
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 1 - 
 

 

  



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 2 - 
 

  

ZAMAWIAJĄCY: 
Województwo Mazowieckie 
ul. Jagiellońska 26 
03-719 Warszawa 
www.mazovia.pl 

 

WYKONAWCA: 
EU-CONSULT sp. z o.o. 
ul. Toruńska 18C, lokal D 
80-747 Gdańsk 
www.eu-consult.pl 

 

Gdańsk 2021  



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 3 - 
 

STRESZCZENIE 
Niniejsze badanie pn. „Ewaluacja Działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do 
lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 
2014-2020” objęło PI 8iv oraz 10i. Przyjęta cezura czasowa obejmuje okres od początku 
realizacji RPO WM do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Celem badania była ocena skuteczności oraz efektywności dotychczas 
realizowanych/zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz wypracowanie rozwiązań podnoszących 
skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. Ponadto, w ramach badania oszacowana 
została wartość dwóch długoterminowych wskaźników rezultatu EFS: 

 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata 
po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS [szt.] (PI 8iv: Poddziałanie 8.3.1., 8.3.2). 

 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu 
dofinansowania ze środków EFS [szt.] (PI 10i: Poddziałanie 10.1.4). 

W ramach ewaluacji zastosowano wyczerpujące instrumentarium metodologiczne, obejmujące: 

 
Trafność i skuteczność interwencji 

Badanie dowiodło dużej trafności i skuteczności wsparcia. Ukazało ponadto duże 
zapotrzebowanie na dalsze finansowanie usług z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym, przede wszystkim na obszarach 
wiejskich. 

Wsparcie odpowiada na potrzeby województwa i w chwili opracowywania niniejszego raportu 
(I połowa 2021 r.) pozostaje aktualne. W opinii Zespołu Badawczego pomimo prognozowanego 
spadku liczby dzieci na obszarze województwa zapotrzebowanie na usługi z tego zakresu nie 
spadnie. Obserwuje się bowiem niewielki odsetek dzieci objętych opieką żłobkową. Negatywne 
trendy w tym zakresie obserwuje się przede wszystkim na obszarach wiejskich. Badanie 
dowiodło jednak, że kryteria wyboru projektów oraz regulaminy konkursów uwzględniają 
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aspekty związane z nierównomiernym dostępem do miejsc opieki nad dziećmi i usług 
opiekuńczo-wychowawczych. 

Wpływ wsparcia 

Wsparcie przyczyniło się ponadto do poprawy stanu infrastruktury oraz wyposażenia miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego. Pozwoliło także wzmocnić 
kompetencje, umiejętności i kwalifikacje zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego. O 
znaczeniu wsparcia świadczy efekt netto interwencji – największy efekt netto osiągnięto w 
zakresie dostępności miejsc żłobkowych, a także atrakcyjności oferty i wyposażenia placówek 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Efektywność wsparcia 

Odnosząc się do efektywności kosztowej przedsięwzięć wspartych w ramach RPO WM 2014-
2020 należy wskazać, że średnia efektywność tych projektów jest podobna, jak w przypadku 
innych źródeł, z których finansowane są podobne projekty. Jednocześnie, efektywność 
kosztowa przedsięwzięć w ramach ZIT jest większa, niż w przypadku pozostałych projektów. 

Trwałość projektów 

Warto także zaznaczyć, że projekty cechują się dużym poziomem trwałości. Wynika on z 
samego charakteru wsparcia, które powoduje, że po zakończeniu projektu wsparcie jest 
kontynuowane (są ku temu możliwości, tj. wybudowane oraz odpowiednio wyposażone 
budynki, w których można świadczyć usługi opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6), jak też z 
dużego zapotrzebowania na świadczone usługi. 

Dobre praktyki 

Badanie pozwoliło również za identyfikację dobrych praktyk. Wśród najistotniejszych wskazano 
oferowanie szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych, przede wszystkim dla dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz ze zdiagnozowanymi deficytami rozwojowymi oraz 
uświadamianie rodziców i opiekunów prawnych dzieci na temat zasadności wczesnego 
diagnozowania deficytów rozwojowych. 

Propozycje działań na lata 2021-2027 

Wśród propozycji działań na kolejne lata znalazła się zarówno kontynuacja dotychczasowych 
form wsparcia (ze szczególnym naciskiem na zinstytucjonalizowane formy opieki całodziennej), 
jak również nowe, niewdrażane dotychczas działania. Biorąc pod uwagę doświadczenia z 
perspektywy finansowej 2014-2020, jak również wpływ pandemii COVID-19 proponuje się, by 
wsparcie w przyszłej perspektywie objęło stworzenie i rozwój infrastruktury sportowej przy 
miejscach oferujących opiekę dla dzieci do lat 3 oraz usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci 
do lat 6. 

Rekomendacje z badania 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących rekomendacji: 

Rekomendacja 1. Zaleca się, by w latach 2021-2027 kontynuować wsparcie na rzecz tworzenia 
i rozwoju miejsc opieki nad dziećmi do lat 6, gdyż pomimo trendów 
demograficznych dowiedziono dużego zapotrzebowania na miejsca opieki 
nad dziećmi, przede wszystkim na obszarach wiejskich w Regionie 
Mazowieckim Regionalnym. W przyszłej perspektywie finansowej należy 
zatem skoncentrować się na dalszym wsparciu miejsc wychowania 
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przedszkolnego, wzbogacając typy projektu możliwe do realizacji o rozwój 
infrastruktury towarzyszącej – sportowej, np. sal gimnastycznych, boisk. 

Rekomendacja 2. Zaleca się, by w ramach przyszłych projektów z zakresu wzbogacania oferty 
edukacyjnej promować projekty, które trwają dłużej, niż jeden rok szkolny. 
Część spośród beneficjentów nie posiada bowiem wiedzy w zakresie tego, że 
istnieje możliwość realizacji projektu wykraczającego poza ten okres. 
Promowanie takich projektów powinno odbywać się poprzez informowanie o 
tym potencjalnych wnioskodawców podczas szkoleń i spotkań 
informacyjnych oraz poprzez uwzględnienie okresu realizacji przedsięwzięcia 
wykraczającego poza 1 rok szkolny wśród kryteriów premiujących na etapie 
oceny wniosku o dofinansowanie. 

Rekomendacja 3. Zaleca się kontynuację wspierania miejsc wychowania przedszkolnego i 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przede wszystkim na obszarach, gdzie 
występują braki w dostępie do tych miejsc. 

Rekomendacja 4. W ramach przyszłej perspektywy finansowej należy wspierać całodzienne 
formy opieki, które są najbardziej trafne i skuteczne, a także cieszą się 
największym zainteresowaniem ze strony beneficjentów i zaufaniem ze 
strony rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 

Rekomendacja 5. Zaleca się, by w ramach przyszłej perspektywy finansowej wzmocnić 
kompetencje i kwalifikacje kadry zatrudnionej do opieki nad dziećmi – przede 
wszystkim w miejscach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w placówkach 
prywatnych (gdzie skala problemu wydaje się większa). 

Rekomendacja 6. Zaleca się promowanie włączenia rodziców i opiekunów prawnych dzieci w 
zajęcia jako dobrej praktyki. Rekomenduje się ponadto, by w ramach 
wsparcia z zakresu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej przewidzieć możliwość 
uczestnictwa w zajęciach – wraz z dzieckiem – jego rodzica/opiekuna. 

Rekomendacja 7. Rekomenduje się utrzymanie wsparcia. W świetle malejącego przyrostu 
naturalnego, jaki obserwuje się w województwie może ono przyczynić się do 
zmniejszenia skłonności osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym do 
przeprowadzki poza obszar województwa mazowieckiego, co jest istotne dla 
rozwoju przede wszystkim Regionu Mazowieckiego Regionalnego. 

Rekomendacja 8. W celu minimalizacji negatywnych skutków nieprzewidzianych zdarzeń, 
negatywnie wpływających na realizację projektu zaleca się, by jednym z 
kryteriów oceny w ramach wniosku o dofinansowanie pozostały – tak jak w 
perspektywie 2014-2020 w przypadku projektów o wartości co najmniej 2 
mln PLN – mechanizmy minimalizacji ryzyka (np. monitorowanie jego zmian), 
które w przypadku wystąpienia określonych zjawisk beneficjent będzie 
wdrażał w życie. 
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SUMMARY 
Conducted study, "Evaluation of measures for care for children up to 3 years old and 
educational care services for preschool children under ROP MV 2014-2020", concerned IP 8iv 
and 10i. The evaluation covered time period from the beginning of the ROP MV 
implementation until June 30, 2020. 

The objective of the study was the assessment of the effectiveness and the efficiency of 
measures that have been implemented or were completed in the scope of care for children up 
to 3 years old and educational care services for children up to 6 years old, and development of 
solutions aimed at the increase of the effectiveness and the efficiency of the support. 
Furthermore, the value of two long-term ESF result indicators was estimated as part of the 
study: 

 Number of created care facilities for children up to 3 years old, which operate 2 years 
after receiving co-financing from the ESF [pcs] (IP 8iv: Measure 8.3.1., 8.3.2). 

 Number of pre-school education facilities that operate 2 years after receiving co-
financing from the ESF [pcs.] (IP 10i: Measure 10.1.4). 

Conducted evaluation used comprehensive methodology, including following methods: 

 
Accuracy and effectiveness of the support 

The study proved considerably high accuracy and effectiveness of the support, reflecting the 
need for further financing of services regarding the care for children up to 3 years old and 
educational care services for children in preschool age, especially in rural areas. 

The support corresponds with needs of voivodeships and remains relevant at the time of 
preparing this report (first half of 2021). According to the Research Team, the demand for 
services in this area will not decrease despite the forecasted decrease in the number of children 
in the voivodeship as there is an inconsiderable percentage of children covered by nursery and 
kindergarten care. Negative trends in this regard are mainly recorded in rural areas. However, 
the study led to the conclusion that the project selection criteria and competition regulations 
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include aspects related to an unequal access to care facilities for children and educational care 
services. 

Impact of the support 

Implemented support contributed to the improvement of the condition of infrastructure and 
equipment used in care facilities for children up to 3 years old and in pre-school education 
facilities. The support strengthened also competences, skills and professional qualifications of 
preschool teachers. The net effect of the intervention proves the significance of the support - 
the most considerable net effect was achieved in terms of the availability of nursery facilities, 
and the attractiveness of the offer and equipment in educational care facilities for preschool 
children. 

Effectiveness of the support 

In terms of the cost-effectiveness of projects supported under the ROP MV 2014-2020, the 
average efficiency is comparable to other sources from which similar projects are co-financed. 
However, the cost effectiveness of ITI projects is higher than in other projects. 

Sustainability of projects 

Attention should be drawn to the fact that projects are characterized by considerable 
sustainability resulting from the type of support - after the end of the project, the support is 
continued (using existing opportunities, i.e. built and properly equipped buildings where it is 
possible to provide care services for children up to 3 and 6 years old), and a high demand for 
this type of services is identified. 

Good practices 

Conducted study led to the identification of good practices. The most significant practices 
concerned the implementation of a considerable range of additional activities, mainly intended 
for children with disabilities and diagnosed with developmental deficits, and raising awareness 
among parents and legal guardians of children, regarding the significance of early diagnosis of 
developmental deficits. 

Measures proposed for 2021-2027 

Measures proposed for next years include the continuation of already implemented forms of 
support (with particular emphasis on institutionalized forms of day care), and implementation 
of new measures. Considering the experience from the 2014-2020 financial perspective and the 
impact of the COVID-19 pandemic, it is suggested to include the establishment and 
development of sports infrastructure at places offering care for children up to 3 years old and in 
educational care facilities for children up to 6 years old. 

Recommendations from the study 

Conducted study resulted in following recommendations: 

Rekommendation 1. It is recommended to continue support for development of care facilities 
for children up to 6 years old in 2021-2027. Despite recorded demographic 
trends, a considerably high demand for childcare services was identified, 
mainly in rural areas of the Mazowieckie Regional Region. Therefore, in 
the future financial perspective it is necessary to focus on further support 
for pre-school education places, supplementing types of projects that can 
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be implemented with the development of accompanying sports 
infrastructure, including gyms and sports fields. 

