 zł. Dwukrotne przekroczenie sumy budżetu naborów świadczy 

o znacznym potencjalne absorpcyjnym i aplikacyjnym PI10i. Najgorzej pod tym 

względem wypadł właśnie wspomniany 4-ty nabór: RPMA.10.01.01-IP.01-14-

076/18 z budżetem 67 573 019 zł oraz kwotą, o którą wnioskowali 

projektodawcy ponad dwukrotnie niższą - 24 253 175,31 zł. 

− 3 nabory w ramach Poddziałania 10.1.2. Do dnia 31.12.2018 podpisano 32 

umowy. Budżety naborów wynosiły łącznie 46 539 690 zł a sumy, o które 

wnioskowali projektodawcy to łącznie 53 505 218,35 zł. Wskazuje to na 

umiarkowany potencjał aplikacyjnych Poddziałania, choć nie widać tutaj 

żadnych zagrożeń dla realizacji naborów. 

− 4 pozakonkursowe nabory w ramach Poddziałania 10.1.3 z łącznym budżetem 

12 801 956 zł. 

− 3 nabory w ramach Poddziałania 10.1.4. Do dnia 31.12.2018 podpisano 111 

umów. Budżety naborów wynosiły łącznie 60 998 775 zł a sumy, o które 

wnioskowali projektodawcy to łącznie 109 365 071,30 zł, co stanowi prawie 

180% budżetu naboru. 

Na rok 2019 planuje się: 

− Konkurs w ramach Poddziałania 10.1.2 (Edukacja ogólna w ramach ZIT) z 

alokacją 1 032 453 euro (4 434 000 zł). W ramach tego konkursu szacuje się 

wykonanie wskaźnika Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie w 

wysokości 992. 

− Dalszą realizację Poddziałania 10.1.3 (Programy stypendialne) w trybie 

pozakonkursowym z alokacją 500 416 euro (2 153 189,96 zł). Szacuje się, że 

stypendium otrzyma 476 uczniów. 

− Konkurs w ramach Poddziałania 10.1.4 (Edukacja przedszkolna) z alokacją 

2 168 099 euro (9 328 896,38 zł). W ramach tego konkursu szacuje się 

wykonanie następujących wskaźników: 

• Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w 



 

 

programie – 521 

• Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 3140 

• Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. – 75. 

PI 10i ma znaczny potencjał absorpcyjny: 69% skutecznych beneficjentów z 

Poddziałania 10.1.1 oraz 76,5% z Poddziałania 10.1.4 zamierza ponownie ubiegać się o 

środki. Bardzo podobne wyniki przynosi badanie beneficjentów nieskutecznych: 69% z 

nich zamierza starać się ponownie o dofinansowanie w ramach Podziałania 10.1.1 oraz 

79% w ramach Poddziałania 10.1.4. Wyniki te, choć z racji małej próby obarczone 

sporym błędem, wskazują jednak wyraźnie, że zainteresowanie PI10i pozostaje nadal 

wysokie. 

Priorytet inwestycyjny 10iii  
W ramach PI10iii realizowane jest Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji 

kluczowych wśród osób dorosłych. Działanie to za cel szczegółowy obrało wsparcie 

osób dorosłych, w szczególności z grup zagrożonych wykluczeniem ze względu na niski 

poziom posiadanych kompetencji. Projekty realizowane w tym priorytecie 

inwestycyjnym są nastawione na uczestnictwo w szkoleniach ukierunkowanych na 

podniesienie kompetencji i kwalifikacji w obszarze technologii informatyczno-

komunikacyjnych oraz językowych. W efekcie zrealizowanych działań wzrosną 

zdolności do bycia zatrudnionym (z ang. employability) wśród uczestników projektów. 

Działanie ma także na celu upowszechnianie nawyków do uczestnictwa w uczeniu się 

przez całe życie, co wychodzi naprzeciw polityce kształcenia ustawicznego (z ang. LLL – 

Lifelong Learning).  

Dla Działania 10.2 przewidziano następujące wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

− Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu; 

− Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu; 

− Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu. 

oraz wskaźniki produktu: 

− Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie; 



 

 

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

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

Obrane wskaźniki dobrze odpowiadają grupom znajdującym się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy; tj: 

− osoby młode, które cechują się najwyższymi wskaźnikami bezrobocia spośród 

innych grup wiekowych – z racji braku doświadczenia zawodowego oraz 

kompetencji uniwersalnych jest im trudno znaleźć zatrudnienie; 

− osoby w wieku 50+ - są zagrożone wykluczeniem ze względu na braki w 

kompetencjach uniwersalnych, w tym przede wszystkim niski poziom 

umiejętności obsługi komputera i znajomości podstawowych programów 

biurowych 

− osoby o niskich kwalifikacjach – zagrożone są wpadnięciem we wtórny rynek 

pracy (z ang. secondary labour market129). 

Diagnoza dla PI 10iii 

W PI 10iii podejmowane jest zagadnienie uczenia się przez całe życie. Kwestia ta 

pozostaje cały czas dużym problemem dla Polski. Statystyki wskazują, że odsetek 

uczestniczących w kształceniu ustawicznym w Polsce jest kilkukrotnie nawet niższy niż 

średnia dla krajów UE. W statystyce europejskiej używany jest wskaźnik: „Osoby 

dorosłe uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu” – definiowany jako udział „osób w 

wieku 25-64 lata uczących się lub dokształcających się (w okresie czterech tygodni 

przed badaniem) w ludności ogółem w tej samej grupie wieku” (definicja GUS z 

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, w Eurostacie – Labour Force Survey). 

                                                                 
129 Autorami koncepcji dualnego rynku pracy są Michael Deoringer i Peter Piore. 

Zgodnie z tą koncepcją Pierwotny sektor (primary) cechuje się wysokimi płacami, 

bezpieczeństwem zatrudnienia i wykonywaniem odpowiedzialnej pracy, podczas gdy 

na sektor drugi (secondary) składają się prace niższej rangi, niskie płace i brak 

możliwości rozwijania kariery zawodowej. W późniejszych latach socjolodzy i 

ekonomiści zauważali, że pracownicy pierwotnego i wtórnego rynku pracy zaczynają 

nabierać cech ww. segmentów, co w przypadku pracujących na wtórnym rynku 

skutecznie uniemożliwia im – nawet w przyszłości – przejście do lepszego, 

pierwotnego segmentu.  



 

 

Tabela 76. Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (wartości %) 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UE 27  9,4 9,1 9,3 10,7 10,9 10,8 10,8 11,0 

Polska 5,2 4,4 4,5 4,3 4,0 3,5 3,7 4,0 

Woj. mazowieckie 7,5 6,6 6,9 6,7 6,5 6,0 5,8 5,7 

Warszawski stołeczny : : : 10,2 10,1 9,5 8,9 9,2 

Mazowiecki regionalny : : : 2,6 2,5 2,2 2,2 1,9 

Źródło: Eurostat 

Dane zaprezentowane w tabeli pokazują nam kilka istotnych zjawisk: 

• Po pierwsze wskaźnik uczestnictwa w kształceniu dorosłych jest w Polsce ponad 

dwukrotnie niższy niż przeciętnie dla krajów Unii Europejskiej i można nawet 

zauważyć, że ta różnica zwiększa się i być może niebawem będzie trzykrotna. 

• Po drugie wskaźnik dla Mazowsza przybiera znacznie wyższe wartości niż 

przeciętnie dla Polski. 

• Po trzecie wskaźnik ten jest najwyższy w Polsce dla Warszawy, dla której przybiera 

wartość niewiele niższą od przeciętnej unijnej (a nie jest to cecha Mazowsza, które 

bez Warszawy wypada pod tym względem znacznie gorzej niż średnia dla Polski) a 

zatem wydaje się, że można postawić hipotezę iż kształcenie dorosłych jest 

związane w Polsce z rozwojem centrów gospodarczych i prawdopodobnie 

ogranicza się do wysoko wyspecjalizowanej kadry a nie zaś do obszarów mniej 

rozwiniętych gospodarczo, gdzie poziom kapitału ludzkiego jest niższy. Innymi 

słowy, jeśli zgodzić się z tezą, że podnoszenie kompetencji i kwalifikacji jest 

najlepszą i uniwersalną polityką na rzecz poprawy sytuacji zawodowej różnych 

grup na rynku pracy, w tym szczególnie tych defaworyzowanych, to omawiane 

zjawisko zachodzi w bardzo ograniczonym zakresie i jednak tylko w niewielkim 

stopniu dotyka osoby o niskich kwalifikacjach.  

• Po czwarte widzimy w całej Polsce, a także na Mazowszu, delikatny spadek 

wartości wskaźnika uczestnictwa dorosłych w kształceniu. Jeśli zestawić to z 

radykalną poprawą na rynku pracy, to być może świadczy to o tym, co sygnalizują 

pracownicy urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej, że ludzie niechętnie 



 

 

angażują się w inne aktywności niż praca – tzn., jeśli już uzyskają zatrudnienie, nie 

widzą potrzeby uczestnictwa w szkoleniach. 

Dane te potwierdzają tezę, postawioną już przy okazji opisywania PI10i – na 

Mazowszu mamy do czynienia z sytuacją ogromnego zróżnicowania w zakresie 

szeregu zmiennych określających poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Obok 

Warszawy, której poziom życia w wielu wymiarach jest bliski średniej unijnej, mamy 

mniejsze miasta regionu, które cechują się wskaźnikami rozwoju zbliżonymi do 

średniej ogólnopolskiej (tutaj zapewne zachodzi dodatni wpływ Warszawy, która 

pozytywnie oddziałuje na miasta regionu – np.: stanowiąc dobry rynek pracy dla części 

mieszkańców mniejszych miejscowości) oraz tereny wiejskie Mazowsza, które mają 

szereg cech rejonów słabiej rozwiniętych i dla których różne wskaźniki rozwoju 

społeczno-gospodarczego przybierają wartości znacznie poniżej średniej dla całego 

kraju. 

Warto jednak dodać, że omawiany wskaźnik uczestnictwa w kształceniu ustawicznym 

ma kilka wad130, co czyni go umiarkowanie użytecznym w planowaniu polityk 

publicznych i raczej skłania do traktowania go bardziej poglądowo – to jest bardziej 

zarys pewnego zjawiska niż jego precyzyjny opis. Trzeba też pamiętać, że w bardzo 

wielu przypadkach – ale nie jesteśmy w stanie określić ich skali – to właśnie 

środowisko pracy jest miejscem, gdzie nabywamy nowe kompetencje a nierzadko i 

kwalifikacje. Zatem przy niskiej stopie bezrobocia, niski wskaźnik uczestnictwa w 

kształceniu dorosłych nie jest kluczowym problemem.  

W logice interwencji dla Działania 10.2 założono istnienie następujących potrzeb 

województwa mazowieckiego w obszarze edukacji: 

• Niewystarczająca znajomość języków obcych oraz TIK wśród osób dorosłych w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

• Niedopasowanie oferty kształcenia do regionalnego rynku pracy. 

                                                                 
130 Po pierwsze jego wysoka wartość w Warszawie może wynikać nie tylko z tego, że 
jest to centrum gospodarcze Polski, ale także z tego powodu, że jest to również 
największy rynek różnych szkoleń i innych form podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. 
Po drugie, poprzez dość rygorystyczne i w sumie trochę sztucznie przyjęte warunki – 
uczestniczenie w jakiejś formie podnoszenia kompetencji w okresie 4 tygodni przed 
badaniem – dotyczy on bardzo niewielkiego odsetka osób, a co się z tym wiąże, bardzo 
mało licznej grupy badanych. W efekcie pogarsza to jego dokładność. Jego zaś 
podstawową zaletą jest możliwość dokonywania międzynarodowych porównań.  



 

 

Założono, że rozwiązanie ww. problemów dokona się poprzez kształcenie w formach 

pozaszkolnych osób dorosłych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są 

zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji językowych oraz 

cyfrowych. 

Tworząc zaś założenia programu zidentyfikowano oddziaływanie następujących 

czynników: 

• zmieniający się rynek pracy, 

• starzenie się ludności, 

• wydłużanie się okresu aktywności zawodowej 

Generalnie rzecz biorąc postawiona diagnoza problemu, zaproponowane sposoby 

zaradcze oraz czynniki zewnętrzne, oddziaływujące na całą sytuację zostały trafnie 

opisane. W opinii ewaluatora, aby jednak osiągnięty efekt przyniósł rzeczywistą 

poprawę sytuacji osób, wobec których prowadzone są działania należy – to już 

zapewne na poziomie projektów – zwrócić szczególną uwagę na rodzaj dostarczanych 

kompetencji i kwalifikacji. Ponieważ projekty w części dotyczą osób, które z różnych 

powodów – ale w tym też zawinionych przez siebie – znalazły się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy, powinien być wprowadzony element doradztwa zawodowego 

lub całożyciowego. Innymi słowy, jakaś część odbiorców wsparcia powinna zostać 

objęta poradnictwem w zakresie planowania własnej kariery – przynajmniej w zakresie 

diagnozy własnej sytuacji, umiejętności doboru środków zaradczych, planowania i 

egzekwowania (od siebie samych) wykonania podjętych decyzji i ewentualnego 

wprowadzania w nich korekt. Należy przecież pamiętać, że zdobyte kompetencje, jeśli 

później nie będą wykorzystywane, ulegają zanikowi. 

W kontekście czynników zewnętrznych zaszły pewne zmiany w okresie ostatnich 5-ciu 

lat. Pierwszą z nich jest poprawa sytuacji na rynku pracy, co może szczególnie mocno 

oddziaływać na beneficjentów, gdyż mogą mieć problemy z rekrutacją odbiorców 

wsparcia. Z dotychczas zdobytych informacji nie wynika, aby ten czynnik silnie 

oddziaływał na projekty realizowane w ramach Działania 10.2, ale może dojść do 

sytuacji konkurencji o uczestnika i wówczas uczestnik zdecyduje się na wzięcie udziału 

w tym projekcie, w którym zaoferowane zostaną mu najlepsze – w jego opinii – 

korzyści. 

Drugą zmianą jest wsparcie oferowane w ramach programów socjalno-

demograficznych takich jak program 500+, który zgodnie z ostatnimi zapowiedziami, 

może zostać nawet rozszerzony. W efekcie mogą pojawić się problemy z rekrutacją 



 

 

odbiorców wsparcia, a tym samym zaoferowane formy będą musiały być coraz 

bardziej atrakcyjne, co być może zwiększy ich koszt. 

Trzecią zmianą jest ustawowe skrócenie wieku emerytalnego. Ten czynnik może 

oddziaływać na najstarszą grupę odbiorców wsparcia, zniechęcając ją do 

podejmowania aktywności mających na celu poprawienie swojej sytuacji na rynku 

pracy. 

Ocena postępów w realizacji PI 10iii 

Wszystkie wskaźniki dla Działania 10.2 są już teraz zrealizowane, a niektóre nawet 

istotnie przekroczone: 

• Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 139,4%; 

• Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu – 143,0%; 

• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 308,5%; 

• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu – 193,7%; 

• Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 106,8%; 

• Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu – 119,8%. 

Można zatem z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że PI 10iii został już zrealizowany. 

 



 

 

Tabela 77. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 10iii (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika (jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 
dofinasowanie)131 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)132 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozow
ana 

wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie  

11 819 16 473 139,4% 18 163 153,7% 25 549 216% 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej 16 416 17 531 106,8% 20 837 126,9% 29 310 179% 

                                                                 
131 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD 
132 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 
generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze podpisanych 
umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w oparciu o średni koszt 
jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 
dofinasowanie)131 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)132 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozow
ana 

wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

objętych wsparciem w programie  

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

3 119 9 622 308,5% 9 099 291,7% 12 799 410% 

Wskaźniki rezultatu 

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

59% 
84,36% 

(13 896) 
143,0% 

81,29% 

(14 765) 
137,8% 20 769 138% 

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

68% 
81,40% 

(14 286) 
119,8% 

79,60 

(16 587) 
117,1% 23 332 117% 



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 
pomiaru) 

Założona 
wartość 

docelowa  
w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o 
dofinasowanie)131 

Prognoza wskaźnika 
(Umowy o 

dofinansowanie + 
pozostała alokacja)132 

Osiągnięta 
wartość 

% 
wartości 

docelowej  
w 2023 r. 

Zakładana 
wartość w 

UoD 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

Prognozow
ana 

wartość 

% wartości 
docelowej  
w 2023 r. 

opuszczeniu programu  

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

45% 
87,19% 

(8 389) 
193,7% 

82,04% 

(7 465) 
182,3% 10 500 182% 

*Wartości wyliczone z zatwierdzonych wniosków o płatność. 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. Wskaźniki postępu rzeczowego dotyczą wartości 
osiągniętych do 31.12.2018 r. i zatwierdzonych we wnioskach o płatność do 31.03.2019 r. Wskaźniki postępu finansowego (jeśli są 
wskazywane) odnoszą się do wydatków poniesionych do 31.12.2018 r. w deklaracjach złożonych do KE do 31.03.2019 r.



 

 
375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 

Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 10iii 

Znaczne przekroczenie wskaźników w PI10iii wnika z kilku powodów: po pierwsze, na 

co wskazują przeprowadzone badania, realizowane projekty cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, szczególnie że na terenie województwa mazowieckiego mamy 

obszary o niskim poziomie kapitału ludzkiego. Po drugie, można postawić tezę, że 

przyjęte wartości docelowe zostały obliczone w sposób zachowawczy lub też po 

prostu przekroczenie wskaźnika wynika z wyższej niż planowano wartości projektów 

realizujących wskaźnik. 

Nie bez znacznie pozostaje też fakt, że kursy językowe oraz komputerowe są 

relatywnie łatwe do zorganizowania, szczególnie w większych aglomeracjach, gdzie z 

jednej strony łatwiej pozyskać uczestników wsparcia, a z drugiej łatwiej pozyskać 

osoby realizujące konkretne formy podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Jest to też 

forma atrakcyjna, bo kompetencje w zakresie TIK mają charakter transferowalny – to 

znaczy – są one możliwe do wykorzystania w różnych zawodach a także poza 

aktywnościami związanymi z życiem zawodowym. 

Sprawna realizacja świadczy również o dobrym odczytaniu potrzeb regionu oraz 

efektywnej pracy tak po stronie projektodawców jak i IZ.  

Trzeba też pamiętać, że alokacja przeznaczona na ten priorytet jest mniej więcej 4 

krotnie niższa niż na PI10i lub PI10iv.  

Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 10iii 

Działanie 10.2 jest odpowiedzią na niekorzystną sytuację na rynku pracy osób 

dorosłych (szczególnie w wieku 50+) o niskich kwalifikacjach. W momencie tworzenia 

założeń programu osoby te były poważnie zagrożone bezrobociem, w tym 

bezrobociem długotrwałym. Wobec spadku stopy bezrobocia pozostawanie bez pracy 

być może dla części z nich nie jest już problemem, ale nadal doświadczają one 

negatywnych konsekwencji swojej sytuacji – zatrudnienie w nisko płatnych zawodach 

(z ang. working poor) oraz zagrożenie sytuacją prekariatu – to jest pracy, która mimo 

dostarczanego dochodu nie zapewnia szerszego dostępu do szeregu dóbr i usług, z 

których korzystanie jest współczesną normą społeczną. Także w sytuacji pogorszenia 

koniunktury w gospodarce, osoby te mają istotne ryzyko powrotu do sytuacji 

bezrobocia. Dlatego też podnoszenie kwalifikacji i kompetencji jest dla tej grupy tak 

istotne. 

W innych województwach w przypadku niewystarczającej wartości wskaźników 

podejmowano następujące środki zaradcze: 
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− Dla wskaźników dotyczących osób defaworyzowanych na rynku pracy 

rezygnowano z dodatkowego kryterium punktowego za rekrutację osób z 

obszarów wiejskich bądź o najniższym poziomie wykształcenia (nie wyższe niż 

wykształcenie gimnazjalne). Działanie to de facto liberalizowało kryteria 

konkursu, gdyż beneficjenci zgłaszali problemy w rekrutacji grupy docelowej i 

wnosili o wydłużenie harmonogramów realizacji. 

− Takie rozłożenie w czasie konkursów, aby ich beneficjenci nie musieli 

konkurować o tego samego odbiorcę wsparcia. 

 

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 10iii 

Do dnia 31.12.2018 roku łącznie złożono 494 wnioski o dofinansowanie na kwotę 382 

298 254,91 zł, przy wkładzie UE w wysokości 305 838 627,89 zł, z tego podpisano 72 

umowy na łączną kwotę 61 897 095,47 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 49 517 

676,38 zł, co oznacza ponad 71,32% alokacji UE.  

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych we wnioskach o płatność 

złożonych i skorygowanych do 31.12.2018 roku wyniosła 37 681 068,96 zł, w której 30 

135 181,44 zł stanowiło dofinansowanie UE. Oznacza to wykorzystanie 43,40% alokacji 

UE. 

W ramach PI10iii dokonano zmniejszenia alokacji133 o 3 350 372 euro, to jest – 14 415 

980,64 zł134. 

Do dnia 31.12.2018 odbyły się 2 nabory czym pierwszy rozpoczął się w lutym 2016 

roku. Do dnia 31.12.2018 podpisano 73 umowy. Budżety naborów wynosiły łącznie 54 

713 389 zł a sumy, o które wnioskowali projektodawcy to łącznie 305 838 627,89 zł, 

czyli przekroczyły je prawie 6-cio krotnie. Świadczy to o bardzo dużym 

zainteresowaniu Działaniem, co też miało wpływ na jego sprawną realizację.  

Na rok 2019 planuje się konkurs w ramach z alokacją 3 243 783 euro (13 957 349,49 

zł). W ramach tego konkursu szacuje się wykonanie następujących wskaźników: 

− Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 2 368; 

− Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 625; 

                                                                 
133 Zostało to uwzględniono w prezentowanych wyliczeniach. 
134 1 euro=4,3028 zł 
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− Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 3 290. 

PI 10iii ma znaczny potencjał absorpcyjny: 84% skutecznych beneficjentów oraz 63% 

nieskutecznych, wyraziło chęć ubiegania się o dofinansowanie w kolejnych 

konkursach.  

Priorytet inwestycyjny 10iv  
W ramach PI 10iv realizowane są dwa cele szczegółowe: 

• Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych 

kształcenia zawodowego; 

• Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w 

kształceniu i szkoleniu zawodowym. 

Powyższe cele realizowane w ramach Działania 10.3, które to dzieli się na następujące 

Poddziałania: 

1. Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Projekty realizowane w 

ramach tego podziałania mają na celu: 

1.1 Rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jest 

to realizowane m.in. poprzez: 

a) praktyki zawodowe dla uczniów; 

b) staże zawodowe dla uczniów; 

c) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z 

podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego; 

d) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, 

czeladniczego lub mistrzowskiego; 

e) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych 

uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; 

f) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się 

zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia 

nieformalnego; 

g) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i 

czeladnika w zawodzie, 
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h) tworzenie klas patronackich w szkołach; 

i) opracowanie lub modyfikację programów nauczania; 

j) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych 

produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 

w ramach PO KL; 

1.2  Przygotowanie zawodowe uczniów szkół. Jest to rozwijane poprzez: 

a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach;  

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; 

d) wdrożenie nowych form i programów nauczania; 

e) tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych; 

f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów; 

g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły; 

h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 

projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL; 

i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 

1.3 Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały 

dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego. 

1.4 Realizacja programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy. 

1.5 Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Jest to realizowane poprzez: 

a) kursy i szkolenia dla nauczycieli; 

b) kursy lub staże w przedsiębiorstwach; 

c) studia podyplomowe; 

d) wspieranie istniejących, budowanie lub moderowanie sieci współpracy i 

samokształcenia; 

e) realizację programów wspomagania; 

f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji; 
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g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 

projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

1.6 Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych, 

szkołach gimnazjalnych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój 

współpracy z rynkiem pracy. Jest to realizowane poprzez: 

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych; 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK); 

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – 

zawodowego.  

d) działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w 

zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego. 

Projekty w ramach Podziałania 10.3.1 monitorowane są przez następujące wskaźniki 

rezultatu: 

− Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 

zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu; 

− Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie 

zakupione dzięki EFS; 

− Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności 

uniwersalne po opuszczeniu programu; 

oraz sześć wskaźników produktu: 

− Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w 

obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego; 

− Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w 

stażach i praktykach u pracodawcy; 

− Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w 

sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 

zawodowego; 

− Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i 

ustawicznego objętych wsparciem w programie; 
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− Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 

zawodu objętych wsparciem w programie; 

− Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie; 

2. Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne. Projekty realizowane w ramach tego 

podziałania mają formę stypendiów, przeznaczonych dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych z przedmiotów zawodowych.  

Dla Poddziałania 10.3.2 nie przewidziano wskaźników rezultatu. Opracowano jeden 

wskaźnik produktu: Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie. 

3 Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT. Jest to 

realizowane m.in. poprzez: 

3.1 uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych; 

3.2 tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK); 

3.3 zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego.  

3.4 działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie 

doradztwa edukacyjno – zawodowego. 

Dla Poddziałania 10.3.3 nie przewidziano wskaźników rezultatu. Przygotowano jeden 

wskaźnik produktu: Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji 

zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego. 

4 Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. 

Projekty realizowane w tym poddziałaniu mają na celu podnoszenie kompetencji 

oraz kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej 

inicjatywy ich zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego 

zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. 

Projekty w ramach Podziałania 10.3.4 monitorowane są przez jeden wskaźnik 

rezultatu bezpośredniego: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 

pozaszkolnych form kształcenia oraz jeden wskaźnik produktu: Liczba osób 

uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie. 

Podział Działania 10.3 pomiędzy cztery Poddziałania z wyszczególnionymi dla nich 

aktywnościami w ramach projektów jest, jak widać, dobrze opisany przez dobrane w 

tym celu, wyżej opisane wskaźniki rezultatu i produktu.  
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Diagnoza dla PI 10iv 

Działanie 10.3 skupia się na poprawie jakości kształcenia zawodowego, co ma się 

przełożyć na wzrost zatrudnialności (z ang. employability) absolwentów szkół 

zawodowych. W tym celu projektuje się podniesienie kompetencji nauczycieli szkół 

zawodowych, doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne, 

poszerzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (głównie w formie 

organizowania staży i praktyk zawodowych u pracodawców), rozwój placówek 

kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz realizację usług z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. 

Projektowane działania, mają być odpowiedzią na problem relatywnie wysokiej stopy 

bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych. Kształcenie z wykorzystaniem 

staży i praktyk ma przybliżyć ofertę edukacyjną oczekiwaniom pracodawców tak, aby 

przyszli absolwenci stanowili dla nich cenny i wykwalifikowany zasób pracy.  

Efektem ww. Poddziałań będzie również lepszej jakości poradnictwo zawodowe dla 

uczniów. Jest to szczególnie ważne, gdyż koszty nietrafionych decyzji edukacyjnych 

obciążają jednostki, które je podjęły: (uczniów), ich rodziny – to one ponoszą koszty 

kształcenia lub są zmuszone ponosić koszty pozostawania absolwenta bez pracy, oraz 

społeczeństwo – gdyż konieczne jest organizowanie różnych form pomocy i 

przebranżowienia dla osób, które wybrały nierynkowe i niskopłatne zawody, w 

których jest mało pracy. 
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Wykres 36. Stopa bezrobocia absolwentów szkół różnego poziomu wśród grup 

wyróżnionych ze względu na najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia (w okresie 

2014-2018) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL 

Wpływ Warszawy jako największej aglomeracji i centrum biznesowego kraju, jest 

niewątpliwie pozytywny, jeśli chodzi o możliwości zatrudnieniowe mieszkańców 

regionu. Edukacja jednak w pewnej mierze ulega zjawisku drenażu kapitału 

intelektualnego z mniejszych miejscowości do centrum. Innymi słowy, do pewnego 

stopnia mamy do czynienia z sytuacją, w której najlepsze zasoby – tak materialne jak 

również intelektualne – kierują się do stolicy. Wyzwaniem pozostaje zatem to, jak 

rozwijać wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe w mniejszych miastach województwa 

oraz na terenach położonych poza głównymi ośrodkami gospodarczymi Mazowsza. 

Ostatecznie jakość kształcenia zawodowego zależy w dużym stopniu od jakości 

otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, w tym przede wszystkim od poziomu 

rozwoju i zaawansowania technologicznego lokalnego biznesu i przemysłu. Nie mniej 

ważne pozostają nakłady na szkolnictwo, a te są w gestii samorządu. 

W logice interwencji dla Działania 10.3 przyjęto istnienie następujących potrzeb 

społeczno-gospodarczych regionu: 

• Rosnące bezrobocie wśród ludzi młodych oraz trudna sytuacja ludzi młodych na 

rynku pracy. 

• Niedopasowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 
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pracy. 

• Niska zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych. 

• Niska konkurencyjność osób dorosłych na rynku pracy w związku z niskimi 

kwalifikacjami zawodowymi. 

Dobór projektów, jeśli chodzi o typ beneficjentów jak i konkursową formę realizacji (z 

wyjątkiem Poddziałania 10.3.2), należy ocenić jako trafny. 

Zdiagnozowano występowanie poniższych czynników zewnętrznych, oddziałujących na 

obszar i tematykę podejmowanych interwencji: 

• Zmiany potrzeb na rynku pracy, zmiany technologii, rozwój nowych branż; 

• Duże zróżnicowanie w dostępie do wysokiej jakości edukacji zawodowej. 

Ocena postępów w realizacji PI 10iv 

Pierwsza grupa to wskaźniki, które już teraz przekroczyły docelowe wartości (na 

podstawie wniosków o płatność): 

• Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 

(10.3.4 WP) – 164,7%;  

• Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i 

ustawicznego objętych wsparciem w programie (10.3.1 WP) – 185,7%; 

• Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie 

zakupione dzięki EFS (10.3.1 WR) – 117,3%135; 

• Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze 

doradztwa edukacyjno – zawodowego (WP 10.3.3) – 107,6%; 

• Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym (WP 10.3.2) – 100%. 

Kolejna grupa to wskaźniki, których wartości z już podpisanych umów dają bardzo 

duże prawdopodobieństwo zrealizowania celów na rok 2023: 

                                                                 
135 w związku ze stanowiskiem IK UP do wskaźnika nie należy wliczać szkół, które 

korzystają z doposażenia, ale nie są uczestnikami projektów i nie otrzymali 
bezpośredniego wsparcia w projekcie (możliwość korzystania innych szkół z 
doposażenia szkoły – uczestnika instytucjonalnego wynika z kryterium 
premiującego, zastosowanego w naborach). Obecnie trwa proces korekty danych 
we wskaźniku, w którym nie będą wykazywane placówki nie będące uczestnikami 
projektów, które nie objęto wsparciem w postaci doposażenia. 
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• Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 

zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu (WR 10.3.1) – 115,0%; 

• Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w 

sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 

(WP 10.3.1) – 106,0%; 

• Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w 

stażach i praktykach u pracodawcy (WP 10.3.1) – 151,0%. 

Ostatnia grupa to wskaźniki, których bieżąca wartość wynikająca z podpisanych umów 

jest niewystarczająca do zrealizowania celów końcowych: 

• Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 

zawodu objętych wsparciem w programie (WP 10.3.1) – 70,2%; 

• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 

(WR 10.3.4) – 98,7%; 

• Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze 

doradztwa edukacyjno – zawodowego (WP 10.3.1) – 31,9%; 

• Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 

lub umiejętności uniwersalnych w programie (WP 10.3.1) – 0%  

• Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne 

po opuszczeniu programu (WR 10.3.1) – 0%. 

Dwa ostatnie z wyżej wymienionych wskaźników zostały wprowadzone do PI 10iv 
dopiero w 2018 roku (po renegocjacji RPO WM 2014-2020). Wskaźniki te będą 
realizowane w projektach od 2018 roku.



 

 

Tabela 78. Aktualne i prognozowane wartości wskaźników dla PI 10iv (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 
Poddziałanie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)136 

Prognoza wskaźnika 

(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)137 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Wskaźniki produktu 

Liczba nauczycieli 
kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu 
objętych wsparciem w 
programie 

10.3.1 1 948 179 9,2% 1 367 70,2% 1 791,90 92% 

                                                                 
136 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD. 
137 wartość szacowana w oparciu o wskaźniki deklarowane przez beneficjentów w UoD oraz zidentyfikowany potencjał w zakresie 

generowania przyrostu wartości wskaźników, jakim dysponują projekty wybrane do dofinansowania, które nie mają jeszcze podpisanych 

umów (dla wybranych wskaźników) oraz przeciętną liczbę jednostek wskaźnika, jaka jest możliwa do osiągnięcia w oparciu o średni koszt 

jednostkowy tegoż i przy uwzględnieniu pozostałej alokacji (wkładu UE) (dla wszystkich wskaźników).  



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 
Poddziałanie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)136 

Prognoza wskaźnika 

(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)137 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Liczba osób 
uczestniczących w 
pozaszkolnych formach 
kształcenia w programie  

10.3.4 4 837 7 967 164,7% 12 451 257,4% 13 693,74 283% 

Liczba podmiotów 
realizujących zadania 
centrum kształcenia 
zawodowego i 
ustawicznego objętych 
wsparciem w programie  

10.3.1 7 13 185,7% 21 300,0% 27,53 393% 

Liczba szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie 
w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do 

10.3.1 232 79 34,1% 246 106,0% 322,46 139% 



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 
Poddziałanie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)136 

Prognoza wskaźnika 

(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)137 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

realizacji kształcenia 
zawodowego  

Liczba szkół i placówek 
objętych wsparciem w 
zakresie realizacji zadań w 
obszarze doradztwa 
edukacyjno – zawodowego  

10.3.1 

10.3.3 
816 209 25,6% 337 41,3% 455,56 56% 

Liczba szkół i placówek 
objętych wsparciem w 
zakresie realizacji zadań w 
obszarze doradztwa 
edukacyjno – zawodowego  

10.3.1 697 81 11,6% 222 31,9% 291,00 42% 

Liczba szkół i placówek 
objętych wsparciem w 

10.3.3 119 128 107,6% 115 96,6% 430,54 362% 



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 
Poddziałanie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)136 

Prognoza wskaźnika 

(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)137 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

zakresie realizacji zadań w 
obszarze doradztwa 
edukacyjno – zawodowego  

Liczba uczniów objętych 
wsparciem stypendialnym  

10.3.2 1 922 1 922 100,0% 1 440 74,9% 2 247,27 117% 

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

10.3.1 4 866 0 0,0% 0 0,0% n.d. n.d. 

Liczba uczniów szkół i 
placówek kształcenia 
zawodowego 

10.3.1 13 232 4 597 34,7% 19 982 151,0% 26 192,99 198% 



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 
Poddziałanie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)136 

Prognoza wskaźnika 

(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)137 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy  

Wskaźniki rezultatu 

Liczba nauczycieli 
kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, 
którzy uzyskali kwalifikacje 
lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu  

10.3.1 80% 
73,74% 

(132) 
92,2% 

92,03% 

(1 258) 
115,0% 1 649,02 115% 

Liczba szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
wykorzystujących 
doposażenie zakupione 

10.3.1 82% 

 

96,20% 

(76) 

117,3% 
100,41% 

(247) 
122,4% 323,77 122% 



 

 

Nazwa wskaźnika (jednostka 

pomiaru) 
Poddziałanie 

Założona 

wartość 

docelowa  

w 2023 r. 

Realizacja wskaźnika 
Prognoza wskaźnika  

(Umowy o dofinasowanie)136 

Prognoza wskaźnika 

(Umowy o dofinansowanie 

+ pozostała alokacja)137 

Osiągnięta 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Zakładana 

wartość w 

UoD 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

Prognozowana 

wartość 

% wartości 

docelowej  

w 2023 r. 

dzięki EFS  

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form 
kształcenia  

10.3.4 85% 
75,41% 

(6 008) 
88,7% 

83,89% 

(10 445) 
98,7% 11 487,52 99% 

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

10.3.1 97% 0 n.d. 0 n.d. n.d. n.d. 

*Wartości wyliczone z zatwierdzonych wniosków o płatność. 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014. Wskaźniki postępu rzeczowego dotyczą wartości osiągniętych 
do 31.12.2018 r. i zatwierdzonych we wnioskach o płatność do 31.03.2019 r. Wskaźniki postępu finansowego (jeśli są wskazywane) odnoszą 
się do wydatków poniesionych do 31.12.2018 r. w deklaracjach złożonych do KE do 31.03.2019 r.
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Czynniki wpływające na skuteczność realizacji PI 10iv 

Czynniki zewnętrze, które wpływają na tempo realizacji PI 10iv to: 

• Duże zainteresowanie nauczycieli oraz uczniów szkół objętych poszczególnymi 

działaniami. 

• Zauważono, że jest różny stopień ubiegania się o środki w ramach RPO w 

zależności od położenia terytorialnego – gminy zlokalizowane dalej od Warszawy 

oraz większych miast województwa mazowieckiego rzadziej aplikują o wsparcie. To 

może istotnie wpływać na objęcie poszczególnych szkół i nauczycieli wszelkiego 

rodzaju szkoleniami i innymi formami podnoszenia kompetencji zawodowych. 

• Słabe diagnozy we wnioskach o płatność pogarszały ogólną ocenę projektu. 

• Duże potrzeby mieszkańców w zakresie kształcenia ustawicznego. 

• Reforma oświaty, w tym likwidacja gimnazjów, zmiany w podstawie programowej, 

zmiany w strukturze szkół zawodowych (w tym wprowadzenie szkół branżowych I i 

II stopnia). 

Czynniki wewnętrzne mające wpływ na realizację PI 10iv:  

• Sprawne – tzn. wczesne ogłoszenie pierwszych naborów w ramach poszczególnych 

Działań – miało to miejsce jeszcze na przełomie 2015 i 2016 roku.  

• Duża alokacja środków na kształcenie zawodowe – co pozytywnie wpływa na 

zasięg interwencji, przy ograniczonych zasobach kadrowych instytucji 

pośredniczącej, co utrudnia jej realizację (trudności w sprawnej ocenie wielu 

projektów, trudności z wydaniem całej alokacji na czas) 

• Negatywny wpływ na wartość wskaźnika postępu finansowego w projektach 

dotyczących doposażenia szkół zawodowych ma kupowanie sprzętu przez szkoły 

na koniec projektu. Wynika to z tego, że zakupy sprzętu dla szkół zawodowych 

(np.: maszyny, urządzenia wspierające naukę zawodu) są bardziej skomplikowane 

niż dla szkół kształcących ogólnie (np.: komputery, tablice interaktywne). 

• Istotnym ułatwieniem realizacji projektów z obszaru kształcenia zawodowego osób 

dorosłych jest ukierunkowanie tej formy wsparcia na osoby, które z własnej 

inicjatywy wyrażą chęć podniesienia kompetencji bądź walidacji kwalifikacji. Dzięki 

temu nie ma problemów z rekrutacją uczestników wsparcia, jak to często miało 

miejsce w projektach z zakresu wykluczenia społecznego czy też reintegracji z 

rynkiem pracy osób długotrwale bezrobotnych. Innymi słowy – nie ma tutaj do 
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czynienia z odbiorcami wsparcia z tzw. ‘grup trudnych’. 

• Umożliwienie zakupu wyposażenia do szkół zawodowych w innych sytuacjach niż 

tylko w związku z otwieraniem nowego zawodu. W tym miejscu warto jednak 

dodać, że problemem ograniczającym zakup wyposażenia (które jest bardzo 

kosztowne, jeśli ma być odpowiadające warsztatowi pracy) jest limit środków 

trwałych w wysokości 20%. 

• W opinii ewaluatora w wielu przypadkach przyjęto dość konserwatywne założenia 

odnośnie wskaźników – tzn., że biorąc pod uwagę dostępne na etapie 

programowania informacje decydowano się na przyjęcie relatywnie niskich 

wartości docelowych wskaźników, co w efekcie przełożyło się na ich szybką 

realizację oraz zakontraktowanie już w połowie okresu umów, które najczęściej 

przekraczają wartości poszczególnych wskaźników. Inną sprawą pozostaje fakt, czy 

wobec posiadanych wówczas informacji zakontraktowanie wskaźników na 

wyższych poziomach znajdowałoby uzasadnienie w posiadanym danych i 

materiałach diagnostycznych. 

• W rozmowach z osobami zaangażowanymi w realizację RPO – tak po stronie 

urzędu marszałkowskiego jak i beneficjentów – zwracano uwagę na 

zbiurokratyzowanie procesu aplikowania i późniejszej realizacji projektów, co w 

połączeniu z problemami kadrowymi IP (duża fluktuacja kadr, nieobsadzone 

wakaty) może negatywnie wpływać na tempo realizacji poszczególnych działań. 

W kontekście wskaźników, których wartości nie przekroczyły 100% na podstawie 

umów już podpisanych (ani nie przekroczyły tej wartości na podstawie wniosków o 

płatność) należy zauważyć, że: 

1. Dla wskaźnika Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (WP 10.3.1 – 70,2%), 

podana wartość nie odnosi się do ostatniego konkursu RPMA.10.03.01-IP.01-14-

073/18. Budżet tego konkursu pierwotnie wynosił 15 302 548 zł a założono, że w 

ramach zrealizowanych przedmiotowy wskaźnik wzrośnie o 604. Ponieważ 

zwiększono alokację na Poddziałanie, to zwiększono również budżet naboru do 

kwoty 21 804 430,99 zł. Można zatem przyjąć ostrożne założenie, że wspomniany 

wskaźnik wzrośnie proporcjonalnie – to jest o 1,42, tzn. z 604 do 857 (604 x 1,42). 

Jeśli zatem do wartości wskaźnika z umów już podpisanych – 1367 dodamy 857, to 

wówczas wskaźnik osiągnie wartość 2224 i tym samym zrealizuje cel końcowy w 
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114,17%138. 

2. Dla wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych 

form kształcenia (WR 10.3.4 – 98,7%) należy zauważyć, że jest to wskaźnik 

rezultatu, a część projektów realizujących wskaźnik jeszcze trwa, tak że trudno z 

całą precyzją przewidzieć jego finalną wartość139. 

3. Dla wskaźnika Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji 

zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego (WP 10.3.1 – 31,9%) 

zachodzi podobna sytuacja, co opisana w pkt. 1 tego podrozdziału. Przyjmując tak 

jak poprzednio założenia z konkursu oraz zwiększenie jego alokacji otrzymujemy 

                                                                 
138 Zaprezentowana w tabeli prognoza opierająca się na proporcjonalnej realizacji 

wskaźników jest w tym wypadku nieadekwatna. Wynika to a faktu, że do tej pory 

wskaźnik był realizowany w projektach wraz z innymi, „droższymi” wskaźnikami oraz 

że w każdym z takich projektów relatywnie niewielka grupa nauczycieli zostawała 

objęta wsparciem. W efekcie „księgowa” wartość wskaźnika na podstawie dotychczas 

zrealizowanych projektów okazała się być znacznie zawyżona w stosunku do wartości 

rzeczywistej. 

139 Jak czytamy w dokumencie „Metodologia szacowania wartości docelowych dla 

wskaźników wybranych do realizacji w RPO WM 2014-2020”: „Na realizację wskaźnika 

w ogromnym stopniu będzie miała szybkość i skuteczność wdrażania Polskiej Ramy 

Kwalifikacji. Zawodowe kursy kwalifikacyjne są prowadzone w ramach Działania 9.6.2 

PO KL, jednak większość projektów rozpoczęło swoją realizację w ciągu ostatnich 2 lat. 

Dlatego próba, na podstawie której można przeprowadzać analizy jest dość 

ograniczona. Przeciętnie w Działaniu 9.6.2 PO KL 16% uczestników nie kończy swojej 

zaplanowanej ścieżki rozwoju, zatem nie zdobywa kwalifikacji. Jednak większość 

projektów z ww. Działania prowadzi szkolenia nie tylko w obszarze kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych. Dokładniejsza analiza projektu pozwala stwierdzić, iż udział 

uczestników niekończących udziału w kursach zawodowych jest nieco wyższy niż w 

innych rodzajach szkoleń. Dlatego wartość bazową ustalono na poziomie 79%. Przy 

szacowaniu wartości docelowej wzięto pod uwagę, iż tym razem monitorowani będą 

tylko uczestnicy, którzy zakończyli udział w projekcie. Zatem liczba osób, która zdobyła 

kwalifikacje będzie zależała głównie od skuteczności uczestników w zdawaniu 

egzaminów końcowych. Stąd szacuje się wartość docelową na poziomie 85%.” dlatego 

też w opinii ewaluatora wskaźnik ten, a przede wszystkim Poddziałanie, które on 

monitoruje, nie jest zagrożone 
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następujące wyniki: w konkursie szacowano realizację wskaźnika na poziomie 216, 

co przy zwiększeniu alokacji o 1,42 daje podstawy do zwiększenia tej wartości do 

liczby 306. Tym samym biorąc pod uwagę obecny stan wskaźnika – 291 – oraz 

dodając prognozowaną wartość o wspomnianego konkursu, otrzymujemy nową 

wartość 597, co stanowi 61,74% wartości docelowej. W opinii ewaluatora możliwe 

są dwa rozwiązania problemu z realizacją ww. wskaźnika: 

− Po pierwsze można wnioskować o obniżenie jego wartości do wynikającej z już 

podpisanych umów oraz powiększonej o szacunkową wartość ze 

wspomnianego konkursu, a pomniejszoną o kilka punktów procentowych jako 

ryzyko niewykonania części projektów. Wówczas można założyć, że taka nowa 

realna wartość wyniesie 520 (Obliczono w następujący sposób: 88 już 

zrealizowane + 90% x 222 – obecnie realizowane + 80% x 291 z nowego 

konkursu). Dodatkowym uprawomocnieniem zmniejszenia wartości wskaźnika 

jest fakt prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego jako przedmiotu do 

szkół od 1 września 2018 roku. 

− Po drugie można starać się ogłosić kolejny konkurs, który będzie nastawiony w 

dużej mierze na realizację tego wskaźnika. Za tym podejściem przemawia to, że 

na PI10iv zostały jeszcze środki do wykorzystania oraz fakt, że doradztwo 

edukacyjno-zawodowe, mimo że wprowadzone do szkół, to jednak jest słabo 

rozwinięte i realizowane w dość ograniczonych formach i zakresie – nie 

przewiduje się doradztwa indywidualnego tylko grupowe, liczba godzin zajęć 

doradczych także jest niewielka. W tym obszarze można zarekomendować 

projekty, które miałyby na celu uzyskanie kwalifikacji doradcy edukacyjno-

zawodowego oraz tworzenie tzw. SPIneK – Szkolnych Punktów Informacji i 

Kariery. Wówczas byłoby to działanie uzupełniające wobec polityki MEN w 

obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

4. Pozostałe dwa wskaźniki to wskaźnik produktu i odpowiadający mu wskaźnik 

rezultatu: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie (WP 10.3.1 – 0%) oraz 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne 

po opuszczeniu programu (WR 10.3.1 – 0%). Wskaźniki te nie były do tej pory 

monitorowane w projektach. 
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Ocena trafności interwencji wobec wyzwań zdefiniowanych w Programie dla PI 10iv 

Z kontekście diagnozy przedstawione na początku rozdziału poświęconego PI 10iv 

należy zauważyć, że znacznie poprawił się rynek pracy – tak w całym kraju jak i na 

terenie województwa mazowieckiego. Tym niemniej pamiętać trzeba, że wskaźniki 

bezrobocia są bardzo zróżnicowane, co zostało szerzej już opisane. Wystarczy tutaj 

wspomnieć o pozostających nadal na wysokim poziomie wskaźnikach dotyczących 

absolwentów szkół zawodowych. Tym samym, mimo pewnej poprawy warunków 

zewnętrznych, logika interwencji pozostaje nadal trafna. Jest to wynik przede 

wszystkim wciąż aktualnego problemu niedopasowania kompetencyjnego 

absolwentów szkół zawodowych do wymagań współczesnego rynku pracy. 

Wprowadzenie zaś od 1 września 2018 roku do szkół doradztwa zawodowego w 

formie przedmiotu (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 

2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego Dziennik Ustaw 2018 Poz. 1675) 

spowodowało wzmocnienie tych działań.  

W zakresie zawodowego kształcenia dorosłych dodatkowo oddziałują takie same 

czynniki jak te, które zostały opisane w części poświęconej PI 10iii – to jest obniżenie 

wieku emerytalnego, wzrost świadczeń socjalnych, poprawa sytuacji na rynku pracy, 

która dotyka wszystkie grupy wyróżnione ze względu na wiek czy poziom 

wykształcenia.  

Potrzeby regionu nie uległy zmianie w obszarze oddziaływania PI10iv. Niewątpliwie 

przydatny byłby monitoring województwa mazowieckiego w obszarze realizowanych 

wskaźników, ale z wyłączeniem aglomeracji Warszawskiej – to jest Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego.  

Ocena potencjału aplikacyjnego w PI 10iv 

Do dnia 31.12.2018 roku łącznie złożono 501 wniosków o dofinansowanie na kwotę 

605 947 302,01 zł, przy wkładzie UE w wysokości 484 691 640,40 zł, z tego podpisano 

141 umów na łączną kwotę 281 251 218,02 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 224 

978 876,44 zł, co oznacza ponad 76,51% alokacji UE.  

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych we wnioskach o płatność 

złożonych i skorygowanych do 31.12.2018 roku wyniosła 70 312 149,24 zł, w której 56 

402 751,23 zł stanowiło dofinansowanie UE. Oznacza to wykorzystanie 29,28% alokacji 

UE. 

W ramach PI10iv dokonano następujących zmian w alokacji: 



 

 
396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 

− zwiększenia alokacji na Poddziałanie 10.3.1. w wysokości 4 747 808 euro, to 

jest 20 428 868,26 zł 140; 

− zwiększenia alokacji na Poddziałanie 10.3.2 w wysokości 1 079 759 euro, to jest 

4 645 987,02 zł; 

− zmniejszenia alokacji na Poddziałanie 10.3.4 w wysokości 1 077 759 euro, to 

jest 4 637 381,42 zł. 

Do dnia 31.12.2018 odbyło się: 

− 8 naborów się ramach Poddziałania 10.3.1, przy czym pierwsze z nich 

ogłoszono jeszcze pod koniec 2015 roku. Do dnia 31.12.2018 podpisano 68 

umów (nie uwzględnia to wyników ósmego z ogłoszonych naborów, którego 

orientacyjny termin rozstrzygnięcia przypada na I kwartał 2019). Budżety 

naborów wynosił łącznie (po zwiększeniu alokacji na ostatni z naborów do 

kwoty 21 804 430,99) 250 604 565,99 zł a sumy, o które wnioskowali 

projektodawcy to łącznie 267 173 545,71 zł. Szczególnie niekorzystnie – jeśli 

zestawić kwotę naboru z sumą projektów – wypadł nabór RPMA.10.03.01-

IP.01-14-025/16, którego budżet wyniósł 3 575 421 zł, a suma projektów tylko 

716 177,63 zł oraz nabór RPMA.10.03.01-IP.01-14-026/16, którego budżet 

wyniósł 12 769 358 zł a suma złożonych projektów tylko 3 107 491,04 zł. Dane 

te pokazują, że PI1 0iv ma ograniczone zdolności do alokacji środków, 

szczególnie jeśli dla porównania zestawić go z PI 10i – przy podobnej wielkości 

alokacji, wnioskodawcy aplikowali o kwoty dwukrotnie wyższe niż budżety 

naborów. To wynika z wielu czynników, ale najważniejsze z nich to duże 

potrzeby szkolnictwa ogólnego, relatywnie prostsze do realizacji projekty, a 

przede wszystkim wielokrotnie bardziej liczebna sieć szkół kształcących ogólnie 

niż zawodowo. 

− 4 pozakonkursowe nabory w ramach Poddziałania 10.3.2 z łącznym budżetem 

9 840 607 zł. 

− 3 nabory w ramach Poddziałania 10.3.3, przy czym ostatni z nich - 

RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18 – nie został jeszcze rozstrzygnięty. Do dnia 

31.12.2018 podpisano 4 umowy. Budżety naborów wynosiły łącznie 13 652 657 

zł (w tym budżety pierwszych dwóch naborów łącznie 11 110 381 zł) a sumy, o 

które wnioskowali projektodawcy to łącznie 3 880 688,55 zł. Zestawiając 

                                                                 
140 1 euro=4,3028 zł 
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budżety pierwszych dwóch naborów z sumą, o którą wnioskowali w nich 

projektodawcy widzimy, że nabory te nie cieszyły się adekwatnym 

zainteresowaniem. To może wynikać z faktu, że Poddziałanie 10.3.3 dotyczy 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, które – jak już wspomniano wcześniej – 

stało się elementem polityki edukacyjnej MEN i zostało wprowadzone, choć w 

ograniczonym zakresie, do szkół. Równie istotny a być może nawet większy 

wpływ na nabory w ramach Poddziałania 10.3.3 miała reforma oświaty i 

związana z nią likwidacja gimnazjów - wsparcie w Poddziałaniu 10.3.3 było 

kierowane w dużej mierze do szkół gimnazjalnych, co skutkowało także 

koniecznością zmiany programu i wprowadzenia określonych okresów 

przejściowych w konkursach. 

− 3 nabory w ramach Poddziałania 10.3.4. Do dnia 31.12.2018 podpisano 67 

umów. Budżety naborów wynosiły łącznie 53 810 487 zł a sumy, o które 

wnioskowali projektodawcy łącznie 205 146 106,09 zł, czyli przewyższały 

budżety prawie 4 krotnie. Tym samym widać w tym Poddziałaniu bardzo duży 

potencjał aplikacyjny.  

Na rok 2019 planuje się, prócz rozstrzygnięcia naborów ogłoszonych wcześniej, dalszą 

realizację Poddziałania 10.3.2 (Programy stypendialne) w trybie pozakonkursowym z 

alokacją 500 500 euro (2 153 551,40 zł). Szacuje się, że stypendium otrzyma 480 

uczniów. 

Beneficjenci skuteczni Działania 10.3 przejawiają znaczną chęć ponownego 

aplikowania o środki w ramach PI 10iv – 85% z nich twierdząco odpowiedziało na 

pytanie o ponowną aplikację. Z racji małej próby nie da się przełożyć tego wyniku na 

poszczególne Podziałania w ramach PI10iv. Także większość beneficjentów 

nieskutecznych deklarowała chęć ponownego starania się o dofinansowanie. Tutaj 

również nie można wyniku tego przenieść na poszczególne Poddziałania.  

Podsumowanie OP X Edukacja dla rozwoju regionu 
Cele pośrednie ram wykonania w Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” 

zostały osiągnięte, a nawet wyraźnie przekroczone w przypadku dwóch wskaźników 

produktu: dla wskaźnika Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych w programie - niemalże pięciokrotnie; w przypadku 

wskaźnika Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie - niemalże czterokrotnie. Zgodnie z danymi zawartymi w informacji 

kwartalnej za IV kwartał 2018 rok została jednak certyfikowana jedna czwarta 
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wydatków, dlatego duże znaczenie będzie miała sprawność procesu wydatkowania i 

certyfikacji w kolejnych latach wdrażania Programu. Wysokie osiągnięte wartości 

wskaźników wiążą się z wyższymi niż zakładano liczbami uczestników poszczególnych 

projektów (uczniowie, nauczyciele, szkoły). W odniesieniu do dwóch wyżej 

wymienionych wskaźników przekroczone zostały również ich wartości końcowe (na 

2023 rok). Nie przewiduje się zagrożenia dla realizacji wartości docelowej wskaźnika 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 

praktykach u pracodawcy; jego wartość pośrednia została osiągnięta na poziomie 

110,5%, co stanowi ponad 1/3 wartości końcowej (34,7% / 13 232 uczniów 

uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy). Postęp rzeczowy jest szybszy 

niż zakładano przy ustalaniu ram wykonania. 
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Jak to robią inni? 