Rekommendation 2. In future projects in the scope of increasing the educational offer it is 
recommended to promote projects which last longer than one school 
year. Some among beneficiaries do not have the knowledge that it is 
possible to implement the project exceeding this period. Promotion of 
such projects should be implemented by informing potential applicants 
during trainings and information meetings, and by awarding projects 
exceeding 1 school year through the evaluation criteria for the application 
for co-financing. 

Rekommendation 3. It is recommended to continue supporting places for pre-school education 
and places of care for children up to 3 years old, especially in areas where 
there are identified shortages in access to these facilities. 

Rekommendation 4. Forms of day care should be supported in the future financial perspective, 
constituting the most relevant, effective and the most popular forms 
among beneficiaries, gaining the trust of parents/legal guardians. 

Rekommendation 5. For the future financial perspective it is recommended to strengthen 
competences and qualifications of the staff employed to care for children - 
especially in places of care for children up to 3 years old and in private 
institutions (where the scale of the problem seems to be more 
considerable). 

Rekommendation 6. It is recommended to promote the involvement of parents and legal 
guardians of children in measures (as part of a good practice). Aiming at 
increasing the attractiveness of educational offer, it is also recommended 
to provide parents/legal guardians with the possibility to participate in 
activities together with children. 

Rekommendation 7. It is recommended to continue the support. Given the declining birth rate 
observed in the voivodeship, it may contribute to the reduction of the 
tendency of people in working age and pre-working age to move outside 
of the Mazowieckie Voivodeship, which is especially significant for the 
development of the Mazowieckie Regional Region. 

Rekommendation 8. In order to minimize the negative effects of unforeseen events negatively 
affecting the implementation of the project, it is recommended to ensure 
that evaluation criteria under the application for co-financing include risk 
minimization mechanisms (for example monitoring its changes), which the 
beneficiary would implement in certain situations - as it was used in the 
2014-2020 perspective in the case of projects with a value of at least PLN 2 
million.. 
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WYKAZ SKRÓTÓW 
SKRÓT ROZWINIĘCIE SKRÓTU 

CAQDAS 
Program do analizy danych jakościowych  
(z j. ang. Computer-Assisted Qualitative Data Analysis 
Software) 

CATI 
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo 
(z j. ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) 

CAWI 
Ankieta internetowa  
(z j. ang. Computer-Assisted Web Interview) 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

FGI 
Zogniskowany wywiad grupowy 

(z j. ang. Focus Group Interview) 

IDI 
Indywidualny wywiad grupowy  
(z j. ang. In-Depth Interview) 

IK UP Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa 

IP  
(lub: IP RPO WM 2014-
2020)  

Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 

IZ 
 (lub: IZ RPO WM 2014-
2020) 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

KM  
(lub: KM RPO WM 2014-
2020) 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

KOP Komisja Oceny Projektu 

MRPiPS 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
(obecnie: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) 

NUTS/NTS  
(NUTS 2/NTS 2) 

Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych – poziom regionów (z j. fr. Nomenclature des 
unités territoriales statistiques) 

NUTS 3/NTS 3 
Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych – poziom subregionów (z j. fr. Nomenclature 
des unités territoriales statistiques) 

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PI 8iv 

Priorytet Inwestycyjny 8iv: Równość mężczyzn i kobiet we 
wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój 
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 
promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 
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SKRÓT ROZWINIĘCIE SKRÓTU 

PI 10i 

Priorytet Inwestycyjny 10i: Ograniczenie i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego 
i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

Poddziałanie 8.3.1. 
Poddziałanie 8.3.1. Ułatwianie powrotu do aktywności 
zawodowej w ramach RPO WM 2014-2020 

Poddziałanie 8.3.2. 
Poddziałanie 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności 
zawodowej w ramach ZIT w ramach RPO WM 2014-2020 

Poddziałanie 10.1.4. 
Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna w ramach RPO 
WM 2014-2020 

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

RK Raport końcowy 

RM Raport metodologiczny 

RPO WL  
(lub: RPO WL 2014-2020) 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 

RPO WM  
(lub: RPO WM 2014-2020) 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

RPO WM 2020+ 
Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Mazowieckiego na okres po 2020 roku 

RPO WSL  
(lub: RPO WSL 2014-2020) 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

SWOT 

Metoda analizy danych, nazwa stanowi akronim od 
angielskich słów określających cztery elementy składowe 
analizy (Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, 
Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia) 

TBE 
Koncepcja ewaluacji bazującej na teorii  
(z j. ang. Theory-based evaluation) 

TDI 
Telefoniczne wywiady pogłębione  
(z j. ang. Telephone depth interview) 

TSSI 
Telefoniczny wywiad częściowo ustrukturyzowany  
(z j. ang. Telephone Semi-Structured Interview) 

UE Unia Europejska 

WFOŚiGW 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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CZĘŚĆ METODOLOGICZNA 

1. Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot, główne założenia i cele badania 

Celem badania była ocena skuteczności oraz efektywności dotychczas 
realizowanych/zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz wypracowanie rozwiązań podnoszących 
skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. Ponadto, w ramach badania oszacowana 
została wartość dwóch długoterminowych wskaźników rezultatu EFS: 

1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata 
po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS [szt.] (PI 8iv: Poddziałanie 8.3.1., 8.3.2). 

2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu 
dofinansowania ze środków EFS [szt.] (PI 10i: Poddziałanie 10.1.4). 

Wyniki badania będą użyteczne z punktu widzenia projektowania wsparcia w ramach kolejnej 
perspektywy finansowej. 

1.2. Etapy badania 

Etap I badania 

W ramach I etapu szczegółową analizą objęte zostały działania realizowane/zrealizowane w 
zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6. 

Pod pojęciem działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 rozumieć należy następujące formy 
organizacji opieki: 

 Żłobki; 

 Kluby dziecięce; 

 Instytucje dziennego opiekuna; 

 Opieka niań. 

Natomiast usługi opiekuńczo-wychowawcze rozumiane są jako usługi wychowania 
przedszkolnego realizowane w: 

 Przedszkolach; 

 Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych; 

 Innych formach wychowania przedszkolnego. 

Analizie poddane zostały projekty realizujące w ramach RPO WM 2014-2020 opiekę nad 
dziećmi do lat 3 oraz usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci do lat 6, w ramach Poddziałań: 

 8.3.1. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej; 

 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT; 

 10.1.4. Edukacja przedszkolna. 

W ramach I etapu badania ocenie poddanych zostało w sumie 8 naborów: 

 RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16; 

 RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17; 
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 RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16; 

 RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18; 

 RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15; 

 RPMA.10.01.04-IP.01-14-042/17; 

 RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18; 

 RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19. 

W ramach tych naborów podpisano 198 umów (z czego 25 rozwiązano) na łączną kwotę 
dofinansowania 121 577 192,78 zł (stan na 30.06.2020 r.). 

Etap II badania 

II etap badania dotyczył wyliczenia wartości długoterminowych wskaźników rezultatu EFS: 

1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata 
po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS [szt.] (PI 8iv: Poddziałanie 8.3.1., 8.3.2). 

2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu 
dofinansowania ze środków EFS [szt.] (PI 10i: Poddziałanie 10.1.4). 

Łączna liczba zawartych umów w ramach wyżej wymienionych poddziałań wchodzących w 
zakres II etapu zgodnie ze stanem na 30.06.2020 r. to 198 (w tym 25 rozwiązanych). Do 
wyliczenia wartości przedmiotowych wskaźników posłużyło 29 projektów, których okres 
realizacji zakończył się do końca czerwca 2018 r., tym samym spełnią one wymóg 
funkcjonowania utworzonych w ramach projektów miejsc opieki nad dziećmi/wychowania 
przedszkolnego 2 lata po uzyskaniu dofinansowania. 

1.3. Zakres badania 

Zakres przedmiotowy badania 

Analizy przeprowadzone zostały z uwzględnieniem poziomu projektowego i instytucjonalnego, 
natomiast wnioski sformułowane zostały w odniesieniu do całego Programu. 

Analizie zostały poddane dane monitoringowe, osiągnięte efekty realizacji projektów i samego 
Programu, a także ocena dokonana przez instytucje zaangażowane w realizację Programu, 
beneficjentów, uczestników projektów i ekspertów. 

Zespół Badawczy uzupełnił ocenę o wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań na poziomie 
Programu oraz przykładów dobrych praktyk projektowych (w formie studiów przypadku). 
Sformułowany w toku badania swoisty „katalog” dobrych praktyk może posłużyć do 
skutecznego programowania przyszłej perspektywy finansowej w zakresie rozwoju bazy i 
promocji wychowania żłobkowego oraz rozwoju edukacji przedszkolnej. 

Analizy zostały dokonane w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane dotyczące 
postępów w realizacji RPO WM 2014-2020. 

Zakres podmiotowy badania 

Zakres podmiotowy badania stanowią: 

 Instytucja Zarządzająca oraz Instytucje Pośredniczące RPO WM 2014-2020; 
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 Członkowie Komisji Oceniających Projekty RPO WM 2014-2020; 

 Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020; 

 beneficjenci projektów RPO WM 2014-2020; 

 uczestnicy projektów RPO WM 2014-2020; 

 przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których realizowane 
były projekty z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci do lat 6 współfinansowane z RPO WM w latach 2014-2020; 

 Dyrektorzy/przedstawiciele takich form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz dziećmi w 
wieku przedszkolnym jak m. in.: żłobki, kluby dziecięce, instytucje dziennego opiekuna, 
przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania 
przedszkolnego; 

 Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Zakres terytorialny i czasowy 

Zakresem terytorialnym badania został objęty obszar województwa mazowieckiego. Badanie 
objęło okres od rozpoczęcia realizacji RPO WM 2014-2020 do 30.06.2020 r. 

1.4. Kryteria ewaluacyjne 

W badaniu zostały uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne: 

 Skuteczność, pozwalająca ocenić w jakim stopniu osiągnięte zostały cele projektów w 
zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 
6 oraz założone wartości dwóch długoterminowych wskaźników rezultatu EFS. 

 Trafność, pozwalająca ocenić czy realizowane projekty z zakresu opieki nad dziećmi do 
lat 3 oraz usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 przyczyniają się do 
rozwiązania problemów, zidentyfikowanych w dokumentach programowych i 
strategicznych, które podlegać będą weryfikacji pod kątem ich aktualności w momencie 
realizacji badania. 

 Trwałość, pozwalająca ocenić czy osiągnięte efekty w zakresie opieki nad dziećmi do lat 
3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 są i pozostaną trwałe po 
zakończonej interwencji. 

 Efektywność, pozwalająca określić stosunek pomiędzy wartością poniesionych 
nakładów na działania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci do lat 6 w stosunku do uzyskanych efektów. 

1.5. Okoliczności towarzyszące badaniu 

Badania reaktywne zostały przeprowadzone w okresie od 3 lutego do 13 kwietnia 2021 roku. Z 
uwagi na uwarunkowania wynikające z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego 
chorobę COVID-19 zmieniono formę przeprowadzenia badań – pierwotnie zaplanowane 
indywidualne wywiady pogłębione zostały zastąpione przez telefoniczne wywiady pogłębione. 



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 16 - 
 

Formę zdalną zastosowano również w odniesieniu do paneli eksperckich prowadzonych na 
potrzeby realizacji niniejszej ewaluacji, które również przeprowadzone zostały drogą online, z 
wykorzystaniem wideokonferencji. Tą drogą przeprowadzono także zogniskowane wywiady 
grupowe. 

1.6. Charakterystyka zbioru danych badania 

Badaniom ilościowym w ramach niniejszej ewaluacji podlegali: 

 Beneficjenci poddziałań 8.3.1., 8.3.2. oraz 10.1.4.; 

 Jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty z zakresu 
opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6; 

 Rodzice i opiekunowie prawni dzieci do lat 3 i do lat 6; 

 Dyrektorzy/przedstawiciele form opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6 korzystający ze 
wsparcia (zarówno jako beneficjenci, jak i jako wsparte podmioty); 

 Dyrektorzy/przedstawiciele form opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6 nieskutecznie 
ubiegający się o wsparcie; 

 Dyrektorzy/przedstawiciele form opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6 nieubiegający się 
o wsparcie. 

W badaniach jakościowych uczestniczyli natomiast: 

 Przedstawiciele IZ oraz IP RPO WM 2014-2020; 

 Przedstawiciele KOP RPO WM 2014-2020; 

 Przedstawiciele KM RPO WM 2014-2020; 

 Przedstawiciele IZ oraz IP RPO wytypowanych do benchmarkingu; 

 Nauczyciele wychowania przedszkolnego korzystający ze wsparcia; 

 Eksperci z zakresu work-life balance; 

 Eksperci z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6; 

 Beneficjenci. 

Dodatkowo zrealizowany został warsztat ewaluacyjny z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

Każdą z grup uczestniczących w badaniu scharakteryzowano w ramach kolejnego rozdziału, 
ze wskazaniem metodologii, jaką wobec niej zastosowano. 

2. Opis zastosowanej metodologii 

2.1. Analiza danych zastanych (desk research) 

Analiza danych zastanych to metoda badań społecznych, która zakłada szczegółową analizę 
istniejących już i dostępnych danych. W jej wyniku następuje scalanie, przetworzenie i analiza 
danych rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł. Analiza danych zastanych objęła 
dokumenty, które zostały wskazane w bibliografii do niniejszego raportu. 
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2.2. Wywiady CAWI/CATI (CAWI wspierane CATI) 

W przypadku techniki CAWI wspierane CATI do potencjalnych respondentów wysyłane są e-
maile, zawierające: informację o badaniu, list polecający oraz link do ankiety. Osoby, które nie 
zareagują na maila, otrzymują maile przypominające o badaniu, następnie zaś miejsce ma 
kontakt telefoniczny, służący realizacji badania CATI. 

Badanie tą metodą zostało przeprowadzone z następującymi grupami podmiotów: 

Beneficjenci Poddziałań 8.3.1, 8.3.2 oraz 10.1.4 RPO WM 2014-2020 

Liczebność próby: 159. 

Dobór próby: Zaproszenie do udziału w badaniu CAWI zostało skierowane do wszystkich 
Beneficjentów. Natomiast do badania CATI Wykonawca zaprosił wszystkich beneficjentów, 
którzy nie wzięli udziału w badaniu CAWI. 

Struktura próby: W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę próby: 

Działani
e 

Poddziałani
e  

Liczba zawartych, nierozwiązanych 
umów 

Minimalna liczebność 
próby 

8.3  
8.3.1 19 16 

8.3.2 21 19 

10.1 10.1.4 133 124 

Razem 173 159 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT na podstawie danych udostępnionych przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca dokonał warstwowania ze względu na Poddziałanie. Dzięki zrealizowaniu takiej 
wielkości próby badawczej błąd oszacowania nie przekroczył 2% dla poziomu ufności 95% oraz 
wielkości frakcji 0,5. 

Jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, na terenie których 
realizowane były projekty z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci do lat 6 współfinansowane z RPO WM w latach 2014-2020 

Liczebność próby: 85. 

Dobór próby: Zaproszenie do udziału w badaniu CAWI zostało skierowane do wszystkich 
potencjalnych respondentów. Natomiast do badania CATI Wykonawca zaprosił wszystkich 
potencjalnych respondentów, którzy nie wzięli udziału w badaniu CAWI. 

Struktura próby: W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę próby: 

Działanie Poddziałanie 
Liczba JST, na terenie których 
realizowane były projekty 

Minimalna 
liczebność próby 

8.3 
8.3.1 14 14 

8.3.2 12 12 

10.1. 10.1.4 70 59 
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Działanie Poddziałanie 
Liczba JST, na terenie których 
realizowane były projekty 

Minimalna 
liczebność próby 

Razem 97 85 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT na podstawie danych udostępnionych przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca w oparciu o dane uzyskane od Zamawiającego wskazał, w ilu gminach realizowane 
były projekty z zakresu tworzenia i rozwoju miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz miejsc 
wychowania przedszkolnego w ramach danego poddziałania. W przypadku gdy dany projekt był 
realizowany na obszarze kilku gmin, pod uwagę wzięto każdą z tych gmin. W przypadku gdy na 
terenie danej gminy był realizowany więcej niż jeden projekt, gminę (w ramach poddziałania) 
uwzględniono jednokrotnie. 

Wykonawca dokonał warstwowania ze względu na Poddziałanie. Liczebność próby badawczej 
dla każdego Poddziałania została obliczona w ten sposób, aby błąd oszacowania nie przekroczył 
5% dla poziomu ufności 95% oraz wielkości frakcji 0,5. 

Dyrektorzy/przedstawiciele form opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6 jak m.in.: żłobki, kluby 
dziecięce, instytucje dziennego opiekuna, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego 

Liczebność próby: 379. 

Dobór próby: Zaproszenie do udziału w badaniu CAWI zostało skierowane do wszystkich 
potencjalnych respondentów.  

Struktura próby: W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę próby: 

Działani
e 

Poddziałani
e 

Beneficjenci 
Wsparte w ramach 
projektów podmioty 

Wnioskodawcy  
nieskuteczni 

Liczebnoś
ć 
populacji 

Liczebnoś
ć próby 

Liczebność 
populacji 

Liczebność  
próby 

Liczebnoś
ć 
populacji 

Liczebno
ść  
próby 

8.3 
8.3.1 12 12 34 31 18 11 

8.3.2 13 13 37 34 27 16 

10.1. 10.1.4 43 39 97 77 240 146 

Razem 68 64 168 142 285 173 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT na podstawie danych udostępnionych przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca dokonał warstwowania ze względu na to, czy dany podmiot otrzymał wsparcie w 
ramach RPO WM 2014-2020. Dodatkowo w przypadku podmiotów, które otrzymały wsparcie 
uwzględnione zostało warstwowanie ze względu na Poddziałanie, w ramach którego zostało 
udzielone wsparcie. Liczebność próby badawczej dla każdej warstwy została obliczona w ten 
sposób, aby błąd oszacowania nie przekroczył 5% dla poziomu ufności 95% oraz wielkości frakcji 
0,5. 
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Rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 oraz do lat 6 (uczestnicy projektu) 

Liczebność próby: 480. 

Dobór próby: Zaproszenie do udziału w badaniu CAWI zostało skierowane do wszystkich 
potencjalnych respondentów. 

Struktura próby: W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę próby: 

Działanie Poddziałanie Liczebność populacji Liczebność próby 

8.3 
8.3.1 550 70 

8.3.2 2054 409 

10.1. 10.1.4 5 1 

Razem 2609 335 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT na podstawie danych udostępnionych przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca dokonał warstwowania ze względu na to, w ramach którego Poddziałania 
rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 oraz do lat 6 otrzymali wsparcie. Liczebność próby 
badawczej dla każdej warstwy została obliczona w ten sposób, aby błąd oszacowania nie 
przekroczył 5% dla poziomu ufności 95% oraz wielkości frakcji 0,5. 

2.3. Telefoniczny wywiad częściowo ustrukturyzowany (Telephone Semi-structured 
Interview – TSSI) 

Telefoniczny wywiad częściowo ustrukturyzowany pozwala w krótkim czasie dotrzeć do dużej 
liczby respondentów i uzyskać od nich niezbędne informacje. Jego główną przewagą nad 
osobistym wywiadem kwestionariuszowym jest znacznie ułatwiony kontakt z respondentem. 
Narzędzie badawcze stosowane w przypadku tej techniki zawiera pytania zamknięte, 
półotwarte i otwarte – w przypadku tych ostatnich osoba prowadząca rozmowę nie tylko zadaje 
pytanie, lecz także prowadzi moderację (np. zadaje respondentowi pytania pomocnicze) w celu 
pozyskania dodatkowych informacji. 

Populacja badana: Potencjalni beneficjenci ewaluowanych Poddziałań RPO WM 2014-2020 
(podmioty, które nie ubiegały się o wsparcie w ramach analizowanych Poddziałań). 

Liczebność próby: Liczebność próby zrealizowana w tym badaniu równa jest liczebności próby 
zrealizowanej w badaniu CAWI/CATI z beneficjentami Poddziałań 8.3.1, 8.3.2 oraz 10.1.4 RPO 
WM 2014-2020. 

Wyniki niniejszego badania zostały wykorzystane m.in. do opracowania analizy kontrfaktycznej. 
Wykonawca planuje przeprowadzenie analizy kontrfaktycznej metodą matchingu – w 
metodzie tej tworzone są pary bliźniaków statystycznych beneficjent-potencjalny beneficjent – 
każdemu beneficjentowi przypisywany jest potencjalny beneficjent o zbliżonej charakterystyce. 
W związku z tym konieczna jest realizacja liczby TSSI równej liczbie CAWI/CATI z beneficjentami. 

Dobór i struktura próby: Do każdego beneficjenta objętego badaniem CAWI/CATI przypisany 
został (na podstawie analizy desk research) potencjalny beneficjent (tzw. bliźniak statystyczny – 
podmiot o cechach zbliżonych do beneficjenta). Przy dopasowywaniu bliźniaków statystycznych 
brane były pod uwagę m.in. lokalizacja i typ podmiotu. 
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2.4. Wywiady pogłębione 

Wywiady pogłębione polegają na przeprowadzeniu z daną osobą ustrukturyzowanej rozmowy, 
która ma na celu uzyskanie konkretnych informacji w sposób planowy i metodyczny według 
określonego schematu, zwanego scenariuszem wywiadu. 

Populacja badana: Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za programowanie, wdrażanie, 
monitorowanie, kontrolę, informację i promocję Programu. 

Liczebność próby: Wykonawca zrealizował 10 wywiadów. 

Dobór próby: Celowy – do badania zostały zaproszone osoby posiadające najbogatszą wiedzę 
w zakresie zagadnień objętych ewaluacją. Dobór respondentów został uzgodniony 
z Zamawiającym. 

Struktura próby: Wykonawca zrealizował: 

 2 wywiady z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej (po minimum jednej osobie 
odpowiedzialnej za zarządzanie każdą podlegającą ewaluacji Osią Priorytetową); 

 6 wywiadów z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej (Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie) 
– po minimum jednej osobie odpowiedzialnej za wdrażanie i kontrolę Poddziałania; 

 2 wywiady z członkami Komisji Oceny Projektów – po minimum jednym wywiadzie w 
ramach osi priorytetowej 8 i 10. 

2.5. Grupowe wywiady zogniskowane realizowane on-line (on-line FGI) 

On-line FGI to ustrukturalizowana i moderowana dyskusja kilku osób, zogniskowana 
na wybranym zagadnieniu. Prowadzona jest według scenariusza, który określa konkretny cel 
rozmowy i wytyczne dla moderatora o tym jak prowadzić dyskusję. Badanie realizowane jest za 
pośrednictwem platformy internetowej, dzięki czemu respondenci nie muszą poświęcać dużej 
ilości czasu na dotarcie do miejsca realizacji badania. 

Populacja badana: Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, którzy skorzystali 
ze wsparcia w ramach Poddziałania 10.1.4 RPO WM 2014-2020. 

Liczebność próby: Wykonawca zrealizował 2 on-line FGI. 

Dobór próby: Celowy – Wykonawca przy doborze respondentów zadbał o ich jak największe 
zróżnicowanie, m.in. ze względu na wielkość gminy, w której znajduje się podmiot, w którym są 
zatrudnieni oraz ze względu na wielkość podmiotu, w którym są zatrudnieni (liczbę dzieci, które 
uczęszczają do danego podmiotu), staż zawodowy. 

Struktura próby: W każdym on-line FGI wzięło udział 6-8 osób. 