W zakresie dobrych praktyk można przywołać działania z innych województw, w 

których, jeśli zaszło zjawisko niskiej kontraktacji, podejmowano następujące 

działania: 

-spotkania informacyjne i szkoleniowe dla beneficjentów; 

-spotkania z beneficjentami w celu diagnozy powodów niskiego zainteresowania 

konkursami; 

-wydłużanie terminu trwania naborów; 

-relatywnie szybkie ogłaszanie kolejnych konkursów; 

-zwiększanie budżetu kolejnych konkursów w sytuacji, gdy wartość złożonych 

wniosków przewyższała budżet naboru; 

-rozłożenie konkursów w czasie w taki sposób, aby beneficjenci nie musieli 

konkurować o tego samego odbiorcę wsparcia. 

W innych województwach w przypadku niskiego poziomu wartości wskaźników 

podejmowano następujące środki zaradcze: 

-dla wskaźników dotyczących osób defaworyzowanych na rynku pracy 

rezygnowano z dodatkowego kryterium punktowego za rekrutację osób z 

obszarów wiejskich bądź o najniższym poziomie wykształcenia (wykształcenie 

gimnazjalne). 

Działanie to de facto liberalizowało kryteria konkursu, gdyż beneficjenci zgłaszali 

problemy w rekrutacji grupy docelowej i wnosili o wydłużenie harmonogramów 

realizacji. 

 



 

 

Tabela 79. Wskaźniki wybrane do Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych – OP X Edukacja dla rozwoju 
regionu (stan na 31.12.2018 r.) 

Typ 
wskaźni

ka 
Wskaźnik lub KEW Jednostka pomiaru 

Cel pośredni na 2018 
r. 

% realizacji celu 
pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji wartości 
docelowej 

WF 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 
wydatków 
kwalifikowalnych 

EUR 41 198 924 
119,6%  

(49 253 411) 
198 189 517 24,9% 

WP 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji 
kluczowych w programie 

osoby 15 205 
486,2% 

(73 919) 
40 546 182,3% 

WP 
Liczba osób o niskich 
kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

osoby 4 432 
371,7% 

(16 473) 
11 819 139,4% 

WP 

Liczba uczniów szkół i 
placówek kształcenia 
zawodowego 
uczestniczących w 

osoby 4 160 
110,5% 

(4 597) 
13 232 34,7% 



 

 

Typ 
wskaźni

ka 
Wskaźnik lub KEW Jednostka pomiaru 

Cel pośredni na 2018 
r. 

% realizacji celu 
pośredniego 

Wartość 
docelowa na 

koniec 2023 r. 

% realizacji wartości 
docelowej 

stażach i praktykach u 
pracodawcy 

Źródło: RPO WM 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014.
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Diagnoza w obszarze inteligentnych specjalizacji 
W ramach Osi Priorytetowej III kryteria związane z inteligentną specjalizacją regionu, z 

wyjątkiem kryteriów dotyczących projektu pozakonkursowego „Integrowanie usług 

istniejących IOB w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej rozwój 

produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP”, nie stanowiły 

kryteriów dostępu, decydujących o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w 

ramach poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych w III Osi Priorytetowej. Zgodność 

z inteligentną specjalizacją województwa była oceniana w ramach kryteriów 

merytorycznych szczegółowych – kryteriów punktowanych. Liczba punktów możliwych 

do uzyskania w ramach oceny projektów w związku ze spełnianiem warunków 

powiązanych z inteligentną specjalizacją wynosiła od 1 do 6 pkt. Szczegółowe 

zestawienie punktów dla projektów spełniających kryterium dotyczące obszarów 

inteligentnej specjalizacji przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 80. Zestawienie kryteriów dotyczących IS wraz z ich wartością punktową 

Typ projektu PI Kryterium 
Liczba 

punktów 
dot. IS 

Liczba 
punktów 
ogółem 

% 
możliwych 

do 
uzyskania 

Uporządkowanie i 
przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w celu 
nadania im nowych 
funkcji gospodarczych w 
ramach ZIT [przyjęte przez 
KM 21 marca 2016 r.] 

3a 

Uwarunkowania 
gospodarcze - 
Nawiązanie 
współpracy z 
przedsiębiorcami 
prowadzącymi 
działalność w 
ramach obszarów 
inteligentnej 
specjalizacji regionu 
(…) 

3 

65 6,15% 

Zgodność z 
regionalną strategią 
inteligentnej 
specjalizacji 

1 
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Typ projektu PI Kryterium 
Liczba 

punktów 
dot. IS 

Liczba 
punktów 
ogółem 

% 
możliwych 

do 
uzyskania 

Uporządkowanie i 
przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w celu 
nadania im nowych 
funkcji gospodarczych w 
ramach ZIT [przyjęte przez 
KM 13 stycznia 2017 r.] 

3a 

Zgodność z 
regionalną strategią 
inteligentnej 
specjalizacji 

1 36 2,78% 

Uporządkowanie i 
przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w celu 
nadania im nowych 
funkcji gospodarczych, w 
ramach planów 
inwestycyjnych dla 
subregionów objętych 
OSI problemowymi 

3a 

Uwarunkowania 
gospodarcze - 
Nawiązanie 
współpracy z 
przedsiębiorcami 
prowadzącymi 
działalność w 
ramach obszarów 
inteligentnej 
specjalizacji regionu 
(…) 

3 

96 4,17% 

Zgodność z 
regionalną strategią 
inteligentnej 
specjalizacji 

1 

Wsparcie prowadzenia i 
rozwoju działalności 
przedsiębiorstw – 
poprzez udzielanie 
bonów na doradztwo 
[przyjęte przez KM 15 lipca 
2016 r.] 

3a 

Rozpoczęcie/ 
rozwój działalności 
przedsiębiorstwa w 

obszarach 
inteligentnej 
specjalizacji 
województwa 
mazowieckiego 

6 30 20% 
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Typ projektu PI Kryterium 
Liczba 

punktów 
dot. IS 

Liczba 
punktów 
ogółem 

% 
możliwych 

do 
uzyskania 

Wsparcie początkowej 
fazy rozwoju 
przedsiębiorstw 

3a − − − − 

Uporządkowanie i 
przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w celu 
nadania im nowych 
funkcji gospodarczych 

3a 

Zgodność z 
regionalną strategią 
inteligentnej 
specjalizacji 

 

1 36 2,78% 

Wsparcie prowadzenia i 
rozwoju działalności 
przedsiębiorstw – 
poprzez udzielanie 
bonów na doradztwo 
[przyjęte przez KM 21 
września 2018 r.] 

3a 

Rozpoczęcie/rozwój 
działalności 
przedsiębiorstwa w 
obszarach 
inteligentnej 
specjalizacji 
województwa 
mazowieckiego 

6 18 33,33% 

Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw 

3b 
Zgodność projektu z 
inteligentną 
specjalizacją 

4 58 6,90% 

Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw (konkurs 
przeznaczony dla grup 
przedsiębiorstw) 

3b 
Zgodność projektu z 
inteligentną 
specjalizacją 

5 76 6,58% 

Wprowadzanie na rynek 
nowych lub ulepszonych 
produktów lub usług 
(poprzez wdrożenie 
wyników prac B+R) 
[przyjęte przez KM 21 
października 2016 r.] 

3c 
Zgodność projektu z 
inteligentną 
specjalizacją 

4 55 7,27% 
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Typ projektu PI Kryterium 
Liczba 

punktów 
dot. IS 

Liczba 
punktów 
ogółem 

% 
możliwych 

do 
uzyskania 

Wprowadzanie na rynek 
nowych lub ulepszonych 
produktów lub usług 
(poprzez wdrożenie 
wyników prac B+R) 
[przyjęte przez KM 25 
października 2018r.] 

3c 
Zgodność projektu z 
inteligentną 
specjalizacją 

4 63 6,35% 

Źródło: Załącznik 3 a - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFRR do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WM 2014-2020, obliczenia własne. 

Jak wynika w powyższego, w zależności od Priorytetu Inwestycyjnego oraz typu 

projektu, kryteria związane z inteligentną specjalizacją nadawane miały różną wagę. 

Największe znaczenie przypisano kryterium zgodności z inteligentną specjalizacją w 

konkursach dotyczących Wsparcia prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw 

– poprzez udzielanie bonów na doradztwo – początkowo można było uzyskać za ich 

spełnianie 20%, w konkursach po 21 września 2018 r. aż ponad 33% całkowitej liczby 

punktów możliwej do uzyskania podczas szczegółowej oceny merytorycznej. 

Najmniejsze znaczenie kwestie dotyczące inteligentnej specjalizacji miały dla oceny 

wniosków w ramach projektów związanych z uporządkowaniem i przygotowaniem 

terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w tym od 

13 stycznia 2017 r. w ramach ZIT. Punkty te, w przypadku wymienionych typów 

projektów, wynosiły zaledwie 2,78% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby 

punktów. Warto zauważyć, iż we wcześniejszych wersjach Kryteriów oceny, waga 

inteligentnej specjalizacji w przypadku terenów inwestycyjnych w ramach ZIT była 

wyższa i wynosiła 6,15% ogólnej liczby punktów. Również w przypadku projektów 

związanych z terenami inwestycyjnymi w ramach planów inwestycyjnych dla 

subregionów objętych OSI problemowymi udział punktów związanych z inteligentną 

specjalizacją w ogólnej liczbie punktów możliwych do zyskana był nieco wyższy i 

wynosił 4,17%. Biorąc pod uwagę definicję strategii inteligentnych specjalizacji – jako 

strategii transformacji gospodarczej w oparciu o unikalne regionalne zasoby – tak 

niskie znaczenie kryteriów dotyczących wspierania inteligentnych specjalizacji poprzez 

działania jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących lokalnego rozwoju 
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gospodarczego, stawia pod znakiem zapytania skuteczność stosowanych kryteriów 

pod względem koncentrowania środków w obszarach uznanych za priorytetowe. 

W przypadku Priorytetów Inwestycyjnych 3b i 3c znaczenia kryteriów zgodności z 

inteligentną specjalizacją również nie można ocenić jako dużego, gdyż wynosiło ono 

ok. 7% maksymalnej możliwej do uzyskania podczas szczegółowej oceny 

merytorycznej liczby punktów. Warto zauważyć, że w przypadku Działania 3.3 udział 

ten od 25 października 2018 r. uległ zmniejszeniu w stosunku do wcześniejszych 

kryteriów.  

Biorąc pod uwagę powyższe preferencje dla projektów spełniających kryteria 

dotyczące inteligentnej specjalizacji, z wyjątkiem typu projektu związanego z 

udzielaniem bonów na doradztwo, trudno uznać za decydujące przy wyborze 

projektów. Pomimo, że wśród pozytywnie ocenionych projektów w ramach dwóch 

konkursów w Działaniu 3.3 udział projektów, które podczas oceny nie uzyskały 

punków za kryteria związane z inteligentną specjalizacją, wynosił zaledwie 10,9%. Nie 

wydaje się jednak by spełnianie tego kryterium miał wpływ wybór do dofinansowania 

więcej niż 3 projektów – ze względu na procent uzyskanych punktów przez te projekty. 

Projekt w ramach Działania 3.3 ukierunkowane są na wprowadzanie na rynek nowych 

lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) wiążą się 

więc bezpośrednio z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 

2020 roku. Zasadne wydaje się zwiększenie znaczenia kryteriów dotyczących 

inteligentnej specjalizacji w procesie wyboru przedsięwzięć do dofinansowania.  

Problemem sygnalizowanym przez instytucje systemu wdrażania RPO WM 2014-2020, 

które być może stanowi również źródło pozytywnie ocenianej zgodności projektów z 

inteligentną specjalizacją, jest na tyle ogólne sformułowanie obszarów specjalizacji, iż 

trudno jednoznacznie podczas oceny (a przy obszernym uzasadnieniu wnioskodawcy) 

wykluczyć zgodność projektów z którymś z obszarów. Trzeba zauważyć, że w 

przypadku Osi Priorytetowej III oceniana jest zgodność z obszarem inteligentnej 

specjalizacji, nie zaś – jak w przypadku I Osi Priorytetowej – z Priorytetowymi 

kierunkami badań dla inteligentnej specjalizacji, które bardziej zawężają 

merytorycznie możliwe do realizacji projekty. Potwierdzeniem tej obserwacji jest 

porównanie zakresu tematycznego projektów – na podstawie ogólnodostępnych 

informacji – z uzyskaną oceną godności z inteligentną specjalizacją. W przypadku wielu 

projektów informacje te nie pozwalają bezpośrednio przyporządkować projektu do 

któregokolwiek obszaru inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.   
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W ramach badania ankietowego ponad połowa (58,5%) respondentów–beneficjentów 

III Osi Priorytetowej nie potrafiła odpowiedzieć, czy ich projekt otrzymał dodatkowe 

punkty na ocenie merytorycznej za zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem 

inteligentnych specjalizacji regionu, co może świadczyć o małym znaczeniu tego 

kryterium w całym procesie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. 40% 

uczestników badania będących beneficjentami w Działaniu 3.3 potwierdziła uzyskanie 

dodatkowych punktów w tym kryterium, 60% - nie miało takiej wiedzy.  

Niewielkie znaczenie kryteriów związanych inteligentną specjalizacją regionu oraz 

mniej ścisłe powiązanie projektów z priorytetowymi kierunkami badań dla 

inteligentnej specjalizacji w ramach III Osi Priorytetowej powoduje, że nie można 

uznać właściwie żadnego typu projektów – z wyjątkiem „bonów na doradztwo” – jako 

dedykowanego inteligentnej specjalizacji, pomimo zakresu bezpośrednio związanego z 

Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. 

W ramach dwóch konkursów w Działaniu 3.3 największa liczba złożonych wniosków o 

dofinansowanie dotyczyła obszaru inteligentnej specjalizacji Inteligentne systemy 

zarządzania (25,4% oraz 29,1%). Na kolejnych miejscach plasowały się projekty 

dotyczące obszaru Wysoka jakość życia (18,6% oraz 25,3%), następnie Bezpieczna 

żywność (18,6% i 19%). Nisko odsetek projektów dotyczących obszaru Nowoczesnych 

usług dla biznesu należy powiązać z zakresem rzeczowym możliwych do realizacji 

projektów – projektów inwestycyjnych – dotyczących wdrożenia innowacji 

procesowych lub produktowych. Różnice pomiędzy liczbą wniosków w poszczególnych 

obszarach nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że któryś z obszarów inteligentnej 

specjalizacji jest szczególnie istotny lub skuteczny w sięganiu po dofinansowanie 

projektów.  

Wyniki konkursów w ramach PI 3c oraz kryteria stosowane podczas oceny 

merytorycznej projektów w III Osi Priorytetowej nie pozwalają stwierdzić istotnego 

wpływu Programu w tym zakresie na kształtowanie się inteligentnej specjalizacji 

regionu. Znaczenie kryteriów powiązanych z inteligentną specjalizacji w III OP jest zbyt 

małe, a ocena zgodności projektów – biorąc pod uwagę ogólne sformułowanie 

obszarów inteligentnej specjaliści – może okazać się zbyt liberalna, by miały one 

możliwość oddziaływania na obszary inteligentnej specjalizacji województwa 

mazowieckiego. Ponadto podkreślić należy, że charakterystyka projektów 

innowacyjnych powoduje, że ich rezultaty będą możliwe do zaobserwowania w 

dłuższej perspektywie.  
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Analiza obciążeń administracyjnych dla beneficjentów 
oraz systemu instytucjonalnego realizacji Programu 
Na wstępie należy podkreślić, iż obecny system pozwala na skuteczną realizację RPO 

WM 2014-2020. We wdrażanie RPO WM 2014-2020 zaangażowane są cztery 

instytucje: IZ oraz trzy IP RPO WM 2014-2020. W realizacji funkcji wdrożeniowych w 

ramach RPO WM 2014-2020 najbardziej doświadczona jest MJWPU, która również 

obecnie obsługuje wykorzystanie zdecydowanej większości środków z Programu. WUP 

posiada doświadczenie bazujące na PO KL; M. St. Warszawo jako IP ZIT jest w 

relatywnie nowej dla siebie roli (por. 21.02.2014  r., gminy Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego przystąpiły do współpracy na rzecz realizacji Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych podpisując stosowne porozumienie) . Podział kompetencji 

pomiędzy instytucjami nie budzi co do zasady wątpliwości. Jak sygnalizują 

przedstawiciele obydwu stron, do tej pory nie wystąpiły żadne konflikty mogące 

rzutować na wdrażanie Programu. Realizację interwencji utrudniały również czynniki 

zewnętrzne, takie jak np. opóźnienia wynikające z konieczności długiego oczekiwania 

na decyzje zapadające na szczeblu krajowym, sformalizowany prawnie stosunek 

Instytucji Audytowej do realizowanych przez nią kontroli i brak możliwości 

odwoływania się od jej decyzji. Wskazywano także na dwojaką rolę MIiR, które z 

jednej strony jako IK RPO wspomaga IZ RPO WM 2014-2020, z drugiej zaś strony - 

decyzje innych komórek tego resortu wydają się niekiedy nie uwzględniać 

harmonogramu wdrażania RPO WM 2014-2020, zaś konsekwencje ich postanowień 

utrudniają jego wdrażanie (przynajmniej na poziomie obciążeń administracyjnych dla 

strony systemowej i generowania dodatkowej pracy dla tejże). 

Nie jest zaskoczeniem, iż zgodnie z sugestiami uczestników wywiadów na potrzeby 

studiów przypadków (a więc beneficjentów RPO WM 2014-2020, z którymi 

Wykonawca miał okazję nieco dłużej porozmawiać), zasadne wydaje się - podobnie jak 

akcentowane jest w każdym badaniu dot. FE od początku ich wdrażania w Polsce w 

perspektywie finansowej 2004-2006 - ograniczenie zakresu dokumentacji na potrzeby 

ubiegania się o dofinansowanie i podczas realizacji projektów, a także uprzystępnienie 

języka stosowanego w dokumentach adresowanych do wnioskodawców i 

beneficjentów (np. regulaminach konkursów). Co ciekawe, postulaty takie powtarzają 

się, choć patrząc na rekomendacje z kolejnych badań dot. RPO WM 2007-2013 i 2014-

2020 - zdecydowana większość zalecanych w nich usprawnień została wprowadzona, 

łącznie z kluczowym upowszechnieniem komunikacji elektronicznej czy poprawkami w 

systemach informatycznych dla wnioskodawców i beneficjentów. Pokazuje to jedynie, 
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jak rosną aspiracje uczestników systemu wdrażania FE w miarę, jak ten staje się coraz 

przyjaźniejszy. 

Generalnie pozytywną opinię o systemie wdrażania Programu potwierdzają także 

wyniki zrealizowanego badania ilościowego z beneficjentami. Wprawdzie z jednej 

strony niemal 20% badanych deklaruje, iż na etapie opracowania wniosku o 

dofinansowanie bariery sprawiły, że rozważali odstąpienie od aplikowania o środki, zaś 

niemal 40% przyznało, iż ocena projektów ma zbyt „techniczny” charakter - jednak 

pytani już o konkretne zjawiska/przejawy - w większości oceniali je raczej pozytywnie.  

 

 

Wykres 37. Opinie beneficjentów dot. wybranych aspektów naboru i oceny wniosków 
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dofinansowanie miały problemy ze zrozumieniem zapisów
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We wniosku o dofinansowanie trzeba było podać zbyt
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realizacji projektu
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Kryteria oceny projektu miały wpływ na podniesienie
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na sprawy techniczne, a zbyt małą na to, jakie projekt
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Na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie bariery
sprawiły, że rozważaliśmy odstąpienie od aplikowania o

środki
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Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI/CATI, n=533. 

Co ważne, dla zdecydowanej większości beneficjentów - zarówno EFS, jak i EFRR, czas 

od ogłoszenia naboru do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie był 

wystarczający z punktu widzenia możliwości przygotowania kompletnego dokumentu. 

Wykres 38. Ocena czasu, jaki beneficjenci mieli od momentu ogłoszenia naboru do 
momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z punktu widzenia 
przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI/CATI, n=533. 

Spośród tych, dla których czas przygotowywania wniosku jawił się jako za krótki, 36,2% 
beneficjentów EFRR i 28,1% beneficjentów EFS przyznało, że z decydowali się złożyć 
wniosek o dofinansowanie w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowany. Warto 
również wskazać, iż 36,8% badanych zadeklarowało, iż otrzymało od IKO uwagi o 
charakterze technicznym, zaś 23,8% - merytoryczne. Ponad połowa przyznała, iż finalnie 
uwagi IKO miały pozytywny wpływ na projekt. 

Wykres 39. Opinie beneficjentów nt. uwag IKO 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI/CATI, n=127. 
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Problemem była zbyt duża ingerencja w projekt ze strony
Instytucji Organizującej Konkurs

Uwagi Instytucji Organizującej Konkurs sprawiły, że projekt
w mniejszym stopniu odpowiadał na nasze potrzeby
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Również, jeśli chodzi o sprawozdawczość, to nie nastręcza ona poważnych 
wątpliwości, choć sama w sobie jest traktowana jako nieco nadmiernie rozbudowana i 
uciążliwa. 

Wykres 40. Opinie beneficjentów nt. obowiązków sprawozdawczych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CAWI/CATI, n=474. 

Analiza polityk horyzontalnych 
W RPO WM 2014-2020 w rozdziale dotyczącym zastosowania zasad horyzontalnych 

opisano głównie działania dotyczące zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć 

oraz niepełnosprawność. Natomiast w samym Programie nie są one szczegółowo 

opisane dla inwestycji z EFRR, choć w procedurach wyboru, realizacji, kryteriach oceny 

itd. są już wymogi określające, że realizowane projekty muszą być zgodne z zasadą 

równości szans i zapobiegania dyskryminacji. W treści Programu doprecyzowano wiele 

wymiarów antydyskryminacyjnego charakteru interwencji z EFS. Wskazano zagrożone 

wykluczeniem grupy docelowe, obszary realizacji celów horyzontalnych oraz 
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mechanizmy selekcji i monitoringu interwencji oraz jej kontroli. Wreszcie, wybrane 

wskaźniki, zgodnie z wymogami stosowanymi na poziomie kraju, są monitorowane w 

podziale na kategorie według płci. W przypadku zasady równości szans i 

niedyskryminacji założono, iż instrumentem wdrażania celów polityki horyzontalnej 

będą kryteria dostępu / kryteria formalne i odpowiednie wskaźniki. W systemie 

SL2014 funkcjonuje stały monitoring danych, z uwzględnieniem przekroju dotyczącego 

projektów ukierunkowanych na integrację zawodową i społeczną. Implementacja 

zasady równości jest również przedmiotem podlegającym weryfikacji w ramach 

realizowanych kontroli w projektach. 

Zasada zrównoważonego rozwoju w sposób najbardziej wymierny przejawia się w OP 

3 Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, w ramach której wspierane są 

ekoinnowacje, oraz w dwóch osiach stricte prośrodowiskowych: 4 – Przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną w obszarze wymogów ochrony środowiska, efektywności 

wykorzystania zasobów oraz minimalizacji i przystosowania do skutków zmian klimatu 

i 5 – Gospodarka przyjazna środowisku w zakresie wymogów ochrony środowiska, 

odporności na klęski żywiołowe i zapobiegania i zarządzania ryzykiem. Oczywiście, 

powyższe nie zwalania wnioskodawców i beneficjentów wszystkich pozostałych OP do 

respektowania założeń omawianej zasady - przynajmniej na poziomie neutralności 

realizowanych projektów względem stanu środowiska naturalnego. Egzekwowanie 

tego stanowi element procedury oceny wniosków (kryteria dostępu), zaś szczególnie 

sformalizowane i usankcjonowane prawnie jest ono w odniesieniu do projektów 

o charakterze infrastrukturalnym. Dodatkowo, funkcjonują dedykowane wskaźniki 

monitorowania dla PI obejmujących obszary tematyczne szczególnie przyczyniające się 

do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 

Dokumenty programowe RPO WM 2014-2020 w wystarczającym stopniu uwzględniają 

zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych w zakresie zasad 

horyzontalnych. RPO WM 2014-2020 wraz z wynikającymi z niego dokumentami 

programowymi wpisuje się w założenia analizowanych dokumentów 

międzynarodowych i europejskich oraz jest elementem polityki realizującej ich cele. W 

toku badania nie zidentyfikowano obszarów ewidentnej sprzeczności pomiędzy 

politykami horyzontalnymi, a Programem; w najgorszych przypadkach 

zaobserwowana została neutralność. Można więc uznać, że zakres uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w procesie programowania jest wystarczający. 

W opinii ekspertów oceniających wnioski, w praktyce kwestie antydyskryminacyjne i / 

lub środowiskowe raczej nie przesądzają o negatywnej ocenie składanego projektu. 
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Wskazywano natomiast, iż przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju bywa 

uciążliwe. Kłopotliwe jest umiejętne przedstawienie jej zaimplementowania w 

projekcie oraz zgromadzenie odpowiednich dokumentów poświadczających spełnienie 

wymagań stawianych przed inwestycją infrastrukturalną. Trudności wynikają nie 

zawsze z deficytów wiedzy wnioskodawców, a raczej obiektywnej pracochłonności 

i czasochłonności opisywanego procesu. Akcentowane było uzależnienie kolejnych 

kroków od siebie; sprawia to, że opóźnienia na wstępnym etapie (np. otrzymaniu 

pierwszej zgody / opinii itd.) wpływa na zamrożenie realizacji całego przedsięwzięcia. 

Generalnie, po latach wdrażania FE w Polsce, wnioskodawcy i beneficjenci deklarują 

na ogół, iż rozumieją, czym charakteryzują się wyżej opisane zasady. Instytucje 

systemu wdrażania udostępniają im również dedykowane materiały informacyjno-

promocyjne, które mają na bieżąco uzupełniać deficyty wiedzy. Zgromadzone 

doświadczenia oraz dostęp do rzetelnych źródeł informacji sprawiają, że pozytywna 

ocena beneficjentów znajduje potwierdzenie w opiniach strony systemowej. 

Zwłaszcza badani przedstawiciele MJWPU podkreślali, iż problemy ze zrozumieniem i 

realizacją omawianych zasad to raczej zjawiska marginalne; zostały one przez stronę 

popytową zinternalizowane i traktowane są jako obligatoryjna składowa projektu. Jeśli 

już ktoś ich nie przestrzega, to raczej na drodze dążenia do rozmyślnego uniknięcia 

pewnych obciążeń / kosztów, z pewnością jednak nie z uwagi na niezrozumienie. 

Wyłapywaniu takich przypadków powinny jednak służyć procedury kontroli. Pewnym 

wyzwaniem, które obserwowane jest jednak nie tylko na Mazowszu, jest 

banalizowanie zasady zrównoważonego rozwoju i sprowadzanie jej do „oszczędzania 

prądu” (tzn. rozumienie w wąskim kontekście oczywistych działań związanych z 

ekologią).  
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Wpływ RPO WM 2014-2020 na realizację dokumentów 
strategicznych 

Strategia Europa 2020 

Metodologia estymacji wpływu RPO WM 2014-2020 

W niniejszej analizie zastosowano panelowy model ekonometryczny z efektami quasi-

stałymi. Pozwoli on na wyznaczenie wkładu RPO WM w realizację celów Strategii 

Europa 2020 na koniec 2023 roku. W modelu zakłada się obecność relacji wiążącej 

wartość wskaźników Strategii oraz skali wydatków RPO WM na cele przypisane tym 

wskaźnikom i zmiennych kontrolnych opisujących strukturalne cechy regionu (PKB per 

capita jako % krajowego, wskaźnik urbanizacji, gęstość zaludnienia itp.). Formalny 

zapis dany jest wzorem: 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜷𝑇𝕩 + (𝜸𝑇ℐ) ∗ 𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

gdzie: 𝕩 to wektor zmiennych kontrolnych, ℐ to efekty stałe dla województw, 𝜷 to 

wektor parametrów związanych ze zmiennymi kontrolnymi, 𝜸 to wektor parametrów 

mierzących wpływ wydatków RPO, 𝐸 to wydatki RPO, 𝑖 to województwo, 𝑡 to rok, a 𝜀 

to składnik losowy.  