2.6. Benchmarking 

Benchmarking jest metodą analizy porównawczej, której celem jest poszukiwanie wzorcowych 
sposobów postępowania, umożliwiających osiąganie najlepszych wyników przez uczenie się od 
innych i wykorzystywanie ich doświadczenia. Jest to proces, który zapewnia wykorzystanie 
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wiedzy i doświadczenia innych instytucji i spożytkowanie ich na stworzenie nowych pomysłów, 
które zapewnią lepsze funkcjonowanie danego podmiotu1. 

Benchmarking został przeprowadzony w oparciu o analizę desk research (przede wszystkim 
dokumentów programowych) oraz badania TDI z przedstawicielami IZ/IP wybranych do analizy 
programów (w przypadku każdego programu operacyjnego wybranego do benchmarkingu 
Wykonawca zrealizował 3 wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ oraz po 1 wywiadzie 
pogłębionym z przedstawicielem każdej z IP). 

Wielkość i struktura próby: Wykonawca przeprowadził porównanie pomiędzy RPO WM 2014-
2020 a minimum 3 innymi programami operacyjnymi: 

 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020; 

 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata2014-2020. 

Sposób doboru próby: Celowy – Członkowie Zespołu Badawczego na podstawie analizy desk 
research sporządzili listę programów operacyjnych, w których zastosowano nietypowe, 
wyjątkowo skuteczne rozwiązania w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki zastosowaniu celowego doboru 
próby analiza benchmarkingowa zostanie przeprowadzona dla programów operacyjnych, 
w których uwzględniono odnoszące się do opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym rozwiązania, których wdrożenie w ramach 
RPO WM mogłoby przynieść korzystne rezultaty. 

2.7. Panel delficki 

W panelu delfickim (zwanym również metodą delficką) opinie ekspertów gromadzi się za 
pomocą rozsyłanego przez Internet scenariusza wywiadu. Badanie to jest wieloetapowe. W 
ramach niniejszej ewaluacji panel delficki zrealizowany został w dwóch etapach: 

 W pierwszym etapie badania za pomocą poczty elektronicznej do ekspertów rozesłany 
został scenariusz, zawierający pytania otwarte. Eksperci odpowiadali na pytania, odwołując 
się do własnej wiedzy i doświadczenia oraz źródeł zastanych, a następnie odesłali swoje 
odpowiedzi do Wykonawcy. 

 W drugim etapie badania Wykonawca rozesłał zestawienie odpowiedzi udzielonych w 
pierwszym etapie do ekspertów. Zadaniem uczestników badania było odniesienie się do 
odpowiedzi pozostałych ekspertów – w przypadku, gdy nie zgodzili się oni z danym 
stwierdzeniem, zostali poproszeni o podanie kontrargumentów. Po odniesieniu się 
do odpowiedzi eksperci odesłali swoje uwagi i komentarze do Wykonawcy, a członkowie 
Zespołu Badawczego przeprowadzili ich analizę. 

Populacja badana: Eksperci z zakresu work-life balance. 

Liczebność próby: Wykonawca zrealizował 1 panel delficki. 

                                                      
1 Lankford, W., Benchmarking: Understanding the Basics, The Coastal Business Journal, s. 57–62 
(http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/sppc/Gestion_del_Conocimiento/Material_de_apo
yo_Benchmarking/Lankford_William_Benchmarking_Understanding_the_Basics.pdf) 
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Dobór próby: Celowy – eksperci zostali wybrani ze względu na doświadczenie zawodowe oraz 
dorobek naukowy związany z obszarem work-life balance, a w szczególności z obszarem 
godzenia pracy zawodowej z wychowywaniem małych dzieci. 

Wielkość próby: W badaniu wzięło udział 6 ekspertów nienależących do Zespołu Badawczego. 

Struktura próby: Każda osoba biorąca udział w panelu reprezentowała inną instytucję/inny 
podmiot. 

2.8. Panel ekspercki 

W ramach panelu eksperckiego eksperci z danej dziedziny spotykają się w celu dyskusji nad 
określoną problematyką. 

Populacja badana: Eksperci w zakresie realizacji działań podejmowanych w zakresie opieki nad 
dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym 
w programach finansowanych ze środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki RPO WM 2014-2020. 

Liczebność próby: Wykonawca zrealizował 2 panele eksperckie: 

 Panel 1: dot. realizacji działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3; 

 Panel 2: dot. realizacji działań podejmowanych w zakresie usług opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

W każdym z nich wzięły udział po 3 osoby. 

Dobór próby: Celowy – do badania zostali zaproszeni eksperci posiadający dorobek naukowy 
oraz doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji działań podejmowanych w zakresie opieki 
nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym 
w programach finansowanych ze środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki RPO WM 2014-2020. 

Uzasadnienie doboru próby: Dzięki zastosowaniu celowego doboru próby w badaniu wzięły 
udział osoby posiadające wiedzę przydatną w kontekście opracowywanego dokumentu. 

Struktura próby: Każda osoba biorąca udział w panelu reprezentowała inną instytucję/inny 
podmiot. 

2.9. Studium przypadku (case study) 

Studium przypadku (case study) to wszechstronny opis badanego zjawiska. Metoda ta ma 
charakter empiryczny, ponieważ analizuje i ocenia zjawiska zachodzące w rzeczywistości. 
Studium przypadku jest stosowane zwłaszcza dla tematów badawczych o charakterystyce 
opisowej – daje wówczas odpowiedzi na pytania co, kiedy, gdzie i w jaki sposób się wydarzyło. 
Metoda studium przypadku umożliwia dokonanie pogłębionej analizy badanego zagadnienia 
i zaprezentowanie jego specyfiki na podstawie zgromadzonych informacji. 

Studia przypadku opracowane zostały w oparciu o: 
1. Wyniki analizy desk research; 
2. Wyniki badania CAWI/CATI; 
3. Wyniki badania TDI z beneficjentami (na potrzeby każdego case study dotyczącego 

rozwiązania projektowego Wykonawca przeprowadzi 1 TDI z beneficjentem); 
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4. Wyniki badania IDI. 

Populacja badana: Studia przypadku opracowane zostały dla rozwiązań na poziomie RPO WM  
2014-2020 oraz na poziomie projektów realizowanych w ramach ewaluowanych Poddziałań 
RPO WM 2014-2020. 

Liczba studiów przypadku: 11. 

Dobór próby: Celowy – studium przypadku zostało przeprowadzone dla rozwiązań cechujących 
się najwyższą skutecznością. Wytypowanie przypadków do case study nastąpiło na podstawie 
wyników analizy desk research oraz wyników badań TDI i CAWI/CATI. 

Struktura próby: Wykonawca opracował: 

 3 case study dla rozwiązań na poziomie Programu; 

 2 case study dla rozwiązań zastosowanych w projektach realizowanych w Poddziałaniu 
8.3.1; 

 2 case study dla rozwiązań zastosowanych w projektach realizowanych w Poddziałaniu 
8.3.2; 

 4 case study dla rozwiązań zastosowanych w projektach realizowanych w Poddziałaniu 
10.1.4. 

2.10. Analiza typu Social Listening 

Analiza typu Social Listening polega na prowadzeniu obserwacji dotyczących opinii 
pojawiających się na temat danego zagadnienia i wyciąganiu na ich podstawie wniosków. 

Analiza typu Social Listening została zrealizowana na bazie polskich mediów społecznościowych 
i objęła hasła dotyczące dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci do lat 6 w województwie mazowieckim. 

Tabela 1. Źródła uwzględnione w ramach analizy Social Listening 

Źródło Profil Adres 

Faceboo
k Fundusze dla Mazowsza www.facebook.com/MJWPU 

Faceboo
k Aktywni na Mazowszu www.facebook.com/AktywniNaMazowszu 

Twitter Fundusze dla Mazowsza 
twitter.com/MJWPU?ref_src= 
twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp 
%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

YouTube Fundusze dla Mazowsza https://www.youtube.com/user/MJWPUTUBE 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT sp. z o.o. 

Przeprowadzenie analizy typu Social Listening pozwoliło na uzyskanie wiedzy na temat tego, jak 
przedstawiciele społeczeństwa oceniają dostępność opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w województwie mazowieckim, czy dostrzegają 
poprawę w tym zakresie oraz w których miejscach w regionie nadal występują problemy z 
dostępnością tych usług (o ile problemy te nadal występują). Analiza ta pozwoli również na 
pozyskanie wiedzy na temat oczekiwań wobec opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług 
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opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6, np. w zakresie rozszerzenia oferty – analiza 
zgłaszanych przez społeczność potrzeb będzie użyteczna przy formułowaniu rekomendacji 
dotyczących przyszłej perspektywy finansowej. 

2.11. Analiza SWOT 

Analiza SWOT to ocena silnych i słabych stron danego obiektu na tle szans i zagrożeń ze strony 
otoczenia. Zazwyczaj analiza sporządzana jest w postaci tabelarycznej. Jej nazwa pochodzi od 
pierwszych liter rozpatrywanych grup czynników: 

 strengths – silne strony; 

 weaknesses – słabości; 

 opportunities – szanse; 

 threats – zagrożenia. 

Analiza SWOT posłużyła ukazaniu mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń prowadzonych 
działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

2.12. Jakościowa analiza porównawcza 

Jakościowa analiza porównawcza to technika łącząca podejście jakościowe z ilościowym. Bazuje 
na pogłębionej analizie pojedynczych przypadków i na dobrej ich znajomości, przechodzi do 
analizy porównawczej, zmierzającej do identyfikacji konfiguracji czynników, które można 
określić mianem warunków koniecznych lub wystarczających dla wystąpienia danego efektu. 

Jakościowa analiza porównawcza przeprowadzona została dla danych pochodzących z systemu 
SL2014, dla elementów wybranych wniosków o dofinansowanie oraz dla odpowiedzi na pytania 
otwarte zadawane respondentom (w tym przede wszystkim beneficjentom) w badaniu 
CAWI/CATI. 

2.13. Analiza stanów kontrfaktycznych 

W ramach analizy stanów kontrfaktycznych (metody kontrfaktycznej) wyniki badania 
CAWI/CATI z beneficjentami zestawione zostały z wynikami badania TSSI z potencjalnymi 
beneficjentami. Po zrealizowaniu badań z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami 
nastąpiło porównanie średnich ocen poszczególnych aspektów wśród podmiotów 
korzystających i niekorzystających ze wsparcia. 

W ramach analizy kontrfaktycznej zastosowana została metoda matchingu, w ramach której do 
każdego podmiotu korzystającego ze wsparcia przyporządkowywany został bliźniak 
statystyczny, czyli podmiot o zbliżonej charakterystyce, który ze wsparcia nie korzystał.  

Analiza ta umożliwiła określenie, czy zmiany, które zaszły w obszarze dostępności usług, 
atrakcyjności oferty, jakości wyposażenia i infrastruktury w zakresie opieki żłobkowej i edukacji 
przedszkolnej dzięki interwencji w ramach RPO WM 2014-2020 wystąpiłyby bez zaistnienia 
finansowania z RPO WM 2014-2020 (ocena efektu netto interwencji). Przeprowadzenie analizy 
kontrfaktycznej umożliwiło ocenienie rzeczywistych efektów interwencji. 
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2.14. Warsztat ewaluacyjny 

Podczas warsztatu ewaluacyjnego specjaliści z danej dziedziny spotykają się w celu omówienia 
wyników badań zrealizowanych przez Wykonawcę. Przed realizacją badania respondentom 
przekazywane są wyniki zrealizowanych przez Wykonawcę badań, aby mogli oni przygotować 
się do udziału w dyskusji. Warsztat ewaluacyjny w ramach niniejszego badania posłużył 
omówieniu wyników ewaluacji oraz wypracowaniu ostatecznego kształtu rekomendacji. 

Populacja badana: Przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie 
RPO WM 2014-2020, adresaci rekomendacji, przedstawiciele Wykonawcy. 

Liczebność próby: Wykonawca zrealizował 1 warsztat ewaluacyjny. 