Mając zidentyfikowany ww. wkład, dokonano jego prognozy do 2023 na podstawie 

skonsultowanego z UMWM założenia o przyszłym rozkładzie wydatkowania środków 

RPO WM. W prognozie założono obecność trendów o specyfikacji zależnej od danych 

historycznych. Na koniec dokonano analizy porównawczej otrzymanych wyników z 

wartościami określonymi jako docelowe na szczeblu krajowym. 

Strategia Europa 2020 a RPO WM 2014-2020 

Długofalowe działania Unii Europejskiej są opisywane w dziesięcioletnich 

dokumentach strategicznych. Taki charakter ma m.in. Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

(Strategię Europa 2020), która definiuje priorytety rozwojowe UE w dekadzie 2010-

2020. Dokument powstał w okresie globalnego kryzysu finansowego i wskazuje na 

sposoby wyjścia z niego oraz przywrócenia zdolności do długookresowej konkurencji 

UE, głównie z USA. Sygnalizuje się w nim, że pojawiły się też nowe uwarunkowania 

wpływające na sposoby gospodarowania, m.in. globalizację, ograniczoność zasobów i 

starzenie ludności. Powyższa diagnoza prowadzi do wniosku, że działania po 2009 roku 

powinny wpisywać się w 3 priorytety: 
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• rozwoju inteligentnego, tj. oparcie gospodarki na wiedzy i innowacjach; 

• rozwoju zrównoważonego, tj. wzrost efektywności wykorzystania zasobów i 

konkurencyjności; 

• rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, tj. dbałość o wysokie zatrudnienie, 

spójność społeczną i terytorialną, 

Zgodnie z kanonem prowadzenia interwencji publicznej, abstrakcyjnym priorytetom 

przypisano mierzalne wskaźniki. Zakłada się, że stopień ich osiągnięcia będzie stanowić 

miarę realizacji celu głównego Strategii. Cele na szczeblu europejskim mogą być 

zmodyfikowane przez kraje członkowskie, przez wzgląd na zróżnicowanie w 

poziomach rozwoju. Takich modyfikacji dokonała również Polska. Cele krajowe ujęto 

w Krajowym programie reform na rzecz realizacji Strategii „Europa 2020” w Polsce z 

2011. Zestawienie wskaźników i ich celów zawiera poniższa. Widoczna jest np. niższa 

wartość docelowa w 2020 wskaźnika zatrudnienia czy udziału nakładów na działalność 

badawczo-rozwojową, a także brak ilościowych miar dla dwóch wskaźników 

środowiskowych. Dla odmiany, cele związane z edukacją są bardziej restrykcyjne niż te 

obserwowane na szczeblu europejskim. 

Tabela 81. Wskaźniki Strategii Europa 2020 i ich wartości docelowe 

 
nazwa 
skrócona 

Wskaźnik cel UE 
cel 
Polski 

1 zatrudnienie wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 75% 71% 

2 B+R nakłady na B+R/PKB 3% 1.7% 

3 
gazy 
cieplarniane 

emisja gazów cieplarnianych (1990=100) -20% 
spade
k 

4 
energia 
odnawialna 

udział energii ze źródeł odnawialnych w 
końcowym zużyciu energii brutto 

20% 
wzros
t 

5 
energia 
pierwotna 

zużycie energii pierwotnej 
poprawa 
20% 

96 
Mtoe 

6 młodzież młodzież niekontynuująca nauki 10% 4.5% 



 

 
416 416 416 416 

7 
wykształceni
e 

osoby w wieku 30-34 posiadające wyższe 
wykształcenie 

40% 45% 

8 ubóstwo 
wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (wskaźnik zbiorczy) 

20 mln 
1.5 
mln 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Europa 2020 oraz Krajowego 

programu reform na rzecz realizacji Strategii „Europa 2020” w Polsce. 

Osiąganie celów Strategii odbywa się w toku działań prywatnych i publicznych, a 

jednym z kanałów jej realizacji jest RPO WM. Na potrzeby dalszych analiz ośmiu 

wskaźnikom Strategii ekspercko przypisano wybrane działania RPO WM, które 

bezpośrednio oddziałują na jej realizację. Dla przykładu, do działań przyczyniających 

się do wzrostu udziału wydatków B+R w PKB zakwalifikowano te, których opisy 

sygnalizowały zagadnienia takie jak badania, rozwój (w tym, dotyczące ich 

infrastruktury), a także transfer wiedzy czy wdrożenia. Na tej podstawie w toku 

przeglądu dokumentacji RPO WM włączono działania 1.1, 1.2 i 3.3. Analogicznie, 

interwencja zorientowana na kontynuację nauki u młodzieży dotyczy edukacji ogólnej 

(powszechnej), której w RPO WM przypisano działanie 10.1. Działań ukierunkowanych 

na wzrost udziału osób z wyższym wykształceniem w grupie wieku 30-34 nie 

znaleziono. 

Tabela 82. Obszary RPO WM bezpośrednio wpływające na realizację Strategii Europa 

2020 

 
nazwa 

skrócona 
zagadnienia 

działania 
RPO WM 

1 zatrudnienie 

rynek pracy, aktywizacja zawodowa (w tym 
outplacement), samozatrudnienie, kształcenie 
zawodowe (w tym infrastruktura), zmiana 
kwalifikacji, kształcenie ustawiczne, godzenie życia 
zawodowego i prywatnego, opieka przedszkolna, 
medycyna pracy 

8.1-8.3, 
10.2, 10.3 

2 B+R 
badania, rozwój (w tym infrastruktura), transfer 
wiedzy, wdrożenia  

1.1, 1.2, 3.3 

3 
gazy 
cieplarniane 

niskoemisyjność (i jej promocja), jakość powietrza, 
zrównoważony transport 

4.3 
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4 
energia 
odnawialna 

OZE, kogeneracja 4.4 

5 
energia 
pierwotna 

efektywność energetyczna, modernizacja 
energetyczna, termomodernizacja, wysokosprawne 
wytwarzanie energii, eko-przedsiębiorczość  

4.2 

6 młodzież edukacja ogólna, edukacja powszechna 10.1 

7 wykształcenie edukacja wyższa - 

8 ubóstwo 
rewitalizacja, usługi społeczne, usługi zdrowotne, 
ekonomia społeczna, osoby defaworyzowane, 
aktywne włączenie, kapitał społeczny 

6.1, 6.2, 9.1-
9.3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WM wraz z załącznikami, Strategii 

Europa 2020 oraz Umowy Partnerstwa. 

Historyczny przebieg wskaźników Strategii Europa 2020 

Województwo mazowieckie jest trwale krajowym liderem rozwoju społeczno-

gospodarczego i znajduje to swoje odzwierciedlenie w kluczowych wskaźnikach 

realizacji Strategii. Korzystne odczyty wskaźników powodują jednak, że niekiedy 

trudno o dalszą spektakularną poprawę (tzw. efekt bazy). Mimo to, postęp jest 

obserwowany. Wskaźnik zatrudnienia w horyzoncie 2000-2018 wzrósł z 67.4% do 

76.4%, udział nakładów na B+R w PKB (inaczej niż w pozostałych regionach) 

systematycznie przekraczał 1% - od 1.07% w 2007 do 1.78% w 2018. Udział osób 

legitymujących się wyższym wykształceniem wzrósł 3.5-krotnie: z 17.3% w 2001 do 

60.7% w 2018. Spadki odnotowały wskaźniki młodzieży niekontynuującej nauki (do 

3.8%) i zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym (do 16.1%). W odniesieniu 

do wskaźników środowiskowych postępu brak. Emisja gazów cieplarnianych 

systematycznie rośnie, natomiast zużycie energii pierwotnej ustabilizowało się na 

poziomie ok. 15 bln toe. Dane o udziale OZE w miksie energetycznym województwa 

mazowieckiego nie są dostępne w statystyce publicznej, brakuje również danych, 

które pozwalałyby na oszacowanie wielkości tego wskaźnika. 
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Tabela 83. Historyczny przebieg wskaźników Strategii Europa 2020 w województwie 

mazowieckim 

rok zatrudnienie B+R 
gazy 

cieplarniane 
energia 

pierwotna 
młodzież wykształcenie ubóstwo 

 1 2 3 5 6 7 8 

 % % Gg CO2e mld toe % % % 

2000 67 ,4       

2001 66 ,0   10 ,6 7 ,6 17 ,3  

2002 62 ,6 1 ,25  10 ,6 7 ,9 20 ,8  

2003 61 ,9 1 ,19  13 ,6 5 ,9 26 ,0  

2004 61 ,2 1 ,20  14 ,1 5 ,3 29 ,0  

2005 62 ,8 1 ,10  14 ,1 4 ,8 32 ,0  

2006 64 ,7 1 ,07  15 ,4 5 ,1 38 ,4  

2007 66 ,5 1 ,07  14 ,4 4 ,6 42 ,1  

2008 70 ,1 1 ,21  14 ,8 4 ,9 40 ,9  

2009 70 ,4 1 ,19  13 ,9 4 ,9 45 ,0  

2010 69 ,3 1 ,36 55 ,5 14 ,9 4 ,0 47 ,4  

2011 70 ,1 1 ,39 54 ,9 14 ,4 4 ,1 47 ,1  

2012 71 ,1 1 ,37 53 ,7 14 ,2 4 ,3 47 ,9 21 ,0 

2013 71 ,0 1 ,55 54 ,7 14 ,7 4 ,6 51 ,4 21 ,0 

2014 73 ,2 1 ,70 55 ,0 14 ,4 4 ,7 56 ,6 21 ,0 

2015 73 ,6 1 ,74 57 ,8 14 ,6 4 ,1 57 ,3 19 ,9 

2016 73 ,9 1 ,66 61 ,9 15 ,5 3 ,5 57 ,0 18 ,7 
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2017 75 ,0 1 ,78 65 ,6 13 ,8 3 ,9 59 ,4 15 ,7 

2018 76 ,4 1 ,78 69 ,9 14 ,6 3 ,8 60 ,7 16 ,1 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o następujące źródła: (1,6,7) Eurostat; (2) BDL GUS; (3) 

estymacja na podstawie danych krajowych Eurostat, wyników badania GUS i KOBIZE (Waśniewska et al. 

2015) oraz GUS; (5) estymacja na podstawie danych krajowych Eurostat, BDL GUS oraz GUS (8) 

estymacja na podstawie danych Eurostat (NTS-1) i BDL GUS. 

Uwaga: Brak danych dla OZE (4). Dane oznaczone kursywą – oszacowanie własne. Gg 

CO2e – mld gramów ekwiwalentu dwutlenku węgla (miara zbiorcza dla różnych gazów 

cieplarnianych); toe – tony ekwiwalentu ropy naftowej. 

Struktura interwencji RPO WM 2014-2020 

Kolejna tabela przedstawia układ czasowy interwencji RPO WM. Ma on istotne 

znaczenie dla momentu pojawienia się efektów interwencji w danych statystyki 

publicznej (kluczowych dla oceny stopnia realizacji celów Strategii). W 2015 pojawiły 

się pierwsze koszty kwalifikowane w obszarze zatrudnienia, natomiast dla pozostałych 

obszarów (z wyłączeniem wykształcenia) – w 2016 roku. W istocie jednak dla 

większości obszarów roku 2017 był tym, w którym odnotowano skokowy wzrost 

kosztów kwalifikowanych (por. B+R czy ubóstwo). 

Do analiz konieczne było dokonanie założeń dotyczących przyszłego rozkładu alokacji. 

Do 2018 przyjęto historyczną realizację, za 2019 przyjęto opublikowany harmonogram 

konkursów, natomiast za 2020 – dopełnienie pierwotnej alokacji na cały konkurs. 

Należy mieć świadomość, że im później środki były wydatkowane, tym trudniej o ich 

wpływ na realizację celów Strategii w horyzoncie 2020 roku. Przy takich założeniach, 

do 2020 roku największe koszty kwalifikowane zostaną poniesione w obszarze 

działalności badawczo-rozwojowej oraz niwelowania ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. Na ich tle środki przeznaczone na rozwój OZE czy edukację młodzieży są 

względnie niewielkie. 
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Tabela 84. Struktura interwencji RPO WM w czasie – wielkości skumulowane (w mln 

ZŁ) 

rok zatrudnienie B+R 
gazy 

cieplarniane 
OZE 

Energia 

pierwotna 
młodzież wykształcenie ubóstwo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

2014 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 

2015 117 ,47 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 

2016 201 ,00 7 ,94 215 ,18 28 ,79 178 ,33 62 ,67 0 ,00 163 ,01 

2017 470 ,36 1072 ,18 613 ,65 170 ,23 362 ,11 177 ,50 0 ,00 509 ,92 

2018 662 ,62 2007 ,44 1050 ,85 171 ,43 490 ,93 266 ,43 0 ,00 1205 ,36 

2019 981 ,33 2359 ,10 1175 ,24 251 ,97 558 ,93 342 ,44 0 ,00 1505 ,44 

2020 1212 ,12 2613 ,74 1265 ,31 310 ,30 608 ,17 397 ,48 0 ,00 1722 ,74 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych harmonogramów konkursów.  

Uwaga: Przedstawiono wartość wydatków kwalifikowanych wykazanych na zawartych 

w danym roku kalendarzowym umowach o dofinansowanie. Dane na 2020 przyjęto 

jako dopełnienie alokacji do względem interwencji historycznej (2014-2018) i 

planowanej (2019). 

Ocena wpływu interwencji w ramach RPO WM na realizację celów Strategii Europa 

2020 

Ocena wpływu interwencji na realizację celów Strategii po 2018 roku odbywa się przy 

pomocy prognozy punktowej realizacji wskaźników. Dla wszystkich przytoczonych 

poniżej wskaźników założono (w oparciu o historyczny przebieg) trend liniowy z 

korektą błędem. 
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Wykres 41. Postęp województwa 

mazowieckiego w osiąganiu wskaźnika Strategii 

Europa 2020 do 2020 roku – zatrudnienie 

estymowany wpływ w: 

• 2018: 0,88 p. proc. 

• 2019: 1,24p. proc. 

• 2020: 1,45 p. proc. 

• 2021: 1,38 p. proc. 

• 2022: 1,32 p. proc. 

• 2023: 1,26 p. proc. 

 

osiągnięcie celu w:  

• 2018: tak 

• 2020: tak 

• 2023: tak 

 

Osiągnięcie krajowej docelowej 

wartości wskaźnika zatrudnienia 

w horyzoncie 2020 i 2023 jest 

właściwie pewne. Region 

osiągnął cel w 2012 roku, a 

dalszy trend wzrostowy utrwala 

prognozę. Wziąwszy pod uwagę 

relatywnie wysokie poziomy 

wskaźnika, relatywny wpływ 

RPO pozostaje umiarkowany i po 

2019 nie przekracza 1.5 p. proc. 

 

Źródło: Oszacowanie własne 

Uwaga: cel – utrzymanie celu krajowego na 

poziomie regionu. 
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Wykres 42. Postęp województwa 

mazowieckiego w osiąganiu wskaźnika Strategii 

Europa 2020 do 2020 roku – B+R 

estymowany wpływ w: 

• 2018: 0,05 p. proc. 

• 2019: 0,06p. proc. 

• 2020: 0,06 p. proc. 

• 2021: 0,06 p. proc. 

• 2022: 0,06 p. proc. 

• 2023: 0,06 p. proc. 

 

osiągnięcie celu w: 

• 2018: tak 

• 2020: tak 

• 2023: tak 

 

Postęp w zwiększaniu wydatków 

na B+R względem PKB 

województwa jest na tyle 

wysoki, że cel 1.7% 

przekroczono już w 2017 roku. 

Przy założeniu dalszego 

pozytywnego trendu osiągnięcie 

celu nie jest zagrożone ani w 

2020, ani w 2023 roku. Warto 

jednak zwrócić uwagę, że 

prognozowany na 2020 rok 

poziom 1.8% to wartość dalece 

poniżej celu europejskiego i 

względnie niska na tle innych 

regionów stołecznych. Środki 

RPO WM mają dość ograniczony 

wpływ na prognozowane 

rezultaty. 

 

Źródło: Oszacowanie własne. 

Uwaga: cel – utrzymanie celu krajowego na 

poziomie regionu. 
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Wykres 43. Postęp województwa 

mazowieckiego w osiąganiu wskaźnika Strategii 

Europa 2020 do 2020 roku – gazy cieplarniane 

estymowany wpływ w: 

• 2018: 2,3 Gg CO2e 

• 2019: 2,5Gg CO2e 

• 2020: 2,7 Gg CO2e 

• 2018: 2,7 Gg CO2e 

• 2019: 2,7Gg CO2e 

• 2020: 2,7 Gg CO2e 

 

osiągnięcie celu w: 

• 2018: nie 

• 2020: nie 

• 2023: nie 

 

Nawet biorąc pod uwagę krótki 

szereg czasowy (który zmniejsza 

pewność prognozy), emisja 

gazów cieplarnianych w 

województwie z dużym 

prawdopodobieństwem będzie 

rosła, co stoi w sprzeczności z 

krajowym celem realizacji 

Strategii. Wobec tego, działania 

RPO WM na rzecz jej obniżania 

nie są skuteczne. 

 

Źródło: Oszacowanie własne. 

Uwaga: Jako punkt startowy przyjęto rok 2014 

(początek realizacji RPO). Cel – udział 

województwa w celu krajowym proporcjonalnie 

do populacji. 
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Wykres 44. Postęp województwa 

mazowieckiego w osiąganiu wskaźnika Strategii 

Europa 2020 do 2020 roku – energia pierwotna 

estymowany wpływ w: 

• 2018: 23 Mtoe 

• 2019: 26 Mtoe 

• 2020: 28 Mtoe 

• 2018: 27 Mtoe 

• 2019: 26 Mtoe 

• 2020: 25 Mtoe 

 

osiągnięcie celu w: 

• 2018: nie 

• 2020: nie 

• 2023: nie 

Po 2005 roku ilość zużytej energii 

pierwotnej w województwie 

ustabilizowała się, ale na 

poziomie przekraczającym cel 

krajowy (proporcjonalnie do 

populacji województwa). W tym 

sensie, chociaż realizacja RPO nie 

przynosi zakładanych skutków, 

należy zauważyć, że imigracja do 

województwa (bez 

niezwłocznego uwzględniania 

tego stanu rzeczy w 

statystykach) może modyfikować 

cel, a zatem ma nieoczywisty 

wpływ na zdolność do jego 

osiągniecia.  

 

Źródło: Oszacowanie własne. 

Uwaga: cel – udział województwa w celu 

krajowym proporcjonalnie do populacji. 
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Wykres 45. Postęp województwa 

mazowieckiego w osiąganiu wskaźnika Strategii 

Europa 2020 do 2020 roku – młodzież 

estymowany wpływ w: 

• 2018: -0,4 p. proc. 

• 2019: -0,5 p. proc. 

• 2020: -0,6 p. proc. 

• 2021: -0,5 p. proc. 

• 2022: -0,5 p. proc. 

• 2023: -0,5 p. proc. 

 

osiągnięcie celu w: 

• 2018: tak 

• 2020: tak 

• 2023: tak 

 

Spadek udziału młodzieży 

niekontynuującej nauki po roku 

2005 roku ma wyraźny trend 

negatywny (choć z pewnymi 

odchyleniami, np. w okresie 

pokryzysowej dekoniunktury w 

Polsce). Mimo to osiągnięcie 

celu Strategii nie pozostawia 

wątpliwości w 2020 i 2023 roku. 

Na tle obserwowanych 

poziomów kilku punktów 

procentowych, skala 

estymowanego wpływu RPO 

WM jest znacząca. 

 

Źródło: Oszacowanie własne. 

Uwaga: cel – utrzymanie celu krajowego na 

poziomie regionu. 
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Wykres 46. Postęp województwa 

mazowieckiego w osiąganiu wskaźnika Strategii 

Europa 2020 do 2020 roku – wykształcenie 

estymowany wpływ: 

brak wpływu – nie 

zidentyfikowano działań 

przypisanych temu zagadnieniu  

 

osiągnięcie celu w: 

• 2018: tak 

• 2020: tak 

• 2023: tak 

 

Podobnie jak w całym kraju, 

udział osób legitymujących się 

wyższym wykształceniem w 

grupie 30-34 lata systematycznie 

i szybko rośnie. Osiągnięcie celu 

wydaje się niezagrożone w 

żadnym z analizowanych lat, 

także bez interwencji RPO WM. 

 

Źródło: Oszacowanie własne. 

Uwaga: cel – utrzymanie celu krajowego na 

poziomie regionu. 
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Wykres 47. Postęp województwa mazowieckiego 

w osiąganiu wskaźnika Strategii Europa 2020 do 

2020 roku – ubóstwo 

estymowany wpływ w: 

• 2018: -0,49 p. proc. 

• 2019: -0,59 p. proc. 

• 2020: -0,64 p. proc. 

• 2021: -0,61 p. proc. 

• 2022: -0,58 p. proc. 

• 2023: -0,55 p. proc. 

 

osiągnięcie celu w: 

• 2018: tak 

• 2020: tak 

• 2023: tak 

Pomimo krótkiego szeregu 

danych historycznych, region 

odnotował wyraźny spadek 

liczby osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Już w 2018 

osiągnięto cel krajowy. 

Ponadto, zakładając 

kontynuację tego trendu w 

przyszłości, utrzymanie tych 

wielkości nie powinno być 

zagrożone ani w 2020, ani w 

2023 roku. Na tle 

prognozowanych odsetków 

zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym w 

najbliższych latach, 

estymowany wpływ RPO WM 

na nie jest umiarkowany. 

 

Źródło: Oszacowanie własne. 

Uwaga: Jako punkt startowy przyjęto rok 2014 

(początek realizacji RPO). Cel – udział 

województwa w celu krajowym proporcjonalnie 

do populacji. 



 

 
428 428 428 428 

Tabela wniosków i rekomendacji / Research conclusions 
and recommendations 
Należy zastrzec, iż sformułowane poniżej rekomendacje dot. renegocjacji wartości 

wskaźników w zakresie zwiększenia ich wartości docelowych w Programie powinny 

mieć zastosowanie jedynie w przypadku, gdy Komisja Europejska wyraźnie wykaże 

konieczność urealniania celów dla wskaźników, dla których zanotowano przekroczenia 

lub też jeśli zmieniające się akty prawne czy wytyczne narzucą w przyszłości taki 

wymóg względem IZ RPO WM 2014-2020.  

Biorąc pod uwagę obciążenia administracyjne oraz kosztochłonność i pracochłonność 

procesu renegocjacji Programu, sugeruje się zaniechanie tego procesu w tych 

obszarach, w których nie wpłynie to na realizację RPO WM 2014-2020, w tym zaś 

zwłaszcza na osiąganie celów rozwojowych stawianych przed regionem.



 

 

Tabela 85. Wnioski i rekomendacje z badania 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

1.  

Obszar: OP I 

Na podstawie 

dotychczasowego 

przebiegu realizacji 

projektów oraz założeń z 

umów o dofinansowanie 

przewiduje się wysokie 

prawdopodobieństwo 

przekroczenia wartości 

docelowych wskaźników: 

Liczba jednostek 

naukowych ponoszących 

nakłady inwestycyjne na 

działalność B+R, Liczba 

naukowców pracujących w 

ulepszonych obiektach 

infrastruktury badawczej 

oraz Inwestycje prywatne 

Rekomenduje się 

zwiększenie wartości 

docelowej wskaźnika  

Liczba jednostek 

naukowych 

ponoszących nakłady 

inwestycyjne na 

działalność B+R do 

poziomu 16-21 szt., 

wskaźnika Liczba 

naukowców 

pracujących w 

ulepszonych obiektach 

infrastruktury 

badawczej do poziomu 

515-680 EPC, zaś 

wskaźnika Inwestycje 

prywatne 

uzupełniające wsparcie 

IZ RPO WM 

2014-2020 

Przeprowadzenie 

procedury 

zmiany wartości 

docelowych 

wskaźników w 

RPO WM 2014-

2020 

31.12.2019 
Programowa 

operacyjna 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla projektów w 

zakresie innowacji lub 

badań i rozwoju. 

Główne przyczyny 

niedoszacowania wartości 

docelowych wskaźników 

to: realizacja przez 

beneficjentów projektów o 

mniejszej wartości aniżeli 

wartość przyjęta dla 

przedsięwzięć, które 

znalazły się na liście 

przedsięwzięć 

warunkowych w Kontrakcie 

terytorialnym dla woj. 

Mazowieckiego, jak 

również zwiększenie 

alokacji na Działanie. 

publiczne dla projektów 

w zakresie innowacji 

lub badań i rozwoju do 

poziomu 50 000 000-

65 300 000 euro. 

Rekomenduje się 

zwiększenie wartości 

docelowej wskaźnika 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących 

wsparcie do poziomu 

495-658 

przedsiębiorstw, zaś 

wskaźnika Liczba 

przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje 

do poziomu 495-658 

przedsiębiorstw. 

W odniesieniu do 

wskaźnika Liczba 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

 

Na podstawie 

dotychczasowego 

przebiegu realizacji 

projektów oraz założeń z 

umów o dofinansowanie 

przewiduje się wysokie 

prawdopodobieństwo 

przekroczenia wartości 

docelowych wskaźników: 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

oraz Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje. 

Jednocześnie przewiduje 

się nie osiągnięcie wartości 

docelowej wskaźnika 

Liczba przedsiębiorstw 

współpracujących z 

ośrodkami badawczymi. 

przedsiębiorstw 

współpracujących z 

ośrodkami badawczymi 

rekomenduje się 

zmniejszenie jego 

wartości docelowej do 

poziomu 20-25 

przedsiębiorstw. 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

Główna przyczyna 

niedoszacowania wartości 

docelowych wskaźników 

leży w przyjęciu 

niewłaściwych założeń 

dotyczących kosztu 

jednostkowego bazujących 

na doświadczeniach 

poprzedniego okresu 

programowania, gdzie 

zakres wsparcia był 

odmienny. Z kolei 

przeszacowanie wartości 

wskaźnika Liczba 

przedsiębiorstw 

współpracujących z 

ośrodkami badawczymi 

wynika w głównej mierze z 

faktu, że realizacja 

wskaźnika jest liczona 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

wyłącznie dla kategorii 

interwencji 062 Transfer 

technologii i współpraca 

między uczelniami a 

przedsiębiorstwami, z 

korzyścią głównie dla MŚP, 

zaś beneficjenci realizowali 

projekty w tym PI w dużej 

części w ramach innych 

kategorii interwencji. 

2.  

Obszar: OP II 

Stan wdrażania OP II, w 

tym podpisane UoD, 

zapewniają w pełni 

realizację oczekiwanych 

wartości docelowych 

wszystkich wskaźników 

programowanych na rok 

2023 (mimo znaczącej 

Zaleca się 

zrewidowanie wartości 

docelowych 

wskaźników: Liczba 

usług publicznych 

udostępnionych on-line 

o stopniu dojrzałości co 

najmniej 3 [szt.], Liczba 

usług publicznych 

IZ RPO WM 

2014-2020 

Przeprowadzenie 

procedury 

zmiany wartości 

docelowych 

wskaźników w 

RPO WM 2014-

2020 

31.12.2019 
Programowa 

operacyjna 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

kwoty alokacji pozostającej 

do dyspozycji). Co więcej, 

wskazać można na 

oczekiwane znaczące 

przekroczenie niektórych 

wskaźników i to nawet bez 

konieczności 

przeprowadzania 

dodatkowych naborów w 

ramach działań objętych 

Priorytetem 2c. 

udostępnionych on-line 

o stopniu dojrzałości 4 

– transakcja [szt.] oraz 

Liczba podmiotów, 

które udostępniły 

online informacje 

sektora publicznego 

[szt.] i ustanowienie ich 

wartości docelowych 

na poziomie 

wynikającym z 

podpisanych UoD, 

skorygowanym 

planowanymi 

projektami z naborów z 

2019 r. 