Dobór próby: Celowy - do badania zostały zaproszone osoby posiadające największą wiedzę na 
temat zagadnień objętych badaniem. 

Struktura próby: Badanie objęło: 

 2 przedstawicieli IZ RPO WM 2014-2020; 

 2 przedstawicieli IP RPO WM 2014-2020; 

 2 przedstawicieli Komitetu Monitorującego. 

  



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 26 - 
 

CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

1. Ocena trafności działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług 
opiekuńczo wychowawczych dla dzieci do lat 6 realizowanych/ 
zrealizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 pod kątem zapisów 
dokumentów programowych i strategicznych 

1.1. Ocena sytuacji społecznej i demograficznej w województwie mazowieckim 

Zagadnienia badawcze: Jak zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza i demograficzna 
województwa w kontekście działań realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 i 
skierowanych do dzieci do lat 3 oraz do lat 6? Jaka była dostępność do usług opieki nad 
dzieckiem do lat 3 (tj. opieka w formie żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna i 
niani) w województwie w 2016 r. i jak zmieniła się po interwencji w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. (z 
uwzględnieniem obszaru objętego ZIT i pozostałej części województwa)? A) Jaka jest 
dostępność w województwie, w podziale na gminy, do usług opieki nad dzieckiem do lat 3 
(odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową)? B) Czy i w jakim stopniu liczba miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 jest skorelowana z liczbą dzieci w wieku 0-3 lata oraz prognozami 
urodzeń na danym obszarze? C) Gdzie i w jakiej wartości nastąpił wzrost liczby miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 (z uwzględnieniem miejsc współfinansowanych z RPO WM 2014-2020)? 
D) Gdzie w ogóle (na poziomie gminy) nie funkcjonują miejsca opieki żłobkowej i jakie są tego 
przyczyny? 

Odnosząc się do sytuacji społecznej i demograficznej w województwie mazowieckim należy 
wskazać duże zróżnicowanie w ramach poszczególnych podregionów. Region Warszawski 
Stołeczny charakteryzuje się wzrostem liczby ludności w analizowanym okresie, natomiast 
Region Mazowiecki Regionalny – we wszystkich podregionach odnotował spadek liczby ludności 
w latach 2015-2019. Zestawienie obrazujące liczbę ludności w podziale na podregiony 
przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 2. Liczba ludności w województwie mazowieckim w latach 2015-2019 

 OBSZAR 2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

PODREGION 
MIASTO 
WARSZAWA 

1 744 351 1 753 977 1 764 615 1 777 972 1 790 658 

PODREGION 
WARSZAWSK
I WSCHODNI 

622 925 628 610 633 989 639 992 646 762 

PODREGION 
WARSZAWSK
I ZACHODNI 

620 206 625 891 632 609 639 580 648 147 

PODREGION 
CIECHANOW
SKI 

343 728 343 199 342 111 340 934 339 442 
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 OBSZAR 2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

PODREGION 
OSTROŁĘCKI 

388 078 387 523 386 927 385 915 384 660 

PODREGION 
RADOMSKI 

617 144 615 246 613 918 611 497 608 236 

PODREGION 
PŁOCKI 

331 741 330 868 330 033 328 487 327 230 

PODREGION 
SIEDLECKI 

421 017 420 686 420 483 419 631 418 928 

PODREGION 
ŻYRARDOWS
KI 

259 924 259 898 259 932 259 404 259 105 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

Jednocześnie zauważa się trzy istotne tendencje związane z liczbą ludności w województwie. 

Po pierwsze, w badanym okresie nastąpił wzrost liczby dzieci w wieku 0-3 lat 
w poszczególnych podregionach – nie obserwuje się korelacji pomiędzy ogólnymi tendencjami 
w zmianie liczby ludności a przyrostem liczby dzieci w wieku 0-3 lat. Wzrost ten odnotowano we 
wszystkich podregionach, przy czym silniejszy był on w podregionach Regionu Warszawskiego 
Stołecznego. 

Tabela 3. Liczba dzieci do 3 roku życia w latach 2015-2019 

OBSZAR 2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

PODREGION MIASTO WARSZAWA 57 557 60 118 62 064 63 686 64 065 

PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI 21 030 21 602 22 464 23 161 23 208 

PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI 19 902 20 821 21 635 21 950 21 935 

PODREGION CIECHANOWSKI 10 096 10 159 10 288 10 406 10 351 

PODREGION OSTROŁĘCKI 11 932 11 926 12 388 12 560 12 532 

PODREGION RADOMSKI 17 557 17 561 17 943 18 146 17 903 

PODREGION PŁOCKI 9 052 9 029 9 179 9 171 9 097 

PODREGION SIEDLECKI 13 851 14 009 14 364 14 480 14 530 

PODREGION ŻYRARDOWSKI 8 042 8 114 8 404 8 428 8 386 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

Z drugiej strony wzrost liczby dzieci w wieku do 4 lat nie jest liniowy na przestrzeni lat 
i charakteryzuje się zmiennością w zakresie przyrostu naturalnego. Pomimo, że w części 
podregionów wchodzących w skład Regionu Mazowieckiego Regionalnego odnotowano 
zwiększającą się liczbę dzieci z tej grupy wiekowej, przyrost naturalny nadal pozostaje na 
ujemnym poziomie. Dotyczy to niemal wszystkich podregionów Regionu Mazowieckiego 
Regionalnego (poza podregionem płockim). Ponadto, poziom przyrostu naturalnego spada we 
wszystkich podregionach poza m.st. Warszawą. 
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Tabela 4. Przyrost naturalny w latach 2015-2019 

OBSZAR 2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

PODREGION MIASTO WARSZAWA 0,8 1,4 1,2 0,9 1,3 

PODREGION WARSZAWSKI 
WSCHODNI 

2,1 3,0 2,4 2,3 2,0 

PODREGION WARSZAWSKI 
ZACHODNI 

2,2 2,4 2,0 1,1 1,1 

PODREGION CIECHANOWSKI -1,2 -0,9 -1,0 -1,5 -1,4 

PODREGION OSTROŁĘCKI 0,3 0,5 1,0 0,4 -0,1 

PODREGION RADOMSKI -1,4 -1,2 -0,6 -1,5 -1,7 

PODREGION PŁOCKI -1,6 -1,5 -1,2 -2,6 -1,9 

PODREGION SIEDLECKI 0,7 0,9 1,2 0,8 0,3 

PODREGION ŻYRARDOWSKI -0,6 -0,6 -0,3 -1,1 -1,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

Po trzecie, zauważa się spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym (na potrzeby niniejszego 
raportu przyjęto zakres wiekowy 20-39 lat). Następował on we wszystkich podregionach i wahał 
się od 5,46% do 8,66%. 

Tabela 5. Liczba ludności w wieku 20-39 lat w latach 2015-2019 

OBSZAR 2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

SPADEK W 
2019 R. W 
STOSUNK
U DO 2015 
R. 

PODREGION 
MIASTO 
WARSZAWA 

530 987 517 841 505 725 496 019 484 983 8,66% 

PODREGION 
WARSZAWSKI 
WSCHODNI 

188 300 185 264 182 110 179 161 176 059 6,50% 

PODREGION 
WARSZAWSKI 
ZACHODNI 

179 880 176 533 173 727 170 672 168 354 6,41% 

PODREGION 
CIECHANOWS
KI 

102 835 101 972 100 340 98 668 96 595 6,07% 

PODREGION 
OSTROŁĘCKI 

117 678 116 570 115 196 113 331 111 252 5,46% 

PODREGION 
RADOMSKI 

186 736 183 886 180 716 176 966 172 178 7,80% 
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OBSZAR 2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

SPADEK W 
2019 R. W 
STOSUNK
U DO 2015 
R. 

PODREGION 
PŁOCKI 

98 013 96 283 94 427 92 223 89 806 8,37% 

PODREGION 
SIEDLECKI 

127 360 126 025 124 482 122 060 119 378 6,27% 

PODREGION 
ŻYRARDOWSK
I 

76 796 75 495 74 116 72 283 70 392 8,34% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

Opieka nad dziećmi do lat 3 

Na wstępie należy wspomnieć o różnicach, które występują pomiędzy żłobkiem a klubem 
dziecięcym: zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, 
natomiast opieka w klubie dziecięcym – nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia2. 

W województwie mazowieckim w 2019 roku działało łącznie 786 żłobków, oddziałów 
żłobkowych i klubów dziecięcych. W stosunku do 2015 roku przybyło 341 takich miejsc. 
Najmniejszy wzrost liczby tego typu miejsc odnotowano w podregionie warszawskim 
zachodnim (37,08%), m.st. Warszawa (60,00%) oraz podregionie płockim (75,00%). W 
pozostałych podregionach obserwuje się kilkukrotny wzrost liczby żłobków, oddziałów i klubów 
dziecięcych. 

Tabela 6. Liczba żłobków, oddziałów i klubów dziecięcych 

OBSZAR 2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

WZROST  
W 2019 R.  
W 
STOSUNK
U DO 2015 
R. 

PODREGION 
MIASTO 
WARSZAWA 

250 275 322 357 400 60,00% 

PODREGION 
WARSZAWSKI 
WSCHODNI 

47 62 79 100 110 134,04% 

                                                      
2 Art. 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2021 
poz. 7). 
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OBSZAR 2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

WZROST  
W 2019 R.  
W 
STOSUNK
U DO 2015 
R. 

PODREGION 
WARSZAWSKI 
ZACHODNI 

89 99 102 109 122 37,08% 

PODREGION 
CIECHANOWS
KI 

5 10 9 13 16 220,00% 

PODREGION 
OSTROŁĘCKI 

11 17 19 19 24 118,18% 

PODREGION 
RADOMSKI 

14 15 15 23 29 107,14% 

PODREGION 
PŁOCKI 

12 13 14 18 21 75,00% 

PODREGION 
SIEDLECKI 

10 13 17 27 39 290,00% 

PODREGION 
ŻYRARDOWSK
I 

7 8 15 20 25 257,14% 

Łącznie 445 512 592 686 786 76,63% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

Odnosząc się do liczby żłobków i klubów dziecięcych w podziale na powiaty należy zauważyć, 
że występują miejsca, w których nie jest zlokalizowana ani jedna taka placówka. Są to powiaty 
łosicki oraz lipski. W powiecie gostynińskim zlokalizowana jest natomiast jedna tego typu 
placówka, a w powiatach: żuromińskim, makowskim, białobrzeskim oraz zwoleńskim – po dwie. 
Brak placówek lub niedostateczna ich liczba generują trudności, tj. konieczność pokonania dużej 
odległości w celu skorzystania z opieki nad dzieckiem, czasem poza obręb gminy. To z kolei 
skutkuje brakiem atrakcyjności poszczególnych powiatów dla młodych osób. 
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Mapa 1. Liczba żłobków i klubów dziecięcych w podziale na powiaty 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 
https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow 
(dostęp: 16.02.2021). 

W wyniku powstania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 liczba oferowanych miejsc w 
skali województwa zwiększyła się w latach 2015-2019 niemal dwukrotnie. Różnice następowały 
na poziomie podregionów, co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 7. Liczba miejsc w żłobkach, oddziałach i klubach dziecięcych w latach 2015-2019 

OBSZAR 2015 R. 
2016 
R. 

2017 
R. 

2018 
R. 

2019 
R. 

WZROST 
W 2019 R. 
W 
STOSUNK
U DO 2015 
R. 

PODREGION MIASTO 
WARSZAWA 

9 059 9 758 11 424 13 368 15 982 76,42% 

PODREGION WARSZAWSKI 
WSCHODNI 

1 100 1 463 1 829 2 666 3 162 187,45% 

PODREGION WARSZAWSKI 
ZACHODNI 

1 851 2 048 2 276 2 866 3 101 67,53% 

PODREGION CIECHANOWSKI 168 293 305 414 598 255,95% 

PODREGION OSTROŁĘCKI 345 429 415 535 643 86,38% 
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OBSZAR 2015 R. 
2016 
R. 

2017 
R. 

2018 
R. 

2019 
R. 

WZROST 
W 2019 R. 
W 
STOSUNK
U DO 2015 
R. 

PODREGION RADOMSKI 533 555 610 978 1 166 118,76% 

PODREGION PŁOCKI 512 558 601 770 887 73,24% 

PODREGION SIEDLECKI 451 535 574 1 029 1 390 208,20% 

PODREGION ŻYRARDOWSKI 224 266 393 508 685 205,80% 

Łącznie 14 243 15 905 18 427 23 134 27 614 93,88% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

W kontekście opieki żłobkowej pomimo zróżnicowania zauważa się pozytywne zmiany, 
polegające na zwiększeniu odsetka dzieci, które z takiej opieki korzystają. Największe zmiany 
odnotowano na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego (podregiony m.st. Warszawa, 
warszawski wschodni) oraz podregionu siedleckiego (Region Mazowiecki Regionalny), gdzie 
odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką wzrósł o co najmniej 6,5 p.p. 

Tabela 8. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach 

OBSZAR 2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

WZROST  
W 2019 R.  
W 
STOSUNKU 
DO 2015 R. 

PODREGION MIASTO 
WARSZAWA 

14,8 15,6 17,4 19,0 22,3 7,5 

PODREGION 
WARSZAWSKI 
WSCHODNI 

4,9 6,1 6,9 9,0 11,4 6,5 

PODREGION 
WARSZAWSKI ZACHODNI 

7,5 8,7 9,0 10,7 12,0 4,5 

PODREGION 
CIECHANOWSKI 

1,6 2,8 2,9 4,0 5,1 3,5 

PODREGION OSTROŁĘCKI 2,3 3,1 2,4 3,6 4,6 2,3 

PODREGION RADOMSKI 2,9 3,0 3,3 4,8 5,9 3 

PODREGION PŁOCKI 5,1 5,9 6,2 7,5 9,6 4,5 

PODREGION SIEDLECKI 3,0 3,9 4,0 5,6 9,5 6,5 

PODREGION 
ŻYRARDOWSKI 

2,6 3,0 4,0 5,4 7,5 4,9 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

W kontekście opieki nad dziećmi do lat 3 należy odnieść się także do liczby opiekunów 
dziennych oraz niań, stanowiących alternatywę dla opieki w formie żłobka, oddziału lub klubu 
dziecięcego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 33 dzienny 
opiekun, obok żłobka i klubu dziecięcego, stanowi jedną ze zinstytucjonalizowanych form opieki 
nad dzieckiem do lat 3. Forma ta jest świadczona w warunkach domowych, natomiast czas 
sprawozdania opieki nad dzieckiem jest indywidualnie ustalany do potrzeb rodziców4. Dzienny 
opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 20. tygodnia życia. 

Ustawa określa także zadania dziennego opiekuna, do których zaliczają się: 

 zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 

 zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z 
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 

 prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka5. 

Na przestrzeni badanych lat nastąpił wzrost popularności instytucji dziennego opiekuna. 
Zwłaszcza od 2018 r. notuje się dynamiczny wzrost liczby opiekunów dziennych oraz 
znajdujących się pod ich opieką dzieci. 

Tabela 9. Liczba opiekunów dziennych oraz dzieci pod ich opieką w latach 2015-2019 

ROK LICZBA OPIEKUNÓW 
LICZBA DZIECI POD 
OPIEKĄ DZIENNYCH 
OPIEKUNÓW 

LICZBA DZIECI 
PRZYPADAJĄCYCH 
 NA 1 OPIEKUNA 

2015 R. 145 200 1,4 

2016 R. 223 266 1,2 

2017 R. 347 298 0,9 

2018 R. 503 2 795 5,6 

2019 R. 844 5 403 6,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

Odnosząc się do funkcji niani należy wskazać, że również jest ona uregulowana przepisami 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 36. Niania, w myśl ustawy, 
jest osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług 

                                                      
3 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 7). 
4 https://www.gov.pl/web/rodzina/dzienny-opiekun-informacje-dla-podmiotow (dostęp: 
27.01.2021 r.). 
5 Zob. art. 37 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 
2021 poz. 7). 
6 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 7). 
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(…)7, zwanej umową uaktywniającą. Niania sprawuje opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez 
nie 20. tygodnia życia. Odnosząc się do liczby niań w województwie mazowieckim należy 
zauważyć, że w badanych latach spada ich liczba. Może być to spowodowane wzrostem liczby 
miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, co opisano w dalszej części niniejszego opracowania. 

Tabela 10. Liczba niań w podziale na płeć w latach 2015-2019 

ROK OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

2015 R. 1 947 1 884 63 96,76% 3,24% 

2016 R. 1 984 1 916 68 96,57% 3,43% 

2017 R. 1 867 1 811 56 97,00% 3,00% 

2018 R. 1 452 1 421 31 97,87% 2,13% 

2019 R. 1 260 1 238 22 98,25% 1,75% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

Struktura wiekowa osób pełniących funkcję niań pozwala na stwierdzenie, że są to przede 
wszystkim kobiety w wieku poprodukcyjnym, które, jak można przypuszczać, sprawują opiekę 
na swoimi wnukami. Strukturę wiekową niań w podziale na lata przedstawia zamieszczona niżej 
tabela. 

Tabela 11. Wiek niań w latach 2015-2019 

GRUPA 
WIEKOWA 

2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

do 19 r.ż. 0,21% 0,30% 0,11% 0,14% 0,16% 

20-29 r.ż. 18,59% 17,04% 18,85% 16,12% 17,22% 

30-39 r.ż. 13,97% 14,11% 14,68% 15,56% 16,03% 

40-49 r.ż. 13,30% 16,99% 18,10% 18,46% 20,32% 

50-59 r.ż. 41,04% 41,33% 39,90% 39,26% 35,71% 

co najmniej  
60 r.ż. 

12,89% 10,23% 8,36% 10,47% 10,56% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

Formy opieki, jaką są opiekun dzienny i niania, są jednak relatywnie mało popularne. Z uwagi na 
zmiany, jakie mogą zajść w świecie po zakończeniu pandemii COVID-19 należy jednak zauważyć 
potencjał, jaki jest związany z tymi formami: opieka świadczona jest w miejscu zamieszkania 
dziecka, zatem jej organizacja jest dużo tańsza, niż w przypadku opieki żłobkowej. Dodatkowo 
należy podkreślić (na co zwrócono uwagę podczas panelu ekspertów) fakt, że zatrudnianie niań 
jest popularne, jednak jest to zawód, który dominuje w tzw. szarej strefie. Wiąże się to z tym, że 
często rodzina albo znajomi rodziców/opiekunów prawnych dziecka pełnią tę funkcję. 

                                                      
7 Zob. art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. 
U. 2021 poz. 7). 
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Formy opieki w postaci niani lub opiekuna dziennego, pomimo mniejszej kosztochłonności są 
jednak wykorzystywane rzadziej z uwagi na to, że wydatki (np. w zakresie zatrudnienia takiej 
osoby) należy rozliczyć, co może być problematyczne dla podmiotów pragnących wdrożyć tę 
formę opieki nad dzieckiem. Pozostawanie tych zawodów w tzw. szarej strefie odbywa się ze 
stratą dla gospodarki oraz dla osoby pracującej w ten sposób (osoba taka nie jest ubezpieczona 
z tytułu pełnionej roli). Jak podkreślono w trakcie panelu ekspertów, duży potencjał, jeśli chodzi 
o zatrudnianie niań i opiekunów dziennych posiadają organizacje pozarządowe, przede 
wszystkim te działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zauważono, że organizacje 
takie mogą aktywizować osoby z niepełnosprawnością do pełnienia takich funkcji lub też 
rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami – a zatem osoby, które bardzo trudno 
zaktywizować. Osoby te, pełniąc funkcję opiekunów dla swojego dziecka, jednocześnie mogłyby 
zajmować się drugim dzieckiem. Pozwoliłoby to na dwukierunkową aktywizację – z jednej 
strony aktywizacji ulegałaby osoba z niepełnosprawnością lub rodzic/opiekun prawny takiego 
dziecka, z drugiej zaś – rodzic/opiekun dziecka, które zyskiwałoby opiekę w postaci tej formy. 
Jednocześnie rozwiązanie takie sprzyjałoby lepszemu rozwojowi psychospołecznemu dziecka i 
przełamywaniu stereotypów. Dlatego też, w ramach przyszłej perspektywy finansowej należy 
położyć większy nacisk na organizację opieki nad dziećmi w postaci niani lub opiekuna 
dziennego. Działania polegające na organizowaniu tego typu wsparcia powinny być 
ukierunkowane przede wszystkim na organizacje pozarządowe. Należy jednak zapewnić im 
pomoc (np. ze strony samorządów) w rozliczaniu wsparcia – o ile podmioty te mają potencjał 
w zakresie kadrowym i merytorycznym do świadczenia opieki, rozliczanie wsparcia oraz może 
być jedną z barier, które uniemożliwiają aplikowanie lub zniechęcają do tego. 

Wychowanie przedszkolne 

Kwestie związane z wychowaniem przedszkolnym reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe. Wskazuje ona, że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne 
jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w 
innych formach wychowania przedszkolnego8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego możliwe jest odroczenie obowiązku szkolnego i objęcie 
takiego dziecka wychowaniem przedszkolnym do ukończenia przez nie 9 roku życia. Możliwe 
jest również objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecka, które ukończyło 2,5 roku9. Należy 
również zaznaczyć, że o ile objęcie edukacją przedszkolną dziecka w wieku 3-5 lat jest 
fakultatywną, dobrowolną decyzją rodziców, o tyle dzieci w wieku 6 lat, przed rozpoczęciem 
nauczania w szkole podstawowej mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej bądź w innej formie wychowania 
przedszkolnego. 

W przypadku ośrodków wychowania przedszkolnego wyróżnia się: przedszkola, punkty 
przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wśród tego wiodącą rolę pełnią 

                                                      
8 Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 
1378, z 2021 r. poz. 4). 
9 Art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, 
z 2021 r. poz. 4). 
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przedszkola. Liczbę poszczególnych ośrodków wychowania przedszkolnego w podziale na lata i 
podregiony prezentuje poniższa tabela. W województwie mazowieckim obserwuje się 
sukcesywny przyrost nowych ośrodków wychowania przedszkolnego. 

Tabela 12. Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego (przedszkola, w tym specjalne, 
punkty przedszkolne oraz oddziały wychowania przedszkolnego w latach 2015-2019 

 OBSZAR 2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

PODREGION MIASTO WARSZAWA 803 821 850 878 898 

PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI 330 347 349 346 349 

PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI 378 386 394 398 395 

PODREGION CIECHANOWSKI 102 107 109 107 109 

PODREGION OSTROŁĘCKI 128 133 137 138 137 

PODREGION RADOMSKI 145 144 147 152 157 

PODREGION PŁOCKI 94 95 95 96 94 

PODREGION SIEDLECKI 157 165 170 172 179 

PODREGION ŻYRARDOWSKI 82 83 81 83 83 

Łącznie 2 219 2 281 2 332 2 370 2 401 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

Największa liczba ośrodków wychowania przedszkolnego znajduje się w m.st. Warszawie. W 
stosunku do 2015 roku w Warszawie przybyło 11,83% nowych ośrodków wychowania 
przedszkolnego. Bardzo dynamiczny wzrost nastąpił w podregionie siedleckim, gdzie przybyło 
aż 14,01% nowych ośrodków. Na przeciwległym krańcu znajduje się podregion żyrardowski, w 
przypadku którego wzrost był najmniejszy (wyniósł 1,22%) oraz podregion płocki, w którym 
liczba takich miejsc pozostała niezmienna względem 2015 roku. 

Należy też zauważyć, że w przypadku każdego podregionu odnotowano istnienie przynajmniej 
jednego przedszkola specjalnego. 