3.  
Obszar: OP III 

 

Rekomenduje się 

urealnienie wartości 

docelowej wskaźników. 

IZ RPO WM 

2014-2020 

Przeprowadzenie 

procedury 

zmiany wartości 

31.12.2019 
Programowa 

operacyjna 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

W przypadku wskaźników, 

których prognozowana 

wartość osiągnie poziom 

ok. 200% zakładanej 

wartości docelowej można 

mówić o niedoszacowaniu 

wartości tych wskaźników. 

Przyczyną dla tak wysokich 

wartości może być też 

kwestia uwzględnienia w 

podczas oceny 

merytorycznej wniosków 

kryteriów bezpośrednio 

odnoszących się do wkładu 

projektu w osiąganie 

wskaźników, co 

powodowało planowanie 

przez wnioskodawców 

maksymalnych dla nich 

poziomów. 

docelowych 

wskaźników w 

RPO WM 2014-

2020 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

4.  

Obszar: OP 4, PI 4c 

W PI 4c najniższa wartość, 

widoczna wyłącznie w 

podpisanych umowach o 

dofinansowanie, jest 

obserwowana w przypadku 

wskaźnika Szacowany 

roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych. (…) W 

przypadku podpisanych 

UoD realizowane jest zaś 

60,52% jego wartości 

docelowej. Stwarza to 

ryzyko nieosiągnięcia celu 

zakładanego na rok 2023. 

(…) 

Na niższy od oczekiwanego 

postęp wskaźnika 

Szacowany roczny spadek 

Rekomenduje się 

obniżenie wartości 

docelowej wskaźnika 

Szacowany roczny 

spadek emisji gazów 

cieplarnianych. 

 

IZ RPO WM 

2014-2020 

 

Dokonanie 

zmiany wartości 

docelowej 

wskaźnika do 

poziomu około 

65-75% wartości 

pierwotnie 

zakładanej 

(35 360-40 800 

ton 

równoważnika 

CO2), zmieniając 

odpowiednie 

zapisy w RPO 

WM 2014-2020. 

31.12.2019 r. 
Programowa 

operacyjna 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

emisji gazów 

cieplarnianych wpływają w 

dużej mierze założenia z 

etapu programowania RPO 

WM 2014-2020. W ramach 

PI 4c spodziewano się 

wspierać kogenerację w 

większym stopniu niż ma to 

miejsce faktycznie.  

5.  

Obszar: OP V, PI 5b 

Wsparcie w ramach OP5 

realizowane było w ramach 

czterech priorytetów 

inwestycyjnych 5b, 6a, 6c, 

6d. W OP 5 wskaźniki Ram 

Wykonania obejmują 

wskaźnik finansowy oraz 

wskaźniki produktu Liczba 

obiektów zabytkowych 

Zaleca się 

przeprowadzenie 

weryfikacji docelowej 

wartości wskaźników 

Liczba ludności 

odnoszącej korzyści ze 

środków ochrony 

przeciwpowodziowej i 

Liczba ludności 

odnoszącej korzyści ze 

IZ RPO WM 

2014-2020 

Przeprowadzenie 

procedury 

zmiany wartości 

docelowych 

wskaźników w 

RPO WM 2014-

2020 

31.12.2019 
Programowa 

operacyjna 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

objętych wsparciem (szt.) 

oraz Liczba instytucji 

kultury objętych wsparciem 

(szt.). Prognoza pokazuje 

wysoki stopień realizacji 

odpowiednio na poziomie 

159,1% oraz 236,9%. W 

przypadku niektórych 

wskaźników produktu 

rekomenduje się podjęcie 

działań ze strony IZ. W 

przypadku wskaźnika 

Liczba ludności odnoszącej 

korzyści ze środków 

ochrony 

przeciwpowodziowej 

wartość docelowa 

obliczona została na 

podstawie tabeli projektów 

przekazanej przez 

środków ochrony przed 

pożarami lasu. 

 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

WZMIUW, dotyczącej 

projektów z zakresu 

średniego ryzyka 

powodziowego 

(modernizacja lub 

rozbudowa obiektów już 

istniejących) - 3 projekty. 

Projekty te nie są obecnie 

realizowane, zatem 

osiągane poziomy 

wskaźnika realizowane są 

w zupełnie innych 

projektach. Projekty te 

pozwalają osiągać znacznie 

wyższe poziomy wskaźnika, 

co powinno stać się 

przesłanką weryfikacji 

docelowej wartości 

wskaźnika.  



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

W przypadku wskaźnika 

Liczba ludności odnoszącej 

korzyści ze środków 

ochrony przed pożarami 

lasu wartość docelową 

wskaźnika obliczono jako 

stosunek liczby 

planowanych do 

zakupienia wozów i sprzętu 

do całkowitej liczby wozów 

na Mazowszu, zważoną 

liczbą gmin, gdzie lesistość 

jest wyższa od średniej w 

województwie, tj. 22,6%. 

Taką wartość przeliczono 

przez liczbę mieszkańców 

w tych gminach. Projekty 

realizowane w programie 

pozwoliły osiągnąć 

znacznie wyższe poziomy 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

wskaźnika, co powinno stać 

się przesłanką weryfikacji 

docelowej wartości 

wskaźnika. 

6.  

Obszar: OP V PI 6c 

Analiza działania 5.3 

pokazuje wysoki popyt, jaki 

ujawnił się w trakcie 

naborów przewyższający 

dostępną alokację. 

Przewiduje się znaczne 

przekroczenie wartości 

docelowych wskaźników 

monitorowania. 

Problemem jest 

wydłużanie się okresu 

realizacji projektów 

mogące skutkować 

opóźnieniem w złożeniu 

Rekomenduje się 

wprowadzenie 

dodatkowych 

mechanizmów 

monitorowania i oceny 

stopnia przygotowania 

do realizacji i postępów 

realizacji projektów w 

sektorze kultury. 

Zasadne będzie 

wsparcie osób 

zaangażowanych w 

zarządzanie i 

rozliczanie projektów 

po stronie 

IZ RPO WM 

2014-2020 

Opracowanie 

poradnika dla 

beneficjentów 

projektów w 

sektorze kultury. 

Poradnik 

powinien mieć 

charakter 

instruktażowy i 

stanowić zbiór 

dobrych praktyk 

jak sprawnie 

zrealizować 

projekt dotacyjny 

31.12.2019 
Programowa 

operacyjna 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

wniosku o płatność. 

Przyczyną są m.in. 

występujące na rynku 

trudności z wyłanianiem 

wykonawców. Problem ten 

związany jest także z 

niedostatkiem 

wyspecjalizowanych kadr, 

jakimi mogą dysponować 

wykonawcy, zwłaszcza w 

przypadku pracowników o 

specjalistycznych 

kwalifikacjach, 

niezbędnych w przypadku 

inwestycji prowadzonych w 

obiektach zabytkowych. 

beneficjenta. Zasadna 

będzie pomoc w 

sprawnej realizacji 

projektu oraz w 

uniknięciu błędów 

powodujących 

wydłużenie realizacji 

projektu.     

w sektorze 

kultury.  

7.  

Obszar: OP VI 

W oparciu o podpisane UoD 

można prognozować 

Zaleca się urealnienie 

docelowych wartości 

wskaźników: Liczba 

IZ RPO WM 

2014-2020 

Przeprowadzenie 

procedury 

zmiany wartości 

31.12.2019 
Programowa 

operacyjna 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

osiągnięcie i przekroczenie 

zakładanego poziomu 

docelowego w przypadku 

wszystkich wskaźników. 

 

 

urządzeń aparatury 

medycznej/ sprzętu 

medycznego 

zakupionych w 

programie [szt.], Liczba 

wspartych podmiotów 

leczniczych [szt.] oraz 

Ludność objęta 

ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi [osoby] 

zgodnie z prognozami 

opartymi o 

dotychczasowy 

przebieg wdrażania 

interwencji I pozostałą 

alokację. 

W przypadku 

wskaźników Liczba 

przedsiębiorstw 

ulokowanych na 

docelowych 

wskaźników w 

RPO WM 2014-

2020 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

zrewitalizowanych 

obszarach i 

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją 

można się spodziewać 

znacznego 

przekroczenia 

zakładanych poziomów 

docelowych, dlatego 

zalecana jest 

analogiczna procedura 

(tj. korekta zgodnie z 

prognozami opartymi o 

dotychczasowy 

przebieg wdrażania 

interwencji i pozostałą 

alokację). 

8.  Obszar: OP VII Zaleca się 

uaktualnienie 

IZ RPO WM 

2014-2020 
Przeprowadzenie 

procedury 
31.12.2019 

Programowa 

operacyjna 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

W przypadku wskaźnika 

Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg na 

podstawie złożonych WoP 

można stwierdzić, że 

poziom pośredni został 

osiągnięty i przekroczony, a 

w oparciu o UoD można 

mówić o tym, że wartość 

docelowa zostanie 

znacząco przekroczona. 

Wskaźnik Drogowej 

Dostępności Transportowej 

w aktualizacji 

przeprowadzonej przez 

MIiR w 2017 roku 

prognozowany jest do 

osiągnięcia w 

województwie 

urealnienie wartości 

docelowej wskaźnika 

Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych 

dróg w oparciu o 

przedstawione 

prognozy oraz 

zrewidowanie wartości 

docelowej wskaźnika 

WDDT II do 66,74. 

zmiany wartości 

docelowych 

wskaźników w 

RPO WM 2014-

2020 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

mazowieckim w wysokości 

66,74, z uwzględnieniem 

zarówno inwestycji RPO 

WM 2014-2020, jak i 

inwestycji PO IiŚ 2014-2020 

oraz CEF. 

 

 

9.  

Obszar: OP VIII / PI 8i 

Na niezadawalający 

(relatywnie niski) poziom 

realizacji wskaźników: 

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu / Wskaźnik 

referencyjny: Liczba osób 

bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, 

Należy rozważyć 

zmniejszenie wartości 

wskaźników do 

poziomu osiągniętego 

we wnioskach o 

płatność. 

Wartym rozważenia 

sposobem 

postępowania może 

być podjęcie próby 

IZ RPO WM 

2014-2020 

Przeprowadzenie 

procedury 

zmiany wartości 

docelowych 

wskaźników w 

RPO WM 2014-

2020 

31.12.2019 
Programowa 

operacyjna 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

objętych wsparciem w 

programie [os.] [Dz.8.1] 

oraz Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu / 

Wskaźnik referencyjny: 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie 

[os.] [Dz.8.1] - w dużej 

mierze wpłynęła mała 

dostępność na rynku / w 

Zintegrowanym Rejestrze 

Kwalifikacji, takich form 

doskonalenia / kształcenia, 

które kończą się nabyciem 

kwalifikacji przez 

szkolącego się (zgodnie z 

rozumieniem pojęcia 

„kwalifikacja” wskazanym 

negocjowania 

rozszerzenia definicji 

wskaźników 

odnoszących się do 

uzyskania kwalifikacji 

dzięki wsparciu / 

udziałowi w programie 

- o pojęcie kompetencji 

(Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje 

lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu 

programu). 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

w załączniku 8 do 

Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych 

na lata 2014-2020 , oraz 

tożsamym z tą definicją 

terminem „kwalifikacja” 

zawartym w art. 2, pkt. 8 

ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji). 

Większość form 

doskonalenia (szkoleń, 

kursów) oferowanych w 

ramach projektów 

realizowanych w PI 8i 

prowadzi do nabycia 

kompetencji. 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

Mimo, iż na poziomie 

krajowym, podjęte zostały 

działania zaradcze 

polegające na 

opracowaniu - przez MIiR 

we współpracy z IBE i 

MEN - listy sprawdzającej 

czy dana forma 

doskonalenia i wydany po 

jej ukończeniu dokument 

można uznać za 

potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji, to w dalszym 

ciągu kwestia ta rodzi 

szereg wątpliwość czy dana 

forma doskonalenia i 

wydany po jej ukończeniu 

dokument (zawierający 

wyszczególnione efekty 

uczenia się odnoszące się 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

do nabytej kompetencji) 

stanowią wystarczającą 

podstawę by do wartości 

wskaźnika włączyć 

odbiorcę, które takie 

wsparcie otrzymał. 

10.  

Obszar: OP VIII / PI 8iv 

Na bardzo niskim poziomie 

realizacji (wg. wniosków o 

płatność) pozostaje 

wartość wskaźnika 

rezultatu Liczba osób, 

pozostających bez pracy, 

które znalazły pracę lub 

poszukują pracy po 

opuszczeniu programu. 

Wyraźnie niższa niż 

zakładana na 2023 r. jest 

również wartość wskaźnika 

Ze względu na 

diagnozowane bariery 

związane z osiąganiem 

wartości 

analizowanego 

wskaźnika, przede 

wszystkim wynikające z 

przyjętego sposób 

pomiaru wskaźnika 

warto rozważyć 

obniżenie jego wartości 

do poziomu 

IZ RPO WM 

2014-2020 

Przeprowadzenie 

procedury 

zmiany wartości 

docelowych 

wskaźników w 

RPO WM 2014-

2020 

31.12.2019 
Programowa 

operacyjna 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

zadeklarowana do 

osiągnięcia przez 

Beneficjentów w zawartych 

umowach. Czynnikiem 

utrudniającym osiąganie 

celów interwencji jest w 

szczególności sposób 

pomiaru wskaźnika. 

Analizowany wskaźnik służy 

do pomiaru liczby osób 

które w dniu przystąpienia 

do projektu były 

bezrobotne lub bierne 

zawodowo, i które dzięki 

wsparciu w formie 

zapewnienia miejsca opieki 

nad dzieckiem do lat 3, 

znalazły pracę lub 

poszukują pracy po 

opuszczeniu programu. Do 

szacowanego w 

umowach. 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

wartości wskaźnika wlicza 

się osoby, które podjęły 

pracę lub rozpoczęły jej 

poszukiwanie w trakcie 

trwania wsparcia, jak i te, 

które podjęły pracę lub 

rozpoczęły jej 

poszukiwanie w ciągu 4 

tygodni po zakończeniu 

udziału w projekcie. Jeśli 

jednak dana osoba 

podejmie pracę lub zacznie 

jej poszukiwać w trakcie 

trwania projektu 

(korzystania z opieki nad 

dzieckiem do lat 3), 

wówczas można ją wykazać 

we wskaźniku jedynie w 

przypadku, kiedy pracuje 

lub poszukuje pracy w 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

momencie zakończenia 

udziału w projekcie. Za 

datę zakończenia udziału w 

projekcie przyjmuje się 

datę zakończenia wsparcia 

w postaci zapewnienia 

miejsca opieki nad 

dzieckiem do lat 3, z 

którego odbiorca wsparcia 

skorzystał. Podjęcie 

zatrudnienia lub jego 

poszukiwanie przez osobę 

objętą wsparciem w 

projekcie nie oznacza 

zakończenia udziału w 

projekcie. 

11.  

Obszar: OP IX 

Dla wskaźników PI 9iv 

konieczne jest urealnienie 

Rekomenduje się 

uaktualnienie 

urealnienie wartości 

IZ RPO WM 

2014-2020 

Przeprowadzenie 

procedury 

zmiany wartości 

31.12.2019 
Programowa 

operacyjna 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

docelowych wartości 

zgodnie z opracowanymi 

prognozami. W świetle 

obliczeń, obecne wartości 

są niedoszacowane, zaś już 

realizowane projekty 

spowodowałyby znaczące 

przekroczenie wartości 

wskaźników. Podobny 

proces zalecany jest 

również dla PI 9i. 

 

docelowej wskaźników 

PI 9iv zgodnie z 

opracowanymi 

prognozami oraz zaleca 

analogiczne 

zweryfikowanie 

wartości docelowych 

wskaźników dla PI 9i. 

docelowych 

wskaźników w 

RPO WM 2014-

2020 

12.  

Obszar: OP X 

Wobec zmiany systemowej 

w zakresie opieki 

przedszkolnej, która wprost 

oddziałuje na projekty 

realizujące wskaźnik Liczba 

miejsc wychowania 

Obniżenie wartości 

wskaźnika Liczba miejsc 

wychowania 

przedszkolnego 

dofinansowanych w 

programie 

IZ RPO WM 

2014-2020 

Przeprowadzenie 

procedury 

zmiany wartości 

docelowych 

wskaźników w 

31.12.2019 Programowa 

operacyjna 



 

 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

przedszkolnego 

dofinansowanych w 

programie rekomenduje 

się jego obniżenie do 

wartości wynikającej z już 

podpisanych umów. 

RPO WM 2014-

2020 

Źródło: opracowanie własne. 

 

  



 

 

Table 86. Research conclusions and recommendations 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

1.  

Area: PA I 

Based on the project 

implementation 

experience so far and 

the assumptions of 

the co-financing 

agreements, the 

target values of the 

indicators are highly 

likely to be exceeded: 

Number of scientific 

units making 

investments in R&D; 

Number of scientists 

working in upgraded 

research 

infrastructure 

facilities and Private 

investments 

It is recommended 

to increase the 

target value of the 

indicator Number of 

scientific units 

making investments 

in R&D to 16-21 

units; the indicator 

Number of scientists 

working in upgraded 

research 

infrastructure 

facilities to 515-680 

FTEs, and the 

indicator Private 

investments 

complementary to 

public support for 

innovation projects 

MA of ROP 

MV 2014-

2020 

Conduct the 

procedure to 

change the target 

values of indicators 

in ROP MV 2014-

2020 

31.12.2019 
Programme/Opera

tional 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

complementary to 

public support for 

innovation projects or 

research and 

development. 

The main reasons for 

the underestimation 

of the target values 

of the indicators are 

as follows: 

implementation by 

beneficiaries of 

projects with a lower 

value that that 

provided for in the 

list of conditional 

projects in the 

Territorial contract 

for Mazowieckie 

Voivodeship, and 

or research and 

development to EUR 

50,000,000-

65,000,000. 

It is recommended 

to increase the 

target value of the 

indicator Number of 

enterprises receiving 

support to 495-658 

enterprises andthe 

indicator Number of 

enterprises receiving 

grants to 495-658 

enterprises. 

As regards the 

indicator Number of 

enterprises 

cooperating with 

research centres, its 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

increased allocation 

to the Measure. 

 

Based on the project 

implementation 

experience so far and 

the assumptions of 

the co-financing 

agreements, the 

target values of the 

indicators are highly 

likely to be exceeded: 

Number of 

enterprises receiving 

support and Number 

of enterprises 

receiving grants. At 

the same time, it is 

assumed that the 

target value of the 

target value is 

recommended to be 

reduced to 20-25 

enterprises. 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

indicator Number of 

enterprises 

cooperating with 

research centres will 

not be achieved. 

The main reason for 

the underestimation 

of the target values 

of the indicators lies 

in the adoption of 

inadequate 

assumptions for the 

unit cost, based the 

experiences of the 

previous 

programming period, 

where the scope of 

support was 

different. On the 

other hand, the 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

overestimation of the 

value of the indicator 

Number of 

enterprises 

cooperating with 

research centres 

results from the fact 

that the 

implementation of 

this indicator is 

calculated only for 

the intervention 

category 062, while 

the beneficiaries 

implemented 

projects including PI 

largely within other 

intervention 

categories. 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

2.  

Area: PA II 

The status of PA II 

implementation, 

including Co-

financing 

Agreements, fully 

ensure the 

achievement of the 

expected target 

values of all 

indicators 

programmed for 

2023 (despite a 

significant allocation 

amount remaining 

available).  What is 

more, certain 

indicators are 

expected to be 

exceeded 

The target values of 

the following 

indicators are 

recommended to be 

revised: Number of 

public services 

available on-line 

with maturity level 

of at least 3 [items]; 

Number of public 

services available 

on-line with maturity 

level 4 – transaction 

[items]; and Number 

of entities which 

have made public 

information 

available on-line 

[items] and setting 

their target values at 

MA of ROP 

MV 2014-

2020 

Conduct the 

procedure to 

change the target 

values of indicators 

in ROP MV 2014-

2020 

31.12.2019 
Programme/Opera

tional 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

significantly, even 

without the need for 

additional calls as 

part as measures 

under Priority 2c. 

a level resulting 

from Co-financing 

Agreements signed, 

adjusted with 

planned projects 

under 2019 calls. 

3.  

Area: PA III 

 

In the case of 

indicators whose 

forecasted value 

reaches approx. 

200% of the assumed 

target value, the 

values of such 

indicators can be 

considered as 

underestimated. 

Such high values may 

The target value of 

the indicators is 

recommended to be 

realigned. 

MA of ROP 

MV 2014-

2020 

Conduct the 

procedure to 

change the target 

values of indicators 

in ROP MV 2014-

2020 

31.12.2019 
Programme/Opera

tional 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

also be attributable 

to taking into 

account, during the 

substantive 

evaluation of 

applications, of 

criteria relating 

directly to the 

contribution of the 

project to the 

achievement of the 

indicators, which 

made the applicants 

to provide for their 

maximum levels. 

4.  

Area: PA IV, IP 4c 

In IP 4c, the lowest 

value, visible only in 

signed co-financing 

The target value of 

the indicator 

Estimated annual 

reduction of 

 

Change of the 

target value of the 

indicator to 

approx. 65-75% of 

31.12.2019 
Programme/Opera

tional 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

agreements, is 

witnessed in the case 

of the indicator 

Estimated annual 

reduction of 

greenhouse gas 

emissions. (...) In the 

case of signed co-

financing 

agreements, 60.52% 

of its target value has 

been reached. This 

poses the risk of 

failure to achieve the 

assumed 2023 target. 

(…) 

The lower-than-

expected progress 

for the indicator 

Estimated annual 

greenhouse gas 

emissions is 

recommended to be 

reduced. 

MA of ROP 

MV 2014-

2020 

 

the originally 

assumed value 

(35,360-40,800 

tonnes of CO2 

equivalent), 

changing the 

relevant provisions 

of ROP MV 2014-

2020. 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

reduction of 

greenhouse gas 

emissions is largely 

attributable to 

assumptions from 

the ROP MV 2014-

2020 programming 

stage. Under IP 4c, 

cogeneration was 

expected to be 

supported to a 

greater extent than 

actually is the case.  

5.  

Area: PA V, IP 5b 

Support under PA 5 

was provided under 

four investment 

priorities 5b, 6a, 6c, 

6d. In PA V, the 

Verification of the 

target value of the 

indicators Number 

of people benefitting 

from flood 

protection measures 

MA of ROP 

MV 2014-

2020 

Conduct the 

procedure to 

change the target 

values of indicators 

in ROP MV 2014-

2020 

31.12.2019 
Programme/Opera

tional 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

Performance 

Framework 

indicators include the 

financial indicator 

and the output 

indicators Number of 

immovable historical 

monuments covered 

by support (items) 

and Number of 

cultural institutions 

covered by support 

(items). The forecast 

shows a high degree 

of performance at 

159.1% and 236.9%, 

respectively. In the 

case of certain 

output indicators, 

action by the MA is 

and Number of 

people benefitting 

from forest fire 

protection measures 

is recommended. 

 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

recommended. For 

the indicator Number 

of people benefitting 

from flood protection 

measures, the target 

value was calculated 

on the basis of a 

table of projects 

provided by 

WZMIUM, 

concerning medium 

flood risk projects 

(modernisation or 

expansion of existing 

facilities) - 3 projects. 

The projects are not 

being implemented 

at present; thus the 

indicator levels are 

achieved under 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

completely different 

projects. The projects 

implemented allow 

much higher 

indicator levels to be 

achieved, which 

should become a 

basis for verification 

of the target value of 

the indicator.  

In the case of the 

indicator Number of 

people benefitting 

from forest fire 

protection measures, 

the target value of 

the indicator was 

calculated as the 

ratio of the number 

of fire engines and 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

equipment to be 

purchase to the total 

number of fire 

engines in the 

Mazowieckie 

Voivodeship, 

weighted by the 

number of the 

gminas where the 

forest cover is below 

the voivodeship 

average, i.e. 22.6%. 

Such a value was 

converted by the 

number of residents 

in those communes. 

The projects 

implemented under 

the programme 

enabled much higher 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

indicator levels to be 

achieved, which 

should become a 

basis for verification 

of the target value of 

the indicator. 

6.  

Area: PA V, IP 6c 

The analysis of 

Measure 5.3 shows 

the high demand that 

appeared during the 

calls and exceeded 

available allocation. 

Significant 

exceedance of target 

indicators is 

expected. The 

problem is the 

lengthening of the 

It is recommended 

to introduce 

additional 

mechanisms to 

monitor and assess 

the degree of 

preparation for 

implementation and 

the progress of 

projects in the 

cultural sector. It 

would be reasonable 

to support people 

MA of ROP 

MV 2014-

2020 

Preparation of a 

handbook for 

beneficiaries of 

projects in the 

cultural sector. 

This document 

should be 

instructional in 

nature and provide 

a set of best 

practices to 

efficiently 

complete the 

31.12.2019 
Programme/Opera

tional 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

projects 

implementation 

phrase that may 

result in delay in 

submitting the 

payment 

applications. The 

reasons are, among 

others, difficulties in 

selecting suppliers on 

the market. This 

problem is related to 

the shortage of 

specialized personnel 

that contractors may 

have at their 

disposal, especially 

employees with 

specialist 

qualifications 

involved in the 

management and 

settlement of 

projects in the 

beneficiary 

institutions. It would 

be reasonable to 

help in the smooth 

implementation of 

projects and to 

avoid errors that 

would prolong the 

project's 

implementation. 

project in the 

cultural sector. 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

necessary in the case 

of investments 

carried out in historic 

buildings. 

7.  

Area: PA VI 

Based on signed Co-

financing 

Agreements, the 

achievement and 

exceedance of the 

assumed target level 

can be forecasted for 

all indicators. 

 

 

The target value of 

the following 

indicators is 

recommended to be 

realigned: Number 

of medical devices/ 

medical equipment 

units purchased 

under the 

programme [items]; 

Number of 

supported medical 

entities [items] and 

Population covered 

by improved health 

MA of ROP 

MV 2014-

2020 

Conduct the 

procedure to 

change the target 

values of indicators 

in ROP MV 2014-

2020 

31.12.2019 
Programme/Opera

tional 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

services [persons] in 

accordance with 

forecasts based on 

the intervention 

implementation so 

far and the 

remaining 

allocation. 

In the case of the 

indicators Number 

of enterprises 

located in revitalised 

areas and Size of 

areas subject to 

revitalisation, the 

target indicators are 

expected to be 

exceeded 

significantly, and 

therefore an 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

identical procedure 

is recommended 

(i.e. adjustment in 

line with forecasts 

based on the 

intervention 

implementation so 

far and remaining 

allocation). 

8.  

Area: PA VII 

In the case of the 

indicator Total length 

of remodelled or 

upgraded roads, it 

can be stated, based 

on the payment 

applications 

submitted, that the 

intermediate level 

The 

recommendation is 

to update/ realign 

the target value of 

the indicator Total 

length of remodelled 

or upgraded roads 

and to revise the 

target value of the 

Road Transport 

MA of ROP 

MV 2014-

2020 

Conduct the 

procedure to 

change the target 

values of indicators 

in ROP MV 2014-

2020 

31.12.2019 
Programme/Opera

tional 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

has been achieved 

and exceeded, and 

based on the co-

financing agreements 

the target value is 

expected to be 

significantly 

exceeded. 

In the update 

provided by the 

Ministry of 

Investment and 

Development in 

2017, the Road 

Transport 

Accessibility Indicator 

is forecasted to be 

achieved in 

Mazowieckie 

Voivodeship at 66.74, 

Accessibility 

Indicator WDDT II to 

66.74. 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

including both 

investments under 

**ROP MV 2014-

2020 and OPIE 2014-

2020 and CEF 

investments. 

 

 

9.  