Tabela 13. Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego (przedszkola, w tym specjalne, 
punkty przedszkolne oraz oddziały wychowania przedszkolnego) w latach 2015-2019 w 
podziale na rodzaj ośrodka 

 rodzaj placówki  rok 
Podr.  
m.st. 
Warszawa 

Podr.  
warszawski 
wschodni 

Podr.  
warszawski 
zachodni 

przedszkola (bez 
specjalnych) 

2015 682 265 306 

2016 702 281 310 

2017 739 289 317 

2018 767 295 326 

2019 782 300 324 

Przedszkola 
specjalne 

2015 10 5 3 

2016 13 7 3 
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 rodzaj placówki  rok 
Podr.  
m.st. 
Warszawa 

Podr.  
warszawski 
wschodni 

Podr.  
warszawski 
zachodni 

2017 12 7 3 

2018 13 8 3 

2019 16 8 4 

punkty 
przedszkolne 
(bez 
specjalnych) 

2015 107 59 68 

2016 104 58 73 

2017 97 52 74 

2018 96 43 69 

2019 99 41 67 

zespoły 
wychowania 
przedszkolnego 
(bez 
specjalnych) 

2015 4 1 1 

2016 2 1 0 

2017 2 1 0 

2018 2 0 0 

2019 1 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

Tabela 14. Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego (przedszkola, w tym specjalne, 
punkty przedszkolne oraz oddziały wychowania przedszkolnego) w latach 2015-2019 w 
podziale na rodzaj ośrodka 

rodzaj 
placówki 

rok 
Podr. 
ciecha-
nowski 

Podr. 
ostrołęck
i 

Podr. 
radomski 

Podr. 
płocki 

Podr. 
siedlecki 

Podr. 
żyrar-
dowski 

przedszk
ola (bez 
specjalny
ch) 

2015 81 90 117 79 144 65 

2016 86 97 121 80 152 69 

2017 87 105 124 76 156 67 

2018 86 105 130 75 158 69 

2019 88 107 140 74 167 70 

Przedszko
la 
specjalne 

2015 2 1 4 1 1 0 

2016 4 1 4 2 2 1 

2017 4 1 4 2 2 1 

2018 4 2 4 2 2 1 

2019 4 2 4 3 3 1 

punkty 
przedszk
ol-ne (bez 

2015 19 37 22 13 12 17 

2016 17 35 17 13 11 13 

2017 18 31 17 17 12 13 

2018 17 31 16 19 12 13 



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 38 - 
 

rodzaj 
placówki 

rok 
Podr. 
ciecha-
nowski 

Podr. 
ostrołęck
i 

Podr. 
radomski 

Podr. 
płocki 

Podr. 
siedlecki 

Podr. 
żyrar-
dowski 

specjalny
ch) 

2019 17 28 13 17 9 12 

zespoły 
wychowa
nia 
przedszk
ol-nego 
(bez 
specjalny
ch) 

2015 0 0 2 1 0 0 

2016 0 0 2 0 0 0 

2017 0 0 2 0 0 0 

2018 0 0 2 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

W dalszej części opracowania zaprezentowano liczbę miejsc oferowanych przez ośrodki 
wychowania przedszkolnego w podziale na podregiony. Odnosząc się do liczby miejsc 
oferowanych w ramach tych ośrodków zauważyć należy, że według stanu na 2019 rok ich liczba 
spadła w stosunku do 2015 roku na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego. Wzrost 
nastąpił natomiast w przypadku wszystkich podregionów wchodzących w skład Regionu 
Mazowieckiego Regionalnego. 

Tabela 15. Liczba miejsc dla dzieci oferowanych w ramach ośrodków wychowania 
przedszkolnego (przedszkola, w tym specjalne, punkty przedszkolne oraz oddziały 
wychowania przedszkolnego w latach 2015-2019 

 OBSZAR 2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

PODREGION MIASTO WARSZAWA 68 315 70 935 78 352 81 939 67 021 

PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI 24 567 26 282 28 289 28 876 23 358 

PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI 27 416 28 441 29 780 30 731 24 316 

PODREGION CIECHANOWSKI 7 097 7 784 8 213 8 368 7 448 

PODREGION OSTROŁĘCKI 8 561 9 737 10 332 10 446 9 509 

PODREGION RADOMSKI 11 159 12 185 13 908 14 766 14 283 

PODREGION PŁOCKI 8 136 8 820 9 114 9 507 9 282 

PODREGION SIEDLECKI 10 937 12 228 13 036 13 706 13 289 

PODREGION ŻYRARDOWSKI 6 194 6 798 7 185 7 591 6 711 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

Analizując liczbę ośrodków wychowania przedszkolnego i ich położenie na mapie województwa 
należy zauważyć duże zróżnicowanie terytorialne. Znaczna część ośrodków wychowania 
przedszkolnego skupiona jest w Regionie Warszawskim Stołecznym oraz w miastach na 
prawach powiatu (zlokalizowane tam jest tam aż 37,7% wszystkich OWP funkcjonujących w 
województwie, spośród czego wiodącą wolę pełni m.st. Warszawa, koncentrując aż 31,7% 



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 39 - 
 

wszystkich OWP na Mazowszu). Tym samym jedynie 30,6% OWP znajduje się na terenie gmin 
miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich. Porównując rozmieszczenie z liczbą mieszkańców 
poszczególnych obszarów zauważa się istotne dysproporcje oraz niedobór liczby OWP na 
obszarach innych niż Region Warszawski Stołeczny oraz miasta na prawach powiatu 
funkcjonujące w województwie.  

Mapa 2. Liczba OWP w podziale na powiaty 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych 
https://rspo.men.gov.pl/ (dostęp: 16.02.2021). 

Analizie poddano również liczbę OWP na obszarach wiejskich w poszczególnych powiatach. 
W powiatach makowskim, gostynińskim, białobrzeskim, lipskim i zwoleńskim znajduje się 
poniżej 20 OWP. Uwagę w tym kontekście zwraca podregion radomski. W samym powiecie 
radomskim obserwuje się wysokie nasycenie tego typu placówkami na obszarach wiejskich, zaś 
aż w trzech powiatach tego podregionu występuje bardzo niska liczba placówek tego rodzaju 
usytuowanych na obszarach wiejskich, co obrazuje poniższa mapa. 
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Mapa 3. Liczba OWP na obszarach wiejskich w podziale na powiaty 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych 
https://rspo.men.gov.pl/ (dostęp: 16.02.2021). 

Następnym poruszanym aspektem jest liczba nauczycieli wychowania przedszkolnego 
zatrudnianych do opieki nad dziećmi. Największą dynamiką wzrostu liczby zatrudnianych 
nauczycieli na przestrzeni badanego okresu cechuje się podregion radomski, gdzie nastąpił 
wzrost liczby zatrudnianych nauczycieli o blisko 40%. Należy jednak zauważyć, że w niemal 
wszystkich podregionach wzrost wyniósł co najmniej 22%. Wyjątkiem jest podregion 
warszawski zachodni, gdzie liczba nowopowstałych etatów dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego wzrosła jedynie o 13,53%. Tak relatywnie niski wzrost można tłumaczyć tym, że 
podregion ten już na początku interwencji cechował się wysokim poziomem nasycenia 
placówkami przedszkolnymi oraz związaną z tym dużą liczbą nauczycieli wychowania 
przedszkolnego. 
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Tabela 16. Liczba nauczycieli zatrudnionych w ramach ośrodków wychowania przedszkolnego 
(przedszkola, w tym specjalne, punkty przedszkolne oraz oddziały wychowania 
przedszkolnego w latach 2015-2019 (w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy) 

OBSZAR 
2015 
R. 

2016 
R. 

2017 
R. 

2018 
R. 

2019 
R. 

WZROST 
W 2019 R. 
W 
STOSUNKU 
DO 2015 R. 

PODREGION MIASTO WARSZAWA 6 106 6 840 7 335 7 777 7 549 23,63% 

PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI 1 907 2 116 2 262 2 350 2 380 24,80% 

PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI 2 106 2 254 2 370 2 552 2 391 13,53% 

PODREGION CIECHANOWSKI 707 771 834 883 918 29,84% 

PODREGION OSTROŁĘCKI 851 965 1 018 1 048 1 046 22,91% 

PODREGION RADOMSKI 1 255 1 413 1 532 1 637 1 738 38,49% 

PODREGION PŁOCKI 722 803 851 863 887 22,85% 

PODREGION SIEDLECKI 1 062 1 172 1 253 1 329 1 349 27,02% 

PODREGION ŻYRARDOWSKI 590 642 687 714 742 25,76% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

Podsumowując, w wyniku interwencji na obszarze województwa zaszły zmiany. Wskazać należy 
na główne kategorie zmian, na co wskazali również uczestnicy wywiadów pogłębionych 
(przedstawiciele IZ oraz IP RPO): 

 Zmiany społeczne: 
o Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej oraz opieki nad dzieckiem do lat 

3; 
o Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci; 
o Aktywizacja zawodowa rodziców/opiekunów dzieci; 
o Zwiększenie możliwości rodziców/opiekunów dzieci do podejmowania 

zróżnicowanych form aktywności społecznej i zawodowej (np. pracy zmianowej); 
o Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno wśród dzieci, jak i wśród ich 

rodziców/opiekunów. 

 Zmiany gospodarcze: 
o Umożliwienie podjęcia zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci; 
o Wygenerowanie nowych miejsc pracy na skutek utworzenia nowych miejsc 

opieki i miejsc opiekuńczo-wychowawczych. 

Niewątpliwie za najważniejszy efekt interwencji należy uznać samo powstanie nowych miejsc 
opieki zarówno nad dziećmi do 3, jak i do 6 roku życia. Jest to warunek wstępny, który 
generuje dalsze zmiany, tj. wzrost aktywności zawodowej rodziców oraz rozwój 
psychospołeczny dzieci. Zróżnicowanie, które opisano w niniejszym podrozdziale sugeruje, że 
potrzeby w tym zakresie w dalszym ciągu są duże i wymagają zaspokojenia. Kwestia ta 
poruszona jest w dalszych rozdziałach niniejszego dokumentu. 
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Zagadnienia badawcze: Czy i w jakim stopniu oferta usług opiekuńczych i opiekuńczo-
wychowawczych została dostosowana do potrzeb zdefiniowanych w prognozach 
demograficznych? Jakie będzie na poziomie gminy zapotrzebowanie na usługi żłobkowe i 
przedszkolne w perspektywie do 2030 r. z uwzględnieniem prognoz demograficznych, 
aktualnego poziomu „użłobkowienia” i upowszechniania edukacji przeszklonej oraz deficytów 
w tym zakresie? 

Analizując prognozy demograficzne należy zauważyć, że w perspektywie najbliższej dekady (do 
2030 r.) liczba dzieci w wieku do 4 roku życia na obszarze województwa mazowieckiego ulegnie 
zmniejszeniu. Ogółem liczba dzieci w wieku do lat 4 na obszarze województwa zmniejszy się o 
niemal połowę, przy czym spadek najsilniej odczuwalny będzie w przypadku podregionów 
ostrołęckiego (71,58%), siedleckiego (70,35%) oraz ciechanowskiego (67,81%).  

Wykres 1. Liczba dzieci w wieku do lat 4 w perspektywie do 2030 r. w podziale na podregiony 
województwa mazowieckiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 18.03.2021 
r.). 

W dalszej części zaprezentowano rozłożenie zmian w podziale na obszary miejskie oraz wiejskie. 
Nie obserwuje się istotnych różnic charakteryzujących tendencje, które zachodzić będą na 
poszczególnych obszarach. Wyjątkiem może być jedynie podregion warszawski zachodni, w 
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przypadku którego na obszarach wiejskich prognozuje się nieznaczny wzrost liczby 
mieszkańców w wieku do lat 4. 

Wykres 2. Liczba dzieci w wieku do lat 4 w perspektywie do 2030 r. w podziale na tym 
zamieszkiwanego obszaru oraz podregiony województwa mazowieckiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 18.03.2021 
r.). 