Area: PA VIII / IP 8i 

The unsatisfactory 

(relatively low) 

performance level of 

the indicators: 

Number of persons 

skilled after leaving 

the programme / 

Reference indicator: 

Number of 

Reduction of the 

value of the 

indicators to the 

level achieved in 

payment 

applications should 

be considered. 

An approach that is 

worth considering 

may be an attempt 

MA of ROP 

MV 2014-

2020 

Conduct the 

procedure to 

change the target 

values of indicators 

in ROP MV 2014-

2020 

31.12.2019 
Programme/Opera

tional 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

unemployed 

(including long-term 

unemployed) covered 

by support under the 

programme [persons] 

[Measure 8.1] and 

Number of persons 

who acquired 

qualifications after 

leaving the 

programme/Referenc

e indicator: Number 

of long-term 

unemployed covered 

by support under the 

programme [persons] 

[Measure 8.1] – was 

largely due to the low 

availability in the 

market / in the 

to negotiate 

extending the 

definition of the 

indicators that relate 

to obtaining 

qualifications owing 

to support / 

participation in the 

programme by 

adding the definition 

of competence 

(Number of persons 

who obtained 

qualifications or 

acquired 

competencies after 

leaving the 

programme 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

Integrated 

Qualification Register 

of improvement / 

education forms that 

end with the trainee 

acquiring 

qualifications 

(“qualification” as 

defined in Annex 8 to 

the Guidelines on 

monitoring the 

progress of 

implementation of 

operational 

programmes for 

2014-2020, and the 

identically defined 

term “qualification” 

contained in Article 

2(8) of the Act of 22 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

December 2015 on 

the Integrated 

Qualification 

System). 

Most improvement 

forms (training 

events, courses) 

offered as part of 

projects 

implemented under 

IP 8i lead to the 

acquisition of 

competence. 

While at the national 

level remedial 

measures have been 

taken, which involve 

the development – 

by the Ministry of 

Investment and 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

Development in 

coordination with the 

Institute for 

Educational Research 

and the Ministry of 

Education – of a list 

checking if a given 

form of improvement 

and the document 

issued after its 

completion can be 

considered as 

confirmation of 

qualifications, the 

issue continues to 

give rise to much 

doubt as to whether 

the particular form of 

improvement and 

the document issued 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

after its completion 

(containing specific 

learning outcomes 

relating to the 

competence 

acquired) provide a 

sufficient basis for 

inclusion in the 

indicator value of the 

recipient who has 

received such 

support. 

10.  

Area: PA VIII / IP 8iv 

The value of the 

output indicator 

Number of 

unemployed who 

found a job or are 

seeking a job after 

Owing to diagnosed 

barriers to the 

achievement of the 

value of the 

indicator under 

analysis, mainly 

those resulting from 

MA of ROP 

MV 2014-

2020 

Conduct the 

procedure to 

change the target 

values of indicators 

in ROP MV 2014-

2020 

31.12.2019 
Programme/Opera

tional 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

leaving the 

programme. The 

value of the indicator 

declared to be 

achieved by 

Beneficiaries in their 

agreements is also 

markedly lower than 

that assumed for 

2023.   The factor 

that hinders the 

achievement of the 

intervention targets 

is, in particular, the 

method of indicator 

measurement. The 

analysed indicator is 

used for the 

measurement of the 

number of the 

the indicator 

measurement 

method, it is worth 

considering the 

reduction of its 

value to the level 

estimated in 

agreements. 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

people who were 

unemployed or 

economically 

inactive, and who 

have found a job or 

are seeking a job 

after leaving the 

programme owing to 

support in the form 

of provision of a 

childcare place for a 

child up to 3 years of 

age. The value of the 

indicator includes 

persons who have 

taken up a job or 

started seeking a job 

in the course of the 

support, as well as 

those who have 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

taken up a job or 

started seeking a job 

within 4 weeks after 

leaving the project. 

However, if a person 

takes up a job or 

starts seeking a job in 

the course of the 

project (using a 

childcare service for a 

child under 3 years of 

age), such person can 

be included in the 

indicator only where 

they are working or 

seeking a job at the 

time of leaving the 

project. The date of 

leaving the project is 

the date of 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

termination of 

support in the form 

of provision of a 

childcare place for a 

child under 3 years of 

age, whose support 

the recipient has 

used. The fact that a 

person covered by 

support under the 

project has taken up 

employment or is 

seeking a job does 

not mean leaving the 

project. 

11.  

Area: PA IX 

For the IP 9iv 

indicators, it is 

necessary to realign 

It is recommended 

that the target value 

of the IP 9iv 

indicators be 

MA of ROP 

MV 2014-

2020 

Conduct the 

procedure to 

change the target 

values of indicators 

31.12.2019 
Programme/Opera

tional 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

the target values in 

accordance with the 

forecasts prepared. 

In the light of 

calculations, the 

current values are 

underestimated, and 

the projects already 

completed would 

cause the indicator 

values to be 

significantly 

exceeded. A similar 

process is also 

recommended for IP 

9i. 

 

updated/ realigned 

in accordance with 

the forecasts 

prepared and the 

target values of the 

indicators for IP 9i is 

recommended to be 

verified accordingly. 

in ROP MV 2014-

2020 



 

 

No. Conclusion content 
Recommendation 

content 

Addressee of 

recommenda

tion 

Recommendation 

implementation 

method 

Implementation 

deadline 

Recommendation 

class 

12.  

Area: PA X 

In view of the system 

change in pre-school 

care, which has a 

direct impact on 

projects 

implementing the 

indicator Number of 

pre-school education 

places co-financed 

under the 

programme, it is 

recommended to be 

reduced to the value 

resulting from the 

agreements already 

signed. 

Reduction of the 

value of indicator 

Number of pre-

school education 

places co-financed 

under the 

programme. 

MA of ROP 

MV 2014-

2020 

Conduct the 

procedure to 

change the target 

values of indicators 

in ROP MV 2014-

2020 

31.12.2019 Programme/Opera

tional 

Source: in-house material. 
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Załącznik 1. Narzędzia badawcze 

Scenariusz Indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) 
Instrukcja dla moderatora: 

Nie należy bezwzględnie trzymać się kolejności poszczególnych pytań w blokach – 

należy pozwolić rozmówcom na swobodne wypowiadanie się. 

Poszczególnym respondentom należy zadawać tylko pytania zgodne z zakresem ich 

zadań służbowych i kompetencji. 

Należy przywoływać informacje wygenerowane podczas analizy danych zastanych w 

celu ich weryfikacji oraz otrzymania komentarza ze strony przedstawiciela instytucji.  

W przypadku uzyskania odpowiedzi wskazującej na istnienie problemu w danej kwestii 

– należy na bieżąco dopytywać o przyczyny danego stanu rzeczy oraz możliwości 

niwelowania problemów. 

Przed zakończeniem wywiadu należy upewnić się, że wszystkie najważniejsze kwestie 

zostały poruszone, jeśli któraś z nich została pominięta, należy do niej powrócić. 

Blok 1: Ocena postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 

Stan realizacji Programu 

• W jaki stopniu P. zdaniem aktualny stan realizacji celów RPO WM 2014-2020 jest 

zadowalający? Proszę uzasadnić. 

• Czy można wskazać takie osie priorytetowe, działania lub poddziałania, w których 

efekty odbiegają lub mogą do końca Programu znacząco odbiegać od założeń? 

• A takie, w których postęp rzeczowy odbiega od finansowego, np. środki okazały się 

niewystarczające lub wartości pośrednie/docelowe wskaźników były niskie 

względem dużej alokacji? 
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Moderator: Jeśli nie wszystkie osie zostały spontanicznie omówione przez respondenta, 

odnieś się do aktualnych informacji nt. postępu rzeczowego i finansowego Programu i 

krótko je omów:  

• Jak wynika z danych monitoringowych… 

• w Osiach Priorytetowych … może występować ryzyko nieosiągnięcia wartości 

pośrednich/docelowych wskaźników… 

• w Osiach Priorytetowych … założone wartości pośrednie/docelowe mogą być 

przekroczone … 

• w przypadku … postęp rzeczowy rozmija się z finansowym… 

A. Pytania dotyczące poszczególnych osi priorytetowych i działań, w przypadku których 

wystąpiły problemy w realizacji wskaźników lub rozbieżności pomiędzy postępem 

rzeczowym a finansowym: 

Przyczyny: 

• Co, P. zdaniem, jest powodem nieosiągnięcia wartości wskaźników i/lub 

rozbieżności pomiędzy postępem rzeczowym a finansowym? 

Moderator: Upewnij się, czy respondent odniósł się spontanicznie do poszczególnych 

rodzajów czynników. W razie potrzeby dopytaj o czynniki związane z: 

- Trafnością założeń – np. doboru wskaźników, wartości pośrednich i docelowych 

wskaźników, alokacji na działania, dostosowania alokacji i wartości 

docelowych.  

- Zakresem i zasadami wsparcia – np. możliwe do realizacji typy projektów, 

kwalifikowalne wydatki, kryteria wyboru projektów. 

- Czynnikami zewnętrznymi: czynniki prawne, społeczne, gospodarcze, 

środowiskowe. 

- Czynniki po stronie wnioskodawców – np. zainteresowanie wsparciem, 

potencjał wnioskodawców do aplikowania, realizacja projektów przez 

beneficjentów.  



 

 
490 490 490 490 

- Czynniki po stronie instytucji – np. współpraca pomiędzy instytucjami systemu 

wdrażania, obciążenie pracą w instytucjach, koordynacja harmonogramu 

naborów, etc.  

- Czy zainteresowanie wnioskodawców OP/działaniem jest zgodne z 

oczekiwaniami? Jeżeli nie, to jakie są wg P. tego przyczyny? 

Środki zaradcze 

• Czy podejmowano działania, by rozwiązać omówione problemy? Proszę o nich 

opowiedzieć. Jakie były ich efekty? Przykładowo/dopytać:  

- zmiana kryteriów, zmiana zasad/wymagań/możliwości dot. form wsparcia,  

- realokacja, zmiana wysokości alokacji, 

- zmiana wartości docelowych wskaźników 

- zmiana harmonogramów naboru, opóźnienie naboru, opóźnienie 

rozstrzygnięcia konkursu, 

- przesunięcie pracowników do nowych zadań. 

• (Jeżeli nie udało się rozwiązać problemów.) O jakich dalszych środkach zaradczych 

Państwo myślą lub nad jakimi Państwo pracują? (Przykładowo/dopytać – lista jak 

we wcześniejszym pytaniu) 

• Czy są jakieś działania niezależne od Państwa, które powinny zostać podjęte na 

poziomie centralnym? Jakie? 

• Czy podjęte działania/środki zaradcze można zastosować w przypadku innych 

problematycznych osi priorytetowych/działań? 

B. Pytania dotyczące poszczególnych osi priorytetowych i działań, w przypadku których 

założone wartości wskaźników mogą być przekroczone: 

• Co, P. zdaniem, jest powodem przekroczenia przyjętych wartości wskaźników? 

Moderator upewnia się, czy respondent odniósł się spontanicznie do poszczególnych 

rodzajów czynników. W razie potrzeby dopytuje o czynniki związane z: 
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- Trafnością założeń – np. doboru wskaźników, wartości pośrednich i 

docelowych wskaźników, alokacji na działania, dostosowania alokacji i wartości 

docelowych.  

- Zakresem i zasadami wsparcia – np. możliwe do realizacji typy projektów, 

kwalifikowalne wydatki, kryteria wyboru projektów. 

- Czynnikami zewnętrznymi – moderator: dopytaj o czynniki prawne, społeczne, 

gospodarcze, środowiskowe. 

- Czynniki po stronie wnioskodawców – np. zainteresowanie wsparciem, 

potencjał wnioskodawców do aplikowania, realizacja projektów przez 

beneficjentów.  

- Czynniki po stronie instytucji – np. współpraca pomiędzy instytucjami systemu 

wdrażania, obciążenie pracą w instytucjach, koordynacja harmonogramu 

naborów, etc.  

- Czy zainteresowanie wnioskodawców OP/działaniem jest zgodne z 

oczekiwaniami? Jeżeli nie, to jakie są wg P. tego przyczyny? 

• W jakim stopniu czynniki te oddziałują na osi/działania, w przypadku których 

wystąpiły problemy? Czy zastosowane rozwiązania można wykorzystać do 

ograniczenia zagrożenia w problematycznych osiach/działaniach? 

• Czy wnioskodawcy w tej Osi/Działaniu byliby zdolni zgłosić i zrealizować większą 

liczbę projektów od zakładanej, to znaczy mają „potencjał absorpcyjny”? Co o tym 

świadczy? 

• Czy P. zdaniem byłoby zasadne zwiększenie alokacji na tę Oś/Działanie? Dlaczego 

tak/nie? 

Rezerwa wykonania i potencjał absorpcyjny 

• Jakie propozycje dotyczące realokacji w tym podziału rezerwy wykonania, były 

dotychczas zgłaszane – czy to wewnątrz Urzędu Marszałkowskiego, ze strony IP, 

MIiR, środowisk beneficjentów? Co P. sądzi o tych propozycjach? 

• Jakie kierunki realokacji brali Państwo pod uwagę pod kątem przeglądu 

śródokresowego? Dlaczego właśnie te? 
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• W jaki sposób zmiany alokacji na osi mogą wpłynąć na osiągane efekty 

interwencji?  

Blok 2: Analiza diagnozy społeczno-gospodarczej województwa, weryfikacja 

przyjętej w Programie logiki interwencji, polityki horyzontalne 

• Jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza województwa od czasu gdy 

tworzono Program (tj. ok. 6 lat) do dziś? Jakie to ma znaczenie dla poszczególnych 

obszarów interwencji Programu? 

• Jak to w P. ocenie wpływa na perspektywy osiągnięcia celów Programu? 

• Czy P. zdaniem przyjęte na etapie programowania założenia pozostają aktualne? 

W jaki sposób należałoby zmodyfikować pozostałe w Programie wsparcie, by 

odpowiadało obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej? Moderator: dopytaj o 

wymiary: 

- celów Programu, 

- spójności z innymi działaniami (np. finansowanymi z innych programów 

operacyjnych), 

- potrzeb/obszarów wsparcia,  

- wyzwań rozwojowych,  

- form wsparcia/typów projektów. 

• Które z realizowanych działań/inwestycji najskuteczniej realizują cele Strategii 

Europa 2020? Moderator: cele w zakresie: Zwiększenie zatrudnienia; zwiększenie 

nakładów na badania i rozwój; redukcja emisji gazów cieplarnianych, wzrost 

wykorzystania energii odnawialnej, zwiększenie efektywności energetycznej; 

działania w obszarze edukacji; działania na rzecz ograniczenia ubóstwa. 

• W jaki sposób w Programie w praktyce realizowane są zasady horyzontalne? Jakie 

pojawiają się utrudnienia w ich stosowaniu? W jaki sposób unikać tych utrudnień? 

Moderator: zasady zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, 

równouprawnienia płci. 

Blok 3: Diagnoza w obszarach wsparcia „dedykowanego” RPO WM 2014-2020 w 

obszarze inteligentnych specjalizacji 



 

 
493 493 493 493 

• Proszę opowiedzieć, jak dotychczas przebiegało wdrażanie wsparcia Inteligentnych 

Specjalizacji. 

• W jaki sposób preferencje dotyczące IS wpływały na proces wyboru projektów do 

dofinansowania? 

• W jakim stopniu dedykowanie wsparcia inteligentnym specjalizacjom odpowiadało 

faktycznie istniejącym potrzebom odbiorców? 

• Które projekty w ramach wspierania IS były P. zdaniem szczególnie wartościowe? 

Dlaczego? 

Blok 4: Analiza obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz systemu 

instytucjonalnego realizacji Programu 

• Jakie działania ograniczające obciążenia administracyjne dla beneficjentów 

podejmowano dotychczas, podczas wdrażania Programu? W jakim stopniu były 

skuteczne? Czy odpowiadały zapisanym w Programie założeniom? 

• Co, w obszarze administracji projektami, sprawia beneficjentom największą 

trudność? Jaki jest wpływ tych trudności na realizację celów RPO WM 2014-2020?  

• W jaki sposób można jeszcze zmniejszyć obciążenia administracyjne dla 

beneficjentów? 

• Jak ocenia P. podział zadań pomiędzy IZ i IP? Czy zostało to zrobione optymalnie 

biorąc pod uwagę poszczególne procesy związane z wdrażaniem Programu? Jakie 

są możliwe usprawnienia w tym zakresie? 

• Jak ocenia P. współpracę między IZ a IP, szczególnie w zakresie identyfikowania 

zagrożeń dla skutecznej i terminowej realizacji Programu, jak i zagrożeń 

związanych z osiągnięciem wskaźników rzeczowych i finansowych oraz terminowa 

realizacją Programu? Jakie są możliwe usprawnienia w tym zakresie? 

• Jakie rozwiązania związane z zarządzaniem wprowadzano, by 

optymalizować/usprawniać wdrażanie Programu i reagować na pojawiające się 

trudności? Jaka była ich skuteczność? Moderator: np. koordynacja naborów, 

zmiany harmonogramu, okresu rozstrzygnięcia konkursów, systemu kryteriów 

wyboru projektów, procesu oceny projektów, harmonogramu realizacji projektów, 

działania informacyjno-promocyjne. 
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• Jakie zmiany w zakresie zarządzania powinny zostać podjęte, by usprawnić 

wdrażanie Programu?  

• Czy potencjalne zmiany wynikające z podziału rezerwy wykonania wymagać będą 

zmian w zakresie zarządzania Programem i systemu instytucjonalnego? Jakich? 

• Jak funkcjonuje proces monitorowania i sprawozdawczości? W jakim stopniu 

zbierane dane będą przydatne dla oceny efektów i sposobu wdrażania Programu 

po jego zakończeniu? 
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Scenariusz pogłębionego wywiadu telefonicznego z 
beneficjentem (w ramach studium przypadku) 
Wprowadzenie 

Realizacja wywiadu musi zostać poprzedzona analizą desk research: 

• Analiza projektów (dane z SL, ewentualnie inne źródła, jeśli na danym obszarze 

realizowano projekty spoza polityki spójności), dane ze stron internetowych 

beneficjentów etc. – analiza w ujęciu terytorialnym, przedmiotowym, 

podmiotowym 

• Analizy danych/wskaźników kontekstowych w celu odniesienia działań 

projektu/wiązek projektów do potrzeb i wyzwań w otoczeniu społeczno-

gospodarczym, w którym realizowany jest projekt. (dane ogólnodostępne 

dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej, sprzed realizacji inwestycji i 

aktualne, dane z dokumentów strategicznych, planistycznych np. samorządu, 

GDDKIA) 

Ostateczny kształt pytań zostanie dostosowany do specyfiki projektów wybranych do 

zbadania w studium przypadku. 

Badacz: Dzień dobry, nazywam  się  ..................... .  Na  zlecenie  Urzędu  

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie konsorcjum Ecorys 

Polska Sp. z o.o. oraz Evalu Sp. z o.o. prowadzi badanie ewaluacyjne pt. „Ewaluacja 

mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Jedną z metod 

wykorzystywanych w badaniu są wywiady z przedstawicielami beneficjentów 

realizujących projekty w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Bardzo zależy nam na poznaniu Pana/Pani opinii, która będzie niezwykle pomocna dla 

uzyskania wiarygodnych wyników badania. Wywiad jest anonimowy, co oznacza, że 

nie będzie możliwości powiązania udzielonych przez Pana/Panią odpowiedzi z 

Pana/Pani osobą. Wywiad potrwa około …. minut. Bardzo prosimy o szczere 

odpowiedzi. 

Badacz: Poprosić Respondenta o zgodę na nagrywanie rozmowy oraz o przedstawienie 

się. Poinformować, że na prośbę Respondenta możliwe jest wysłanie pisma 
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polecającego informującego o celach badania, jego zakresie i Wykonawcy badania na 

wskazany adres e-mail. 

Geneza projektu 

1. Jakie potrzeby i wyzwania zdiagnozowano w obszarze oddziaływania projektu? W 

jaki sposób projekt miał na nie odpowiedzieć?  

Ocena postępów w realizacji projektu 

2. Jak oceniają P. proces realizacji projektu?  

3. Czy realizacja projektu przebiega zgodnie z pierwotnie przyjętym planem 

rzeczowym i harmonogramem? Czy wystąpiły nieoczekiwane sytuacje/ zdarzenia, 

które miały wpływ na realizację projektu? Jakie były tego skutki? Jakie Państwo 

podejmowaliście działania, by ograniczyć ewentualny negatywny wpływ tych 

zdarzeń? Czy konieczne były zmiany we wcześniej przyjętych założeniach do 

projektu? BADACZ – dopytać o czynniki wewnętrzne i zewnętrzne najbardziej 

wpływające na skuteczną realizację projektu/ów, tj. zależne od beneficjenta i jego 

potencjału, czynniki rynkowe, związane z sytuacją społeczno-gospodarczą  

4. Czy osiągną Państwo zakładane wartości wskaźników produktu i rezultatu? 

BADACZ - jeśli nieosiągnięte, bądź przekroczone, to zapytać o prawdopodobne 

powody 

Efekty projektu 

5. Osiągnięcie jakich efektów (pomijając wskaźniki produktu i rezultatu) założyliście 

Państwo w projekcie? BADACZ – dopytać o efekty bezpośrednie (wynikające 

bezpośrednio ze zrealizowanych projektów) i pośrednie (odroczone, wynikające np. 

z poprawy warunków społeczno-ekonomicznych) Czy te efekty zostaną osiągnięte? 

BADACZ - jeśli nieosiągnięte, to zapytać o prawdopodobne powody Jakie czynniki 

wzmacniają, a jakie ewentualnie osłabiają te efekty? BADACZ:  

- w przypadku projektów zintegrowanych dopytać: Czy efekty te byłyby możliwe do 

osiągnięcia, gdyby realizowano dwa niezależne względem siebie projekty? Jaka jest 

wartość dodana Państwa projektów zintegrowanych? 

- w przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT dopytać: Czy efekty te byłyby 

możliwe do osiągnięcia, gdyby analogiczne przedsięwzięcie/a realizowano poza 
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formułą ZIT? Jaka jest wartość dodana Państwa projektu/ów realizowanego/ych w 

ramach ZIT? 

6. Czy w wyniku realizacji projektu pojawiły się nieoczekiwane efekty, których się nie 

spodziewano? BADACZ – dopytać o pozytywne i negatywne 

7. Jaka będzie/jest skala oddziaływania projektu? BADACZ:  

- w przypadku projektu zintegrowanych dopytać: Czy skala oddziaływania projektów 

jest większa dzięki zintegrowanemu podejściu? Jeśli tak/nie, dlaczego? 

- w przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT dopytać: Czy skala 

oddziaływania projektu/ów jest większa dzięki zastosowaniu podejścia ZIT? Jeśli 

tak/nie, dlaczego? 

8. Czy realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia różnic 

wewnątrzregionalnych? Jeśli tak, to jakich, i w jaki sposób? 

9. Czy jesteście P. zadowoleni ze spodziewanych efektów projektu? Proszę uzasadnić. 

Realizacja celów Strategii Europa 2020 i zasad horyzontalnych 

10. W jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celu _opis_ Strategii Europa 

2020? BADACZ – zapytać o cel zidentyfikowany na podstawie analizy danych przed 

wywiadem.  

11. Czy projekt wpisuje się w inne cele Strategii Europa 2020? W jaki sposób? BADACZ 

– zapytać o cele w zakresie: Zwiększenie zatrudnienia; zwiększenie nakładów na 

badania i rozwój; redukcja emisji gazów cieplarnianych, wzrost wykorzystania 

energii odnawialnej, zwiększenie efektywności energetycznej; działania w obszarze 

edukacji; działania na rzecz ograniczenia ubóstwa. 

12. W jaki sposób w projekcie w praktyce realizowane są zasady horyzontalne? 

BADACZ: dopytać o zasady zrównoważonego rozwoju, równości szans i 

niedyskryminacji, równouprawnienia płci. Jakie pojawiają się utrudnienia w ich 

stosowaniu? W jaki sposób unikać tych utrudnień? 

Powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami 

13. Czy projekt jest powiązany z innymi projektami/ inwestycjami/ przedsięwzięciami, 

realizowanymi w przeszłości, lub obecnie? W jaki sposób?  
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14. Czy z powiązania wynika jakaś wartość dodana? Na czym polega? BADACZ: 

dopytać o komplementarność, efekt synergii i o skalę oddziaływania 

Trwałość projektu 

15. Jak oceniają P. trwałość efektów projektu? Czy konieczne są jakieś dodatkowe 

działania w celu utrzymania efektów w okresie wymaganej trwałości oraz po tym 

okresie? Jeśli tak, jakie to działania? BADACZ – dopytać też o działania pożądane w 

innych obszarach/ dziedzinach niż analizowany projekt 

16. Czy takie działania są planowane? Kto będzie ich realizatorem?  

17. Czy można wskazać takie elementy projektu, które rekomendowałby P. jako warte 

wdrożenia przez innych, w innych projektach? BADACZ - dopytać 
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Scenariusz panelu eksperckiego 
Wprowadzenie 

(ok. 5 minut) 

Moderator przedstawia się, a następnie przekazuje informacje o badaniu – cele, 

zakres, metodologia badania 

Moderator przekazuje informacje o panelu – jego celach, sposobie prowadzenia, roli 

moderatora, planowanym czasie trwania, nagrywaniu, informuje o poufności 

przekazanych informacji i wyrażonych opinii. Prośba o zgodę na nagrywanie. 

Przedstawienie się ekspertów - uczestników panelu  

Skuteczność I efektywność wsparcia 

(ok. 30 minut) 
 

Opis Czas 

(min) 

Prezentacja podstawowych 

wskaźników, postępu rzeczowego i 

finansowego 

Prezentacja przez moderatora 5 

Jakie czynniki wpłynęły na osiąganie 

wyników w ramach CT…?  

Moderator przedstawia wyniki 

badania i prosi uczestników o 

ewentualne uzupełnienia. 

Moderator w razie potrzeby 

dopytuje o znaczenie czynników 

wewnętrznych (kontekstu 

instytucjonalnego, systemu 

wdrażania i realizacji projektów, 

cech (potencjalnych) 

wnioskodawców, cech 

realizowanych projektów), 

czynników zewnętrznych 

(społecznych, gospodarczych, 

prawnych, środowiskowych), 

nietrafnych założeń 

programowych – logiki 

interwencji, formy wsparcia, 

10 
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błędów w szacowaniu wartości 

wskaźników na etapie 

programowania interwencji.  

Czy czynniki te będą nadal 

oddziaływać na programy 

operacyjne?  

W jaki sposób skutecznie przeciwdziałać 

negatywnym trendom utrudniającym 

osiągnięcie założonych wartości 

pośrednich i docelowych wskaźników? 

W jaki sposób zwiększać efektywność i 

skuteczność wydatkowanych środków?  

Runda wśród uczestników 

spotkania. Moderator notuje 

zgłoszone rekomendacje. 

15 

Omówienie rekomendacji (ok. 35 minut) 

Omówienie rekomendacji ewaluatora Moderator przedstawia wstępne 

rekomendacje sformułowane 

przez ewaluatora (poza kwestiami 

realokacji) i prosi uczestników o 

komentarze. Dyskusja nad 

przedstawionymi 

rekomendacjami. 

35 

Zgłoszenie rekomendacji przez 

uczestników 

Moderator przedstawia obszary 

problemowe, wymagające 

podjęcia działań zaradczych, i pyta 

uczestników o rekomendacje. 

Moderator pyta o inne propozycje 

rekomendacji  

Realokacja środków (ok. 25 minut) 

Przedstawienie propozycji realokacji 

środków – planów IZ oraz zaleceń i 

wniosków płynących z ewaluacji 

Moderator przedstawia 

informacje na temat planowanych 

alokacji oraz wyników ewaluacji 

5 

Czy w ramach przeglądu 

środokresowego należy zmniejszyć, 

Wypowiedzi uczestników 

spotkania. Moderator 

5 



 

 
501 501 501 501 

zwiększyć, czy pozostawić na 

dotychczasowym poziomie alokację na 

CT? 

ewentualnie przypomina o 

zasadach minimalnych alokacji i 

koncentracji tematycznej. 

Czy w ramach CT celowe są przesunięcia 

między PI? Czy w obszarach tych istnieje 

wystarczający potencjał absorpcyjny? 

Runda wśród uczestników 

spotkania.  

15 

Kwestie specyficzne dla danego celu tematycznego 

(ok. 20 minut) 

Czas zarezerwowany na pytania i 

problemy specyficzne dla danego Celu 

Tematycznego 

Treść tego bloku będzie 

dopasowana do potrzeb 

informacyjnych w ramach danego 

CT. Kwestie w ramach tego bloku 

mogą zostać omówione w innym 

momencie panelu niż między 

realokacją środków a 

podsumowaniem. Kolejność 

omówienia tych kwestii będzie 

ustalona w taki sposób, aby 

zachować logiczny ciąg tematów 

poruszonych na panelu.  

20 

Podsumowanie 

(ok. 5 minut) 

Moderator prezentuje wspólnie wypracowane rekomendacje. Mówi, w jaki sposób 

zostaną one uwzględnione w raporcie ewaluacyjnym. 

Podziękowanie za udział w spotkaniu 
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Kwestionariusz badania ankietowego wnioskodawców 
nieskutecznych RPO WM 2014-2020 
WPROWADZENIE DO ANKIETY – CATI 

Szanowni Państwo! 

Obecnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie prowadzimy 

badanie, którego celem jest ocena śródokresowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jedną z metod badawczych jest badanie ankietowe z 

wnioskodawcami nieskutecznymi. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę mającą możliwie 

największą wiedzę dot. projektu /TYTUŁ PROJEKTU Z SYSTEMU/ na dofinansowanie którego złożono 

wniosek o dofinansowanie w ramach Działania/Poddziałania: /SYSTEM WYŚWIETLI NAZWĘ 

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA/, a który został oceniony negatywnie. 

Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów objętych badaniem z 

należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane uzyskane w wyniku badania będą 

udostępniane jedynie w opracowaniu statystycznym. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w realizacji 

tego badania. Badanie potrwa około 30 minut.  

ANK: Poinformować, że ankieta może zostać przesłana do respondenta mailem (do wypełnienia po 

kliknięciu na link, co pozwoli na wypełnienie ankiety na raty lub przez różne osoby). Na prośbę 

respondenta możliwe jest wysłanie pisma polecającego informującego o celach badania, jego zakresie i 

Wykonawcy badania. 

ANK: Wywiad powinien być przeprowadzony z osobą zaznajomioną z projektem RPO WM 2014-2020, na 

który złożono wniosek o dofinansowanie, a który został oceniony negatywnie. Decyzja czy wywiad ma być 

przeprowadzony z osobą na kierowniczym stanowisku czy nie, powinna być podejmowana indywidualnie.  

ANK: UWAGA: Jeśli nie jest wskazane inaczej, w pytaniu można wybrać tylko jedną odpowiedź 

TREŚĆ MAILA DO RESPONDENTA - CAWI 

Szanowni Państwo! 

Obecnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie prowadzimy 

badanie, którego celem jest ocena śródokresowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jedną z metod badawczych jest badanie ankietowe z 

wnioskodawcami nieskutecznymi. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę mającą możliwie 

największą wiedzę dot. projektu /TYTUŁ PROJEKTU Z SYSTEMU/ realizowanych w ramach 

Działania/Poddziałania: /SYSTEM WYŚWIETLI NAZWĘ DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA/ 

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety internetowej. Wykonawca 

badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów objętych badaniem z należytą 



 

 
504 504 504 504 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane uzyskane w wyniku badania będą 

udostępniane jedynie w opracowaniu statystycznym. 

W załączniku znajduje się pismo polecające informujące o celach badania, jego zakresie i Wykonawcy 

badania. 

Aby wypełnić ankietę należy kliknąć w poniższy link i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi 

się na ekranie. 

{SURVEYURL} 

Wypełnienie ankiety jest bardzo ważne z punktu widzenia dalszej realizacji RPO WM 2014-2020. Ankietę 

prosimy wypełnić do XX XX XXXX do końca dnia. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem badań kwestionariuszowych – 

imię, nazwisko, telefon, e-mail). 

Z poważaniem,  

Zespół badawczy Ecorys Sp. z o.o. i EVALU Sp. z o.o. 

EKRAN POWITALNY - CAWI 

Szanowni Państwo,  

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie prowadzimy badanie, 

którego celem jest ocena śródokresowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). 

Informujemy, że ankieta jest anonimowa, a pozyskane odpowiedzi będą przedstawiane tylko w postaci 

zbiorczych zestawień np. tabel czy wykresów. Zebrane dane posłużą wyłącznie do analiz w ramach 

Ewaluacji mid term postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 na potrzeby przeglądu śródokresowego.  

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 30 minut. 

Bardzo prosimy o udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania. O ile nie wskazano inaczej, pytania dają 

możliwość jednokrotnego wyboru odpowiedzi. Mają Państwo możliwość cofania ankiety (bez utraty 

wpisanych odpowiedzi) – służy do tego przycisk "Wstecz" widoczny na dole strony. Częściowo wypełnioną 

ankietę można zapisać klikając przycisk "Przełóż na później" i powrócić do niej w dogodnym terminie lub 

po zebraniu dodatkowych informacji (należy kliknąć w ten sam link co na początku). Po udzieleniu 

odpowiedzi na wszystkie pytania prosimy wcisnąć przycisk "Wyślij". 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem badań kwestionariuszowych – 

imię, nazwisko, telefon, e-mail) 

Zespół badawczy Ecorys Sp. z o.o. i EVALU Sp. z o.o. 
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METRYCZKA 

M1. Typ JST /z bazy gmina, powiat, województwo, z uwzględnieniem: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, 
miejskich, powiat, miasto na prawach powiatu/ 

M2. Działanie/ Poddziałanie /z bazy 

M3. Fundusz: 1 - EFRR, 2 – EFS 

M4. Tytuł projektu / z bazy beneficjentów i bazy wnioskodawców/ 

M5. Do której kategorii zaliczacie się Państwo? 
1. Jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) 
2. Instytucja/jednostka podlegająca jednostce samorządu terytorialnego 
3. Firma/przedsiębiorstwo w sektorze publicznym 
4. Firma/przedsiębiorstwo w sektorze prywatnym 
5. Organizacja pozarządowa 
6. Kościół/parafia 
7. Szkoła wyższa 
8. Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dla której organem  
9. prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) 
10. Jednostka badawczo-rozwojowa 

96. Inny podmiot (jaki?)................ 

 

OBCIĄŻENIA ADMINISTRACYJNE  

A1. Proszę ocenić, w jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi 

etapu przygotowania projektu/projektów RPO WM 2014-2020. 
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1. Harmonogramy naborów projektów są 

publikowane wystarczająco wcześnie 
2 3 4 5 99 

2. Wysoko oceniam dostęp do informacji 

potrzebnych na etapie przygotowania 

wniosku/wniosków o dofinansowanie 

2 3 4 5 99 

3. Na etapie przygotowania wniosku/wniosków o 

przyznanie pomocy brakowało nam praktycznych 

informacji 

2 3 4 5 99 

4. Osoby w naszej instytucji odpowiedzialne za 

wniosek/wnioski miały problemy ze zrozumieniem 

zapisów w regulaminie konkursu lub 

2 3 4 5 99 
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dokumentach potrzebnych na etapie 

przygotowania wniosku 

5. We wniosku/wnioskach trzeba podać zbyt 

szczegółowe dane, które mogą się zmienić w 

trakcie realizacji projektu 

2 3 4 5 99 

6. Zapisy wytycznych w zakresie realizacji projektów 

współfinansowanych z EFS sprawiły, że 

projekt/projekty w mniejszym stopniu 

odpowiadał(y) na nasze potrzeby [Jeśli M5=2] 

2 3 4 5 99 

7. Dokumentacja konieczna do zgromadzenia była 

zbyt obszerna i utrudniała ubieganie się o 

dofinansowanie 

2 3 4 5 99 

8. Na etapie przygotowania projektu/projektów 

mieliśmy problemy z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń związanych z realizowaną inwestycją  

2 3 4 5 99 

9. Kryteria oceny projektu miały wpływ na 

podniesienie wartości merytorycznej naszego 

projektu lub jakości rozwiązań technicznych 

stosowanych w projekcie/projektach 

2 3 4 5 99 

10. W kryteriach oceny projektów zbyt dużą wagę 

zwraca się na sprawy techniczne, a zbyt małą na 

to, jakie projekt przyniesie efekty 

2 3 4 5 99 

11. Na etapie opracowania wniosku/wniosków o 

dofinansowanie bariery sprawiły, że rozważaliśmy 

odstąpienie od aplikowania o środki 

2 3 4 5 99 

A2. Jeżeli A1.5 = 2 lub A1.5.=3Wskazali Państwo, że we wniosku/wnioskach trzeba było podać zbyt 

szczegółowe dane, które mogą się zmienić w trakcie realizacji projektu. Proszę wskazać, jakie są 

to dane? 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

A3. Czy Państwa zdaniem czas, jaki mieli Państwo od momentu ogłoszenia naboru do momentu 

złożenia wniosku/wniosków był wystarczający, aby przygotować kompletny wniosek o 

dofinansowanie? 

1. Tak, czas był wystarczający  

2. Nie, czas był niewystarczający 
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99. Nie wiem/ trudno powiedzieć  

A4. Jeżeli A3 = 2 Czy w związku z tym, że ten czas był za krótki, zdecydowali się Państwo złożyć 

wniosek o dofinansowanie/wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania /SYSTEM 

WYŚWIETLA NAZWĘ/ w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowany, aby nie stracić możliwości 

uzyskania dofinansowania? 

1. Tak 

2. Nie  

99. Nie wiem/ nie pamiętam 

A5. Jeżeli M2=1 Czy na etapie oceny wniosku o przyznanie dofinansowania/wniosków o przyznanie 

dofinansowania Instytucja Organizująca Konkurs choć raz wzywała Państwa do jego uzupełnienia, 

poprawienia, wyjaśnienia lub skierowała wniosek do negocjacji?  

1. Tak – uwagi Instytucji Organizującej Konkurs miały charakter wyłącznie techniczny/formalny 

2. Tak – uwagi Instytucji Organizującej Konkurs miały m.in. charakter merytoryczny 

3. Nie  

99. Nie wiem/ nie pamiętam  

A6. Jakie były przyczyny odrzucenia Państwa wniosku o dofinansowanie? 

PYTANIE OTWARTE 

A7. Czy w Pani/Pana opinii, w poddziałaniu /SYSTEM WYŚWIETLA NAZWĘ/ czas oceny projektów jest: 

1. Zdecydowanie zbyt długi 

2. Nieco zbyt długi 

3. Odpowiedni 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

A8. Jeśli M2=2 Czy zapoznawał/a się Pan/i z procedurą odwołania od wyników konkursu?  

1. Tak 

2. Nie 

99. Nie wiem/nie pamiętam 
 

A9. Jeżeli A7=1 Z jakiego dokumentu/ źródła czerpał Pan/i wiedzę? 

1. Regulaminu konkursu 

2. Podręcznika Beneficjenta  

3. Artykułów zawarte na stronie internetowej RPOWP 2014-2020 

4. Wytycznych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPOWP 2014-2020 

96. Z innego źródła, jakiego? ……. 
99. Nie wiem/ Nie pamiętam 

 
A10. Czy odwoływali się Państwo od wyników konkursu? 

1. Tak 



 

 
508 508 508 508 

2. Nie 

99. Nie wiem/nie pamiętam 
 

A11. Jeżeli A7=1 lub A9=1 Jak Pan/i ocenia procedurę odwołań pod kątem poniżej podanych 

wymiarów?  
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1. Procedura odwołania jest zrozumiała 1 2 3 4 99 

2. Procedura odwołania zapewnia rzetelny 

proces ponownej weryfikacji 
1 2 3 4 99 

3. Procedura odwołania zapewnia obiektywizm 1 2 3 4 99 

4. Procedura odwołania zapewnia 

transparentność na każdym etapie 
1 2 3 4 99 

 
A12. Jeżeli A10 pkt 1-4=3 lub 4 W powyższym pytaniu zaznaczył/a Pan/i, że procedura odwołań może 

wzbudzać wątpliwości. Prosimy opisać jakie są to wątpliwości?  

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/trudno powiedzieć  

A13. Czy dokumentację projektową w projekcie TYTUŁ PROJEKTU Z SYSTEMU opracowali Państwo 

sami, czy zleciliście ich opracowanie firmie zewnętrznej (ekspertowi)? Dokumentacja projektowa: 

wniosek o dofinansowanie projektu oraz pozostała dokumentacja. 

1. Dokumentację projektową opracowaliśmy w całości sami 

2. Większość dokumentacji projektowej opracowaliśmy sami, a część firma/osoba zewnętrzna 

3. Część dokumentacji projektowej opracowaliśmy sami, ale większość zrobiła firma/osoba 

zewnętrzna 

4. Całą dokumentację projektową opracowywała firma/osoba zewnętrzna 

99. Nie wiem/nie pamiętam  
A14. Jeżeli A31=2 lub 3 lub 4 Dlaczego zdecydowali się Państwo na skorzystanie z usług firmy 

zewnętrznej/eksperta? pytanie wielokrotnego wyboru 

1. Brak odpowiednio liczebnej kadry w mojej firmie/ instytucji 

2. Niedostateczne kompetencje kadry w mojej firmie/ instytucji w zakresie przygotowania 

dokumentacji projektowej 

3. Brak czasu na samodzielne przygotowanie wniosku 

4. Skomplikowany zakres projektu 



 

 
509 509 509 509 

5. Trudności z dostępem do pełnej informacji nt. warunków konkursu 

6. Skomplikowana regulamin lub dokumentacja konkursowa 

7. Nadmiernie obciążające procedury aplikowania 

8. Sprzeczności w informacjach dotyczących zasad ubiegania się o dofinansowanie 

pochodzących z różnych źródeł  

96. Inne przyczyny (jakie) PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

A15. Jeżeli M2=1 lub 2 Czy identyfikują Państwo takie potrzeby, na które nie odpowiadają typy 

wsparcia dostępne w ramach RPO WM 2014-2020?  

1. Tak  

2. Nie 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

A16. Jeżeli B11=1 Jakiego typu wsparcia brakuje w ramach RPO WM 2014-2020? 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 
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Kwestionariusz badania ankietowego beneficjentów RPO 

WM 2014-2020 

WPROWADZENIE DO ANKIETY – CATI 

Szanowni Państwo! 

Obecnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie prowadzimy badanie, którego celem jest ocena śródokresowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. Jedną z metod badawczych jest badanie ankietowe z beneficjentami projektów. 

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę mającą możliwie największą wiedzę 

dot. projektu /TYTUŁ PROJEKTU Z SYSTEMU/ realizowanego w ramach 

Działania/Poddziałania: /SYSTEM WYŚWIETLI NAZWĘ DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA/ 

Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów 

objętych badaniem z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dane uzyskane w wyniku badania będą udostępniane jedynie w opracowaniu 

statystycznym. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w realizacji tego badania. 

Ankieta trwa około 20-30 minut.  

ANK: Poinformować, że ankieta może zostać przesłana do respondenta mailem (do 

wypełnienia po kliknięciu na link, co pozwoli na wypełnienie ankiety na raty lub przez 

różne osoby). Na prośbę respondenta możliwe jest wysłanie pisma polecającego 

informującego o celach badania, jego zakresie i Wykonawcy badania. 

ANK: Wywiad powinien być przeprowadzony z osobą odpowiedzialną za realizację 

projektu/ów RPO WM 2014-2020 oraz znającą efekty projektu. Decyzja czy wywiad ma 

być przeprowadzony z osobą na kierowniczym stanowisku czy nie, powinna być 

podejmowana indywidualnie.  

ANK: UWAGA: Jeśli nie jest wskazane inaczej, w pytaniu można wybrać tylko jedną 

odpowiedź 

TREŚĆ MAILA DO RESPONDENTA - CAWI 

Szanowni Państwo! 
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Obecnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie prowadzimy badanie, którego celem jest ocena śródokresowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. Jedną z metod badawczych jest badanie ankietowe z beneficjentami projektów. 

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę mającą możliwie największą wiedzę 

dot. projektu /TYTUŁ PROJEKTU Z SYSTEMU/ realizowanego w ramach 

Działania/Poddziałania: /SYSTEM WYŚWIETLI NAZWĘ DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA/ 

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety internetowej. 

Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów 

objętych badaniem z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dane uzyskane w wyniku badania będą udostępniane jedynie w opracowaniu 

statystycznym. 

W załączniku znajduje się pismo polecające informujące o celach badania, jego 

zakresie i Wykonawcy badania. 

Aby wypełnić ankietę należy kliknąć w poniższy link i postępować zgodnie z 

instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. 

{SURVEYURL} 

Wypełnienie ankiety jest bardzo ważne z punktu widzenia dalszej realizacji RPO WM 

2014-2020. Ankietę prosimy wypełnić do XX XX XXXX do końca dnia. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem badań 

kwestionariuszowych – e-mail. 

Z poważaniem,  

Zespół badawczy Ecorys Sp. z o.o. i EVALU Sp. z o.o. 

EKRAN POWITALNY - CAWI 

Szanowni Państwo,  

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

prowadzimy badanie, którego celem jest ocena śródokresowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). 



 

 
512 512 512 512 

Informujemy, że ankieta jest anonimowa, a pozyskane odpowiedzi będą 

przedstawiane tylko w postaci zbiorczych zestawień np. tabel czy wykresów. Zebrane 

dane posłużą wyłącznie do analiz w ramach Ewaluacji mid term postępu rzeczowego 

RPO WM 2014-2020 na potrzeby przeglądu śródokresowego.  

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 20-30 minut. 

Bardzo prosimy o udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania. O ile nie wskazano 

inaczej, pytania dają możliwość jednokrotnego wyboru odpowiedzi. Mają Państwo 

możliwość cofania ankiety (bez utraty wpisanych odpowiedzi) – służy do tego przycisk 

"Wstecz" widoczny na dole strony. Częściowo wypełnioną ankietę można zapisać 

klikając przycisk "Przełóż na później" i powrócić do niej w dogodnym terminie lub po 

zebraniu dodatkowych informacji (należy kliknąć w ten sam link co na początku). Po 

udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania prosimy wcisnąć przycisk "Wyślij". 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem badań 

kwestionariuszowych – e-mail 

Zespół badawczy Ecorys Sp. z o.o. i EVALU Sp. z o.o. 
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METRYCZKA 

M1. Typ JST / gmina, powiat, województwo, z uwzględnieniem: gmin wiejskich, 

miejsko-wiejskich, miejskich, powiat, miasto na prawach powiatu/ z bazy/ 

M2. Beneficjent 1-Tak; 2-Nie [jeżeli 2 – zakończyć ankietę] / z bazy/ 

M3. Działanie/ Poddziałanie /z bazy/ 

M4. Liczba projektów realizowanych w danym Działaniu/Poddziałaniu / z bazy/ 

M5. Fundusz: 1 - EFRR, 2 – EFS / z bazy/ 

M6. Projekt ZIT 1-Tak, 2-Nie / z bazy/ 

M7. Tytuł projektu /z bazy/ 

 

M8. Do której kategorii zaliczacie się Państwo? 

1. Jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) 

2. Instytucja/jednostka podlegająca jednostce samorządu terytorialnego 

3. Firma/przedsiębiorstwo w sektorze publicznym 

4. Firma/przedsiębiorstwo w sektorze prywatnym 

5. Organizacja pozarządowa 

6. Kościół/parafia 

7. Szkoła wyższa 

8. Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dla której 

organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, 

województwo) 

9. Jednostka badawczo-rozwojowa 

96. Inny podmiot (jaki?)................ 

 

M9. Jeżeli M8=przedsiębiorca (3 lub 4) oraz M3=Działanie/Poddziałanie z OP3 Czy 

Państwa projekt otrzymał dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej za zgodność 

projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu? 

1. Tak 

2. Nie 

99. Nie wiem/trudno powiedzieć 
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OBCIĄŻENIA ADMINISTRACYJNE  

A17. Proszę ocenić, w jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi 

stwierdzeniami dotyczącymi etapu przygotowania projektu /TYTUŁ PROJEKTU Z 

SYSTEMU/. 
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12. Harmonogramy naborów 

projektów są publikowane 

wystarczająco wcześnie 

1 2 3 4 99 88 

13. Dostęp do informacji 

potrzebnych na etapie 

przygotowania wniosku o 

dofinansowanie był 

wystarczający 

1 2 3 4 99 88 

14. Na etapie przygotowania 

wniosku o dofinansowanie 

brakowało nam praktycznych 

informacji potrzebnych do 

jego przygotowania  

1 2 3 4 99 88 

15. Osoby w naszej instytucji 

odpowiedzialne za wniosek o 

dofinansowanie miały 

problemy ze zrozumieniem 

zapisów w regulaminie 

konkursu lub dokumentach 

potrzebnych na etapie 

przygotowania wniosku 

1 2 3 4 99 88 

16. We wniosku o dofinansowanie 

trzeba było podać zbyt 
1 2 3 4 99 88 
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szczegółowe dane, które mogą 

się zmienić w trakcie realizacji 

projektu 

17. Zapisy wytycznych w zakresie 

realizacji projektów 

współfinansowanych z EFS 

sprawiły, że projekt w 

mniejszym stopniu 

odpowiadał na nasze potrzeby 

[Jeśli M5=2] 

1 2 3 4 99 88 

18. Dokumentacja konieczna do 

zgromadzenia była zbyt 

obszerna, co utrudniało 

ubieganie się o 

dofinansowanie 

1 2 3 4 99 88 

19. Na etapie przygotowania 

projektu mieliśmy problemy z 

uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń związanych z 

realizowaną inwestycją [Jeśli 

M5=1] 

1 2 3 4 99 88 

20. Kryteria oceny projektu miały 

wpływ na podniesienie 

wartości merytorycznej 

naszego projektu lub jakości 

rozwiązań technicznych 

stosowanych w projekcie 

1 2 3 4 99 88 

21. W kryteriach oceny projektów 

zbyt dużą wagę zwraca się na 

sprawy techniczne, a zbyt 

małą na to, jakie projekt 

przyniesie efekty 

1 2 3 4 99 88 
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22. Na etapie opracowania 

wniosku o dofinansowanie 

bariery sprawiły, że 

rozważaliśmy odstąpienie od 

aplikowania o środki 

1 2 3 4 99 88 

A18. Jeżeli A1.5 = 1 lub 2 Wskazali Państwo, że we wniosku o dofinansowanie 

trzeba było podać zbyt szczegółowe dane, które mogą się zmienić w trakcie 

realizacji projektu. Proszę wskazać, jakie są to dane? 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

A19. Czy Państwa zdaniem czas, jaki mieli Państwo od momentu ogłoszenia 

naboru do momentu złożenia wniosku o dofinanswanie projektu /TYTUŁ 

PROJEKTU Z SYSTEMU/ był wystarczający, aby przygotować kompletny wniosek 

o dofinansowanie? 

3. Tak, czas był wystarczający  

4. Nie, czas był niewystarczający 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć  

 

A20. Jeżeli A3 = 2 Czy w związku z tym, że ten czas był za krótki, zdecydowali 

się Państwo złożyć wniosek o dofinansowanie w mniejszym zakresie niż 

pierwotnie planowany, aby nie stracić możliwości uzyskania dofinansowania? 

1. Tak 

2. Nie  

99. Nie wiem/ nie pamiętam 

 

A21. Czy na etapie oceny wniosku o przyznanie dofinansowania Instytucja 

Organizująca Konkurs choć raz wzywała Państwa do jego uzupełnienia, 

poprawienia, wyjaśnienia lub skierowała wniosek do negocjacji?  



 

 
517 517 517 517 

1. Tak – uwagi Instytucji Organizującej Konkurs miały charakter wyłącznie 

techniczny/formalny 

2. Tak – uwagi Instytucji Organizującej Konkurs miały m.in. charakter merytoryczny 

3. Nie  

99. Nie wiem/ nie pamiętam  

 

A22. Jeżeli A5=2 Proszę wskazać, na ile zgadzają się Państwo z następującymi 

stwierdzeniami dotyczącymi etapu uwzględniania uwag Instytucji Organizującej 

Konkurs lub negocjacji wniosku o dofinansowanie. 
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1. Uwagi Instytucji Organizującej Konkurs 

miały pozytywny wpływ na projekt 
1 2 3 4 99 

2. Problemem była zbyt duża ingerencja 

w projekt ze strony Instytucji 

Organizującej Konkurs 

1 2 3 4 99 

3. Uwagi Instytucji Organizującej Konkurs 

sprawiły, że projekt w mniejszym 

stopniu odpowiadał na nasze potrzeby 

1 2 3 4 99 

A23. Jeżeli A6.1= 1 lub 2 Wskazali Państwo, że uwagi Instytucji Organizującej 

Konkurs miały pozytywny wpływ na projekt. Proszę o doprecyzowanie, jakie 

pozytywne zmiany zostały wywołane przez uwagi Instytucji Organizującej 

Konkurs? pytanie wielokrotnego wyboru 

1. Podwyższenie jakości rozwiązań technicznych stosowanych w projekcie 

2. Podwyższenie rentowności projektu 

3. Uzyskanie dodatkowych, nieplanowanych wcześniej efektów 
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96. Inne, jakie – PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

A24. Prosimy odnieść się do poniżej wymienionych okresów. Czy 

w Pana/Pani opinii …? 

 
Był 

zdecydowanie 

zbyt długi 

Był 

nieco 

zbyt 

długi 

Był 

odpowiedni 

Nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

1. Czas oceny projektu  1 2 3 99 

2. Czas oczekiwania na 

podpisanie umowy 

o dofinansowanie po 

pozytywnej decyzji 

o otrzymaniu 

dofinansowania 

1 2 3 99 

A25. Jeżeli A8.2 = 1 lub 2 Czy przedłużająca się procedura podpisania umowy 

o dofinansowanie przełożyła się na trudności w realizacji projektu /TYTUŁ 

PROJEKTU Z SYSTEMU/ ?  

1. Zdecydowanie tak 

2. Raczej tak 

3. Raczej nie 

4. Zdecydowanie nie 

99. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

A26. Jeżeli A9 = 1 lub 2 Na czym te trudności polegają/polegały?  

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/nie pamiętam 

 



 

 
519 519 519 519 

A27. Czy złożyli Państwo przynajmniej jeden wniosek o płatność (częściową 

lub końcową) w projekcie /TYTUŁ PROJEKTU Z SYSTEMU/?  

1. Tak 

2. Nie  

99. Nie wiem/nie pamiętam  

 

A28. Jeżeli A11=1 Proszę wskazać, na ile zgadzają się Państwo z 

następującymi stwierdzeniami dotyczącymi sprawozdawczości i rozliczania 

projektu /TYTUŁ PROJEKTU Z SYSTEMU/. 
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1. Niektóre obowiązki 

sprawozdawcze są zbędne  
1 2 3 4 99 

88 

2. Zakres wydatków kwalifikowalnych 

jest odpowiednio skonstruowany 
1 2 3 4 99 88 

3. Poziom dofinansowania projektu z 

RPO WM 2014-2020 jest 

zadowalający 

1 2 3 4 99 88 

4. Poziom dodatkowego 

dofinansowania projektu z budżetu 

Państwa jest zadowalający (jeśli 

dotyczy) 

1 2 3 4 99 88 

5. Poziom kosztów pośrednich jest 

zbyt mały (jeśli dotyczy) 
1 2 3 4 99 88 
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6. Poziom dofinansowania działań 

promocyjnych jest zbyt mały (jeśli 

dotyczy) 

1 2 3 4 99 88 

7. Problemem jest możliwość jedynie 

refundacyjnego finansowania 

projektu, bez zaliczkowania (jeśli 

dotyczy) 

1 2 3 4 99 88 

8. Należy umożliwić rozliczanie 

kosztów pośrednich bez 

powiązania z kosztami 

merytorycznymi (jeśli dotyczy) 

1 2 3 4 99 88 

A29. Jeżeli A12.1=1 lub 2 Wskazali Państwo, że niektóre obowiązki 

sprawozdawcze są zbędne. Jakie Państwa zdaniem obowiązki sprawozdawcze 

są zbędne? 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć  

 

A30. Proszę wskazać, które z następujących czynników mogą wpływać na 

terminowość realizacji Państwa projektu do końca realizacji projektu. 

 1. Tak 2. Nie 99. Nie wiem/ 

trudno 

powiedzieć 

1. Zmiany przepisów prawnych, które weszły w 

życie po dniu podpisania umowy o 

dofinansowanie  

   

2. Planowane zmiany przepisów prawnych     

3. Wzrost cen, kosztów jednostkowych 

głównych pozycji finansowych projektu 
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4. Spadek cen, kosztów jednostkowych 

głównych pozycji finansowych projektu 

   

5. Wzrost płac w branży/w regionie/kraju    

6. Spadek płac w branży/w regionie/kraju    

7. Wzrost podaży pracowników/poszukujących 

pracy na rynku pracy 

   

8. Spadek podaży pracowników/ 

poszukujących pracy na rynku pracy 

   

9. Przewidywany spadek popytu na produkty i 

rezultaty projektu 

   

10. Przewidywany wzrost popytu na produkty i 

rezultaty projektu 

   

11. Opóźnienia w realizacji transz 

dofinansowania 

   

12. Wątpliwości IZ RPO WM 2014-2020 

dotyczące kwalifikowalności wydatków 

   

13. Nierzetelność Wykonawców i/lub partnerów 

projektu 

   

14. Przedłużające się procedury związane z 

zamówieniami publicznymi lub realizacją 

projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności 

   

15. Wzrost konkurencji na rynku sprzedaży 

towarów/usług 

   

16. Spadek konkurencji na rynku sprzedaży 

towarów/usług 
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17. Problemy z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń związanych z realizowaną 

inwestycją /Jeżeli M5=1 EFRR/ 

   

18. Problemy ze stanem prawnym gruntów / 

Jeżeli M5=1 EFRR / 

   

19. Problemy z rekrutacją uczestników / Jeżeli 

M5=2 EFS / 

   

20. Problemy z zakończeniem uczestnictwa w 

projekcie przez osoby zrekrutowane do 

projektu / Jeżeli M5=2 EFS / 

   

A31. Jeżeli A14.1=1 Wybrali Państwo czynnik „zmiany przepisów prawnych, 

które weszły w życie po dniu podpisania umowy o dofinansowanie”. Proszę 

wskazać, o jakie zmiany chodzi. 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć  

 

A32. Jeżeli A14.2=1 Wybrali Państwo czynnik „planowane zmiany przepisów 

prawnych”. Proszę wskazać, o jakie zmiany chodzi. 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć  

 

 

A33. Czy aby uzyskać wsparcie, odwoływali się Państwo od wyników 

konkursu? 

3. Tak 

4. Nie 

99. Nie wiem/nie pamiętam 
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A34. Jeżeli A17=1 Czy zapoznawał/a się Pan/i z procedurą odwołania od 

wyników konkursu?  

3. Tak 

4. Nie 

99. Nie wiem/nie pamiętam 

 

A35. Jeżeli A18=1 Z jakiego dokumentu/ źródła czerpał Pan/i wiedzę? pytanie 

wielokrotnego wyboru 

5. Regulaminu konkursu 

6. Podręcznika Beneficjenta  

7. Artykułów zawartych na stronie internetowej RPO WM 2014-2020 

8. Wytycznych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WM 2014-2020 

96. Z innego źródła, jakiego? ……. 

99. Nie wiem/ Nie pamiętam 

 

A36. Jeżeli A17=1 Jak Pan/i ocenia procedurę odwołań pod kątem poniżej 

podanych wymiarów?  
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5. Procedura odwołania jest zrozumiała 1 2 3 4 99 

6. Procedura odwołania zapewnia 

rzetelny proces ponownej weryfikacji 
1 2 3 4 99 

7. Procedura odwołania zapewnia 

obiektywizm 
1 2 3 4 99 

8. Procedura odwołania zapewnia 

transparentność na każdym etapie 
1 2 3 4 99 
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A37. Jeżeli A20 pkt 1-4 = 3 lub 4 W powyższym pytaniu zaznaczył/a Pan/i, że 

procedura odwołań może wzbudzać wątpliwości. Prosimy opisać jakie są to 

wątpliwości?  

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/trudno powiedzieć  

 

B1. Czy realizacja rzeczowo-finansowa projektu /TYTUŁ PROJEKTU Z SYSTEMU/ 

przebiega/ała zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy o 

dofinansowanie projektu? 

1. Tak  

2. Nie 

99. Nie wiem, trudno powiedzieć  

 

B2. Jeżeli B1=2 Jak duże opóźnienia odnotowano w projekcie? 

1. Krótsze niż 3 miesiące 

2. Między 3 miesiące a 6 miesięcy 

3. Między 6 miesięcy a 12 miesięcy 

4. Powyżej 12 miesięcy 

99. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

B3. Jeżeli B1=2 Czy zanotowane opóźnienia: 

1. Zostały objęte aneksem do umowy 

2. Nie zostały objęte aneksem, ale planują Państwo objąć je aneksem do umowy 

w późniejszym okresie 

3. Nie zostały objęte aneksem do umowy i nie planują Państwo występować o 

aneks z powodu tych opóźnień 

99. Nie wiem, trudno powiedzieć 
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B4. Jeżeli B1=2 Z jakich powodów nastąpiły opóźnienia w realizacji projektu /TYTUŁ 

PROJEKTU Z SYSTEMU/? pytanie wielokrotnego wyboru 

1. Błędnie zaplanowany harmonogram 

2. Problemy z terminowym zgromadzeniem kapitału własnego 

3. Problemy z terminowym uzyskaniem płatności w ramach projektu 

4. Problemy z zamówieniami publicznymi lub realizacją projektu zgodnie z zasadą 

konkurencyjności 

5. Problemy z przepisami, regulującymi wdrażanie projektu w ramach RPO WM 

2014-2020 

6. Problemy z innymi przepisami, niezależnymi od Instytucji Organizującej 

Konkurs 

7. Problemy z rozliczaniem projektu 

8. Problemy z partnerem projektu 

9. Problemy z wykonawcą projektu 

10. Problemy wynikające ze zmian przepisów prawnych 

11. Problemy związane z kadrami realizującymi projekt 

12. Problemy związane ze zmianą cen, kosztów ważnych pozycji finansowych 

projektu 

13. Problemy z pozyskaniem uczestników projektu  

96. Inne, jakie? PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem, trudno powiedzieć 

B5. Jeżeli B1=2 Czy zaistniałe opóźnienia w realizacji harmonogramu 

projektu/projektów miały/będą miały wpływ na:  

 1. 

Tak 

2. 

Raczej 

tak 

3. 

Raczej 

nie 

4. 

Nie 

99. Nie 

wiem/ 

trudno 

powiedzieć 
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1. Przewidywany termin 

zakończenia projektu 
1 2 3 4 99 

2. Osiągniętą finalnie wartość 

wskaźników produktu i/lub 

rezultatu zakładanych w projekcie  

1 2 3 4 99 

3. Wartość wskaźników produktu 

i/lub rezultatu wykazaną we 

wnioskach o płatność do dnia 

31.12.2018 roku 

1 2 3 4 99 

4. Wartość wydatków 

kwalifikowalnych wykazywanych 

we wnioskach o płatność, 

złożonych do dnia 31.12.2018 

roku 

1 2 3 4 99 

 

B6. Jeżeli B5.2-3 = 1 lub 2 Których wskaźników nie uda/udało się osiągnąć w 

zakładanej wielkości? 

LISTA WSKAŹNIKÓW DLA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

B7. Jeżeli B5.2-3 = 1 lub 2 Proszę opisać, co spowodowało nieosiągnięcie zakładanej 

wartości wskaźnika/ów w Państwa projekcie. 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

B8. Czy w Państwa projekcie wystąpiła sytuacja przekroczenia zakładanych wartości 

wskaźnika? 

1. Tak, wystąpiła taka sytuacja  

2. Nie, nie wystąpiła taka sytuacja 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 
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B9. Jeżeli B8=1 W przypadku których wskaźników przekroczona została zakładana 

wartość docelowa? 

LISTA WSKAŹNIKÓW DLA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

B10. Jeżeli B8=1 Proszę opisać, co spowodowało przekroczenie zakładanej wartości 

wskaźnika/ów w Państwa projekcie. 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

B11. Czy Państwa zdaniem wskaźniki programowe, obowiązkowe do monitorowania 

w Państwa projekcie trafnie mierzą efekty tych interwencji, tj. czy odnoszą się do 

rzeczywistych efektów Państwa projektów?  

1. Tak  

2. Nie 

99. Nie wiem/trudno powiedzieć  

 

B12. Jeżeli B11=2 Dlaczego uważa Pan(i), że wskaźniki programowe monitorowane 

w Państwa projekcie nie odnoszą się do rzeczywistych efektów Państwa projektów? 

Jakich mierników zabrakło?  

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

B13. Czy identyfikują Państwo takie potrzeby, na które nie odpowiadają typy 

wsparcia dostępne w ramach RPO WM 2014-2020?  

1. Tak  

2. Nie 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 
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B14. Jeżeli B13=1 Jakiego typu wsparcia brakuje w ramach RPO WM 2014-2020? 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

B15. Czy w dalszych latach wdrażania RPO WM 2014-2020 planują Państwo 

realizację kolejnych projektów w ramach Programu?  

1. Tak, planujemy realizację kolejnych projektów  

2. Nie, nie planujemy realizacji kolejnych projektów  

99. Nie wiem, trudno powiedzieć  

 

B16. Jeżeli B15=1 W jakich osiach priorytetowych RPO WM 2014-2020 planują 

Państwo realizować kolejne projekty? Pytanie wieloodpowiedziowe.  

/Lista osi priorytetowych/ 

99. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

B17. Jeżeli B16=wybrano OP, oprócz 99 W jakich działaniach/poddziałaniach RPO 

WM 2014-2020 planują Państwo realizować kolejne projekty? Pytanie 

wieloodpowiedziowe.  

 

/LISTA DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ/ dla wybranych w B16 OP 

99. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

B18. Czy w projekcie /TYTUŁ PROJEKTU Z SYSTEMU/ napotykają Państwo na problemy 

we wdrażaniu zasad horyzontalnych? 

1. Tak  

2. Nie 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

B19. Jeżeli B18=1 Jakiego typu bariery związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych 

Państwo napotykają? 
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PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

B20. Jeżeli B18=1 W jaki sposób Pani/Pana zdaniem można zniwelować bariery 

związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych? 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 
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Kwestionariusz badania ankietowego wnioskodawców 

nieskutecznych RPO WM 2014-2020 

WPROWADZENIE DO ANKIETY – CATI 

Szanowni Państwo! 

Obecnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie prowadzimy badanie, którego celem jest ocena śródokresowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. Jedną z metod badawczych jest badanie ankietowe z wnioskodawcami 

nieskutecznymi. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę mającą możliwie 

największą wiedzę dot. projektu /TYTUŁ PROJEKTU Z SYSTEMU/ na dofinansowanie 

którego złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Działania/Poddziałania: 

/SYSTEM WYŚWIETLI NAZWĘ DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA/, który został oceniony 

negatywnie. 

Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów 

objętych badaniem z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dane uzyskane w wyniku badania będą udostępniane jedynie w opracowaniu 

statystycznym. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w realizacji tego badania. 

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10-15 minut.  

ANK: Poinformować, że ankieta może zostać przesłana do respondenta mailem (do 

wypełnienia po kliknięciu na link, co pozwoli na wypełnienie ankiety na raty lub przez 

różne osoby). Na prośbę respondenta możliwe jest wysłanie pisma polecającego 

informującego o celach badania, jego zakresie i Wykonawcy badania. 

ANK: Wywiad powinien być przeprowadzony z osobą zaznajomioną z projektem RPO 

WM 2014-2020, na który złożono wniosek o dofinansowanie, a który został oceniony 

negatywnie. Decyzja czy wywiad ma być przeprowadzony z osobą na kierowniczym 

stanowisku czy nie, powinna być podejmowana indywidualnie.  

ANK: UWAGA: Jeśli nie jest wskazane inaczej, w pytaniu można wybrać tylko jedną 

odpowiedź 

TREŚĆ MAILA DO RESPONDENTA - CAWI 

Szanowni Państwo! 
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Obecnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie prowadzimy badanie, którego celem jest ocena śródokresowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. Jedną z metod badawczych jest badanie ankietowe z wnioskodawcami 

nieskutecznymi. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę mającą możliwie 

największą wiedzę dot. projektu /TYTUŁ PROJEKTU Z SYSTEMU/ na dofinansowanie 

którego złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Działania/Poddziałania: 

/SYSTEM WYŚWIETLI NAZWĘ DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA/ 

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety internetowej. 

Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów 

objętych badaniem z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dane uzyskane w wyniku badania będą udostępniane jedynie w opracowaniu 

statystycznym. 

W załączniku znajduje się pismo polecające informujące o celach badania, jego 

zakresie i Wykonawcy badania. 

Aby wypełnić ankietę należy kliknąć w poniższy link i postępować zgodnie z 

instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10-15 

minut. 

{SURVEYURL} 

Wypełnienie ankiety jest bardzo ważne z punktu widzenia dalszej realizacji RPO WM 

2014-2020. Ankietę prosimy wypełnić do XX XX XXXX do końca dnia. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem badań 

kwestionariuszowych –e-mail. 

Z poważaniem,  

Zespół badawczy Ecorys Sp. z o.o. i EVALU Sp. z o.o. 
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EKRAN POWITALNY - CAWI 

Szanowni Państwo,  

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

prowadzimy badanie, którego celem jest ocena śródokresowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). 

Informujemy, że ankieta jest anonimowa, a pozyskane odpowiedzi będą 

przedstawiane tylko w postaci zbiorczych zestawień np. tabel czy wykresów. Zebrane 

dane posłużą wyłącznie do analiz w ramach Ewaluacji mid term postępu rzeczowego 

RPO WM 2014-2020 na potrzeby przeglądu śródokresowego.  

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10-15 minut. 

Bardzo prosimy o udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania. O ile nie wskazano 

inaczej, pytania dają możliwość jednokrotnego wyboru odpowiedzi. Mają Państwo 

możliwość cofania ankiety (bez utraty wpisanych odpowiedzi) – służy do tego przycisk 

"Wstecz" widoczny na dole strony. Częściowo wypełnioną ankietę można zapisać 

klikając przycisk "Przełóż na później" i powrócić do niej w dogodnym terminie lub po 

zebraniu dodatkowych informacji (należy kliknąć w ten sam link co na początku). Po 

udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania prosimy wcisnąć przycisk "Wyślij". 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem badań 

kwestionariuszowych – e-mail. 

Zespół badawczy Ecorys Sp. z o.o. i EVALU Sp. z o.o. 
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METRYCZKA 

M1. Typ JST /gmina, powiat, województwo, z uwzględnieniem: gmin wiejskich, 

miejsko-wiejskich, miejskich, powiat, miasto na prawach powiatu/ z bazy/ 

M2. Działanie/ Poddziałanie /z bazy/ 

M3. Fundusz: 1 - EFRR, 2 – EFS /z bazy/ 

M4. Tytuł projektu / z bazy/ 

 

M5. Do której kategorii zaliczacie się Państwo? 

1. Jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) 

2. Instytucja/jednostka podlegająca jednostce samorządu terytorialnego 

3. Firma/przedsiębiorstwo w sektorze publicznym 

4. Firma/przedsiębiorstwo w sektorze prywatnym 

5. Organizacja pozarządowa 

6. Kościół/parafia 

7. Szkoła wyższa 

8. Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dla której 

organem 9. prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, 

województwo) 

9. Jednostka badawczo-rozwojowa 

96. Inny podmiot (jaki?)................ 

 

OBCIĄŻENIA ADMINISTRACYJNE  

A1. Proszę ocenić, w jakim stopniu zgadzają się Państwo z poniższymi 

stwierdzeniami dotyczącymi etapu przygotowania projektu w ramach RPO WM 

2014-2020. 
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1. Harmonogramy naborów projektów 

są publikowane wystarczająco 

wcześnie 

1 2 3 4 99 

2. Dostęp do informacji potrzebnych na 

etapie przygotowania wniosku o 

dofinansowanie był wystarczający 

1 2 3 4 99 

3. Na etapie przygotowania wniosku o 

dofinansowanie brakowało nam 

praktycznych informacji potrzebnych 

do jego przygotowania  

1 2 3 4 99 

4. Osoby w naszej instytucji 

odpowiedzialne za wniosek o 

dofinansowanie miały problemy ze 

zrozumieniem zapisów w 

regulaminie konkursu lub 

dokumentach potrzebnych na etapie 

przygotowania wniosku 

1 2 3 4 99 

5. We wniosku o dofinansowanie 

trzeba było podać zbyt szczegółowe 

dane, które mogą się zmienić w 

trakcie realizacji projektu 

1 2 3 4 99 

6. Zapisy wytycznych w zakresie 

realizacji projektów 

współfinansowanych z EFS sprawiły, 

że projekt w mniejszym stopniu 

odpowiadał na nasze potrzeby [Jeśli 

M5=2] 

1 2 3 4 99 

7. Dokumentacja konieczna do 

zgromadzenia była zbyt obszerna, co 

utrudniało ubieganie się o 

dofinansowanie 

1 2 3 4 99 
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8. Na etapie przygotowania projektu 

mieliśmy problemy z uzyskaniem 

niezbędnych pozwoleń związanych z 

realizowaną inwestycją [Jeśli M5=1] 

1 2 3 4 99 

9. Kryteria oceny projektu miały wpływ 

na podniesienie wartości 

merytorycznej naszego projektu lub 

jakości rozwiązań technicznych 

stosowanych w projekcie 

1 2 3 4 99 

10. W kryteriach oceny projektów zbyt 

dużą wagę zwraca się na sprawy 

techniczne, a zbyt małą na to, jakie 

projekt przyniesie efekty 

1 2 3 4 99 

11. Na etapie opracowania wniosku o 

dofinansowanie bariery sprawiły, że 

rozważaliśmy odstąpienie od 

aplikowania o środki 

1 2 3 4 99 

A2. Jeżeli A1.5 = 1 lub 2 Wskazali Państwo, że we wniosku trzeba podać zbyt 

szczegółowe dane, które mogą się zmienić w trakcie realizacji projektu. Proszę 

wskazać, jakie są to dane? 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

A3. Czy Państwa zdaniem czas, jaki mieli Państwo od momentu ogłoszenia naboru 

do momentu złożenia wniosku był wystarczający, aby przygotować kompletny 

wniosek o dofinansowanie? 

1. Tak, czas był wystarczający  

2. Nie, czas był niewystarczający 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć  
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A4. Jeżeli A3 = 2 Czy w związku z tym, że ten czas był za krótki, zdecydowali się 

Państwo złożyć wniosek o dofinansowanie w mniejszym zakresie niż pierwotnie 

planowany, aby nie stracić możliwości uzyskania dofinansowania? 

1. Tak 

2. Nie  

99. Nie wiem/ nie pamiętam 

 

A5. Czy na etapie oceny wniosku o przyznanie dofinansowania Instytucja 

Organizująca Konkurs choć raz wzywała Państwa do jego uzupełnienia, 

poprawienia, wyjaśnienia lub skierowała wniosek do negocjacji?  

1. Tak – uwagi Instytucji Organizującej Konkurs miały charakter wyłącznie 

techniczny/formalny 

2. Tak – uwagi Instytucji Organizującej Konkurs miały m.in. charakter merytoryczny 

3. Nie  

99. Nie wiem/ nie pamiętam  

 

A6. Jakie były przyczyny odrzucenia Państwa wniosku o dofinansowanie? 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć  

 

A7. Czy w Pani/Pana opinii, czas oceny wniosku o dofinansowanie był : 

1. Zdecydowanie zbyt długi 

2. Nieco zbyt długi 

3. Odpowiedni 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

A8. Czy zapoznawał/a się Pan/i z procedurą odwołania od wyników konkursu?  

1. Tak 
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2. Nie 

3. 99. Nie wiem/nie pamiętam 

 

A9. Jeżeli A8=1 Z jakiego dokumentu/ źródła czerpał Pan/i wiedzę? Pytanie 

wielokrotnego wyboru 

1. Regulaminu konkursu 

2. Podręcznika Beneficjenta  

3. Artykułów zawartych na stronie internetowej RPO WM 2014-2020 

4. Wytycznych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WM 2014-2020 

96. Z innego źródła, jakiego? ……. 

99. Nie wiem/ Nie pamiętam 

 

A10. Czy odwoływali się Państwo od wyników konkursu? 

1. Tak 

2. Nie 

99. Nie wiem/nie pamiętam 

 

A11. Jeżeli A8=1 lub A10=1 Jak Pan/i ocenia procedurę odwołań pod kątem 

poniżej podanych wymiarów?  
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1. Procedura odwołania jest zrozumiała 1 2 3 4 99 

2. Procedura odwołania zapewnia 

rzetelny proces ponownej weryfikacji 
1 2 3 4 99 

3. Procedura odwołania zapewnia 

obiektywizm 
1 2 3 4 99 

4. Procedura odwołania zapewnia 

transparentność na każdym etapie 
1 2 3 4 99 
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A12. Jeżeli A11 pkt 1-4=3 lub 4 W powyższym pytaniu zaznaczył/a Pan/i, że 

procedura odwołań może wzbudzać wątpliwości. Prosimy opisać jakie są to 

wątpliwości?  

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/trudno powiedzieć  

 

A13. Czy dokumentację projektową w projekcie /TYTUŁ PROJEKTU Z 

SYSTEMU/ opracowali Państwo sami, czy zleciliście ich opracowanie firmie 

zewnętrznej (ekspertowi)? Dokumentacja projektowa: wniosek o 

dofinansowanie projektu oraz pozostała dokumentacja. 

5. Dokumentację projektową opracowaliśmy w całości sami 

6. Większość dokumentacji projektowej opracowaliśmy sami, a część firma/osoba 

zewnętrzna 

7. Część dokumentacji projektowej opracowaliśmy sami, ale większość zrobiła 

firma/osoba zewnętrzna 

8. Całą dokumentację projektową opracowywała firma/osoba zewnętrzna 

99. Nie wiem/nie pamiętam 

 

A14. Jeżeli A13=2 lub 3 lub 4 Dlaczego zdecydowali się Państwo na 

skorzystanie z usług firmy zewnętrznej/eksperta? pytanie wielokrotnego 

wyboru 

9. Brak odpowiednio liczebnej kadry w mojej firmie/ instytucji 

10. Niedostateczne kompetencje kadry w mojej firmie/ instytucji w zakresie 

przygotowania dokumentacji projektowej 

11. Brak czasu na samodzielne przygotowanie wniosku 

12. Skomplikowany zakres projektu 

13. Trudności z dostępem do pełnej informacji nt. warunków konkursu 

14. Skomplikowana regulamin lub dokumentacja konkursowa 

15. Nadmiernie obciążające procedury aplikowania 

16. Sprzeczności w informacjach dotyczących zasad ubiegania się o 

dofinansowanie pochodzących z różnych źródeł  

96. Inne przyczyny (jakie) PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 
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A15. Czy identyfikują Państwo takie potrzeby, na które nie odpowiadają typy 

wsparcia dostępne w ramach RPO WM 2014-2020?  

1. Tak  

2. Nie 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

A16. Jeżeli A15=1 Jakiego typu wsparcia brakuje w ramach RPO WM 2014-

2020? 

PYTANIE OTWARTE 

99. Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

A17. Czy w dalszych latach wdrażania RPO WP 2014-2020 planują Państwo 

realizację kolejnych projektów w ramach Programu?  

1. Tak, planujemy realizację kolejnych projektów  

2. Nie, nie planujemy realizacji kolejnych projektów  

99. Nie wiem, trudno powiedzieć  

 

A18. Jeżeli A17=1 W jakich osiach priorytetowych RPO WP 2014-2020 

planują Państwo realizować kolejne projekty? Pytanie wieloodpowiedziowe.  

/Lista osi priorytetowych/ 

 

99. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

A19. Jeżeli A18=wybrano OP, oprócz 99 W jakich działaniach/poddziałaniach 

RPO WP 2014-2020 planują Państwo realizować kolejne projekty? Pytanie 

wieloodpowiedziowe.  

 

/LISTA DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ/ dla wybranych OP 

99. Nie wiem, trudno powiedzieć 
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Scenariusz warsztatu implementacyjnego 
Czas warsztatu: ok. 2 godziny 

Moduł wprowadzający 

• czas: 15 minut 

• cel: dostarczenie osobom uczestniczącym w warsztacie wiedzy nt. wyników 

badania, w tym wypływających z jego realizacji wniosków i rekomendacji  

• materiały: wyniki badania; prezentacja PPT  

Przebieg: 

• powitanie uczestników; 

• przedstawienie się prowadzącego; 

• prezentacja celu warsztatu i metod pracy podczas warsztatu; 

• przedstawienie się uczestników; 

• przedstawienie wyników badania. 

Moduł zasadniczy 

• czas: 90 minut 

• cel: dyskusja nad wynikami badania, projektowanie rekomendacji 

• materiały: wyniki badania; prezentacja PPT  



 

 

Przebieg - Pytania do dyskusji: 

Komponent Pytania / Wyjaśnienia  Opis Czas (min) 

Trafność / 

adekwatności 

rekomendacji 

W jakim stopniu wnioski w Państwa ocenie stanowią 

wyczerpującą odpowiedź dla rozpoznanych problemów w 

poszczególnych obszarach 

Runda wśród uczestników 

spotkania.  

20 
W jaki sposób należy sformułować rekomendacje, by były 

bardziej powiązane z wnioskami płynącymi z badaniami? Czy 

kwestie oceny spójności w poszczególnych badaniach zostały 

ujęte w sposób konsekwentny/nie wykluczający się wzajemnie? 

Runda wśród uczestników 

spotkania./ lub praca w 

podgrupach i prezentacja 

wyników na forum 

Użyteczność 

rekomendacji 

Czy wypracowane rekomendacje wydają się Państwu możliwe 

do wdrożenia?  

Runda wśród uczestników 

spotkania. Moderator 

zapisuje odpowiedzi 
40 

 W jaki sposób należy sformułować rekomendacje, by mogły 

zostać w pełni wykorzystane w praktyce? 
Burza mózgów 

Jakie inne rekomendacje należy sformułować? Burza mózgów 

 W jaki sposób można wdrożyć proponowane rekomendacje? 
Wykorzystanie techniki 

projekcyjnej 
30 



 

 

Wdrażanie 

rekomendacji i 

skutki  

 

 

Jakie bariery mogą wystąpić w trakcie wdrażania rekomendacji? 
Wykorzystanie techniki 

projekcyjnej 

Jakie będą skutki wdrożenia rekomendacji? 
Wykorzystanie techniki 

projekcyjnej 
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Moduł Podsumowujący 

• czas: 15 minut 

• cel: projektowanie rekomendacji 

• materiały: efekty uprzedniej dyskusji  

Przebieg: 

• podsumowanie i zaprezentowanie wypracowanych wspólnie rekomendacji; 

• potencjalne komentarze uczestników warsztatu do zaprezentowanych 

wypracowanych wspólnie rekomendacji, uwagi do badania i in. uzupełnienia 

uczestników spotkania; 

• podziękowanie uczestnikom. 

  



 

 
544 544 544 544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-

14-0003/15, pn.: „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w 

zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc Techniczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