Zaobserwowane tendencje mogą być skorelowane z działaniami podejmowanymi na rzecz 
opieki nad dziećmi. W przypadku podregionu warszawskiego zachodniego, który cechuje się 
wysokim nasyceniem miejsc, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi, notuje, jako 
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jedyny w województwie, wzrost liczby dzieci do lat 4 w perspektywie do 2030 r zarówno na 
obszarach wiejskich, jak i miejskich. Można przewidywać, że dostępność na danym obszarze 
placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz do lat 6 powoduje, że obszar ten jest 
bardziej atrakcyjny do zamieszkania dla osób w wieku produkcyjnym, które założyły lub planują 
założyć rodzinę. 

Analizując liczbę miejsc opieki nad dziećmi (zarówno w wieku do lat 3, jak i do lat 6) w stosunku 
do liczby wszystkich dzieci w tym wieku można wskazać, że w przypadku żadnego z 
podregionów nie zajdą istotne zmiany w liczbie dzieci przypadających na jedno miejsce. Tym 
samym interwencję w kolejnych latach można uznać za zasadną i potrzebną, pomimo 
zmniejszającej się nominalnej liczby dzieci. 

Wykres 3. Liczba dzieci w wieku 0-6 lat przypadająca na jedno miejsce opieki w 2019 r. i w 
2030 r. (prognoza) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 18.03.2021 
r.). 

Na kwestię dostosowania wsparcia do potrzeb zdiagnozowanych w prognozach 
demograficznych województwa zwrócili uwagę także eksperci w ramach panelu delfickiego. 
Wskazali oni, że liczba dzieci w wieku do lat 3 w województwie mazowieckim wynosi około 180 
tysięcy, natomiast dostępne miejsca opieki nad dziećmi – niespełna 30 tysięcy. Tym samym, 
biorąc pod uwagę skalę niedoboru usług związanych ze świadczeniem opieki nad dziećmi 
eksperci uznali potrzeby za znaczne, a świadczone w ramach interwencji wsparcie za takie, 
które w nieodległej przyszłości znajdą odbiorców – pomimo zmniejszającej się liczby ludności. 
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Eksperci byli ponadto zgodni, że brak zaplecza opiekuńczego negatywnie wpływa na aktywność 
zawodową rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 

Biorąc więc pod uwagę, że dostępność do zinstytucjonalizowanych form 
opieki jest mocno ograniczona, zatem też aktywność zawodowa 
rodziców/opiekunów będzie niska. W dużej mierze będzie zależała od 
możliwości indywidualnych, w szczególności od wsparcia ze strony rodziny 
lub znajomych. 

Źródło: panel delficki. 

Analizując kwestię niewystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi należy uwzględnić optykę 
pandemii COVID-19. Spowodowała ona istotne zmiany w organizacji życia społeczno-
zawodowego. Przewiduje się, że część spośród tych zmian zostanie z nami na dłużej, również po 
zniesieniu restrykcji związanych z ograniczeniem transmisji wirusa. Zmianą, która z pewnością 
zagości w społeczeństwie na stałe będzie praca zdalna bądź hybrydowa. Tym samym praca 
(choćby częściowa) z miejsca zamieszkania spowoduje zmianę zapotrzebowania na miejsca 
opieki nad dziećmi. Rodzice będą poszukiwali bowiem opieki nie jak dotychczas, w centrach 
miast (w pobliżu miejsca pracy), a w pobliżu zamieszkania. Tym samym wzrośnie znaczenie 
miejsc zlokalizowanych na obrzeżach lub w dzielnicach mieszkalnych. Może to stanowić również 
impuls do rozwoju niewykorzystanego potencjału, jaki jest związany z instytucją niani lub 
opiekuna dziennego. Zwrócili na to uwagę również uczestnicy panelu ekspertów. 

Pomimo prognozowanego zmniejszenia liczby dzieci na danym obszarze w perspektywie 2030 
roku interwencja może przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym poprzez 
zapewnienie brakujących usług, a tym samym – zwiększenie skłonności mieszkańców do 
powiększania rodziny, co zostało opisane w dalszej części niniejszego dokumentu. Należy 
również podkreślić, że zmniejszenie liczby dzieci nie będzie powodowało, że dostępna 
infrastruktura będzie niewykorzystana. Zestawiając aktualnie dostępne miejsca opieki nad 
dziećmi z prognozami demograficznymi należy uznać, że zapotrzebowanie na świadczenie 
opisywanych usług będzie duże, a dostępna infrastruktura wykorzystana. Zespół Badawczy 
Wykonawcy prognozuje ponadto, że potrzeby te, pomimo zmniejszającej się liczby dzieci, 
pozostaną nie w pełni zaspokojone. Potwierdzili to również przedstawiciele IZ oraz IP RPO WM 
uczestniczący w wywiadach pogłębionych prowadzonych na potrzeby niniejszej ewaluacji. 
Dlatego też interwencję należy uznać za odpowiadającą na zdiagnozowane potrzeby wynikające 
z trendów demograficznych. 

Zagadnienie badawcze: Które formy wsparcia okazały się najbardziej trafne? Które cieszyły 
się największym zainteresowaniem? 

W celu zbadania trafności i zainteresowania poszczególnymi formami wsparcia 
przeprowadzono analizę social listening. Dowiodła ona, że zagadnienia związane z opieką nad 
dzieckiem do lat 3 oraz miejscami wychowania przedszkolnego znalazły miejsce w mediach 
społecznościowych, na profilach prowadzonych przed instytucje zaangażowane w realizację 
Programu. Analizie poddano rok 2020. Poniżej zaprezentowano liczbę postów dotyczących 
analizowanego zagadnienia wraz z liczbą reakcji społeczności internetowej na te posty. 

Zagadnienia dotyczące analizowanej interwencji co najmniej raz w miesiącu pojawiają się na 
portalu Facebook, na profilach „Fundusze dla Mazowsza” i „Aktywni na Mazowszu”. W 
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przypadku portali Twitter oraz YouTube zagadnienia te pojawiają się rzadziej. Analiza wykazała, 
że użytkownicy serwisów społecznościowych często reagują na wpisy, jednak rzadko komentują 
je (np. zadając pytania). Pomimo tego w sytuacji, gdy wpis (komentarz) wymaga odpowiedzi 
obserwuje się, że przedstawiciele instytucji systemu realizacji Programu odpowiadają na zadane 
w komentarzu pytania. 

Posty dotyczące opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego spotykają się 
wyłącznie z pozytywnymi reakcjami. Przeciętnie pod jednym wpisem dotyczącym analizowanej 
kwestii znajduje się 6 pozytywnych reakcji, zaś prym wiodą w tym zakresie profile na portalu 
Facebook. Łącznie wpisy na analizowanych profilach zostały udostępnione 90 razy (jeden wpis 
udostępniono średnio dwa razy). 

Tabela 17. Aktywność użytkowników korzystających z wybranych profili na portalach 
społecznościowych w 2020 r. dotycząca opieki nad dzieckiem do lat 3 i wychowania 
przedszkolnego 

Analizowany profil 

Facebook 
Fundusze  
dla 
Mazowsza 

Facebook  
Aktywni  
na 
Mazowszu 

Twitter 
Fundusze  
dla 
Mazowsza 

YouTube 
Fundusze  
dla 
Mazowsza 

Średnio 
dla 
analizo-
wanych 
mediów 

Liczba wpisów dot. 
opieki nad dzieckiem do 
lat 3 i wychowania 
przedszkolnego 

17 19 7 2 11 

Liczba reakcji 
pozytywnych  
na wpis – łącznie 

143 102 45 6 74 

Liczba reakcji 
pozytywnych  
na wpis – średnio pod 
wpisem 

8 5 7 3 6 

Liczba reakcji 
negatywnych  
na wpis – łącznie 

0 0 0 0 0 

Liczba reakcji 
negatywnych  
na wpis – średnio pod 
wpisem 

0 0 0 0 0 

Liczba udostępnień 
 – łącznie 

69 2 19 0 23 

Liczba udostępnień 
 – średnio dla 1 wpisu 

4 0,1 3 0 2 

Liczba komentarzy  
– łącznie 

3 0 1 0 2 

Liczba komentarzy  
– średnio dla 1 wpisu 

0,2 0 0,1 0 0 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy treści portali społecznościowych. 

W dalszej kolejności należy odnieść się do tego, ile projektów było realizowanych oraz 
zgłaszanych do realizacji w ramach poszczególnych typów. W tym skonfrontowano informacje 
udzielone przez dyrektorów placówek, które uzyskały wsparcie na realizację przedsięwzięć z 
zakresu opieki nad dziećmi oraz placówek, które nieskutecznie ubiegały się o wsparcie. 

Trafność poszczególnych typów wsparcia – podmioty nieskutecznie ubiegające się o wsparcie 

W przypadku podmiotów, które nie uzyskały dofinansowania na realizację przedsięwzięcia, 
najbardziej powszechne było planowanie działań związanych z rozszerzeniem oferty 
edukacyjnej i specjalistycznej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w 
wieku przedszkolnym – na ten typ przedsięwzięcia wskazało 3/4 wnioskodawców dyrektorów 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 6. Nie zauważa się przy tym istotnego zróżnicowania na 
poziomie podregionów.  

Wśród dyrektorów miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dominującą formą było samo utworzenie 
nowych miejsc opieki. Zainteresowanie tworzeniem miejsc dla dzieci do lat 3 było wyższe na 
obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż na obszarze Regionu Warszawskiego 
Stołecznego.  
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Wykres 4. Proszę wskazać, jakie działania zamierzali Państwo zrealizować w ramach 
projektu? Możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=177). 

Uzasadniając potrzebę realizacji przedsięwzięcia badane podmioty nieskutecznie aplikujące o 
wsparcie wskazywały, że była to naturalna konsekwencja prowadzonej działalności i chęci jej 
rozszerzenia. Wynikało to w głównej mierze z potrzeb identyfikowanych na obszarze 
funkcjonowania. Tym samym powstawanie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz miejsc 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 jest warunkowane brakiem miejsc (lub ich 
wystarczającej liczby) na obszarze danej gminy. 
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Wykres 5. Na jakie braki odpowiadał planowany przez Państwa projekt? Możliwość 
wskazania więcej niż 1 odpowiedzi 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=177). 

Analizując wsparcie, z jakiego skorzystały podmioty realizujące projekty należy wskazać 
natomiast na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz rozszerzenie oferty 
edukacyjnej. Zbieżność realizowanych działań z tymi, które zostały zaplanowane do realizacji 
przez podmioty nieuzyskujące wsparcia świadczy o tym, że interwencja odpowiada na 
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najpilniejsze potrzeby identyfikowane przez wnioskodawców. Szczegóły udzielonych 
odpowiedzi zostały zaprezentowane na poniższym wykresie. 

Wykres 6. Proszę wskazać, jakie działania zrealizowane zostały przez reprezentowany przez 
Pana/ią podmiot w ramach projektu? Możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=207). Odpowiedzi na wykresie 
odzwierciedlają wskazania dyrektorów korzystających ze wsparcia, stąd wskazanie w przypadku 
opieki żłobkowej organizacji dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w 
wieku przedszkolnym. Należy natomiast zaznaczyć, że ta forma nie była przeznaczona dla 
żłobków. 
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Należy również podkreślić, że większość jednostek samorządu terytorialnego uznała, że 
oferowane wsparcie na rzecz rozwoju miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6 jest zbieżne 
w dużym lub bardzo dużym stopniu z potrzebami, jakie zidentyfikowane zostały na 
reprezentowanym obszarze. Jedynie część podmiotów wskazała, że wsparcie w małym lub 
bardzo małym stopniu oddziaływało na możliwość zaspokojenia potrzeb – były to jednostki 
samorządu terytorialnego z obszaru m.st. Warszawy (7,69%) oraz podregionu ostrołęckiego 
(8,33%). 

Wykres 7. W jakim stopniu wsparcie z Programu na rzecz rozwoju miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego było zgodne z potrzebami identyfikowanymi 
na obszarze reprezentowanej jednostki samorządu terytorialnego? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z jednostkami samorządu 
terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty w ramach analizowanych poddziałań 
(n=135). 

Ponadto w wyniku interwencji możliwe było zaspokojenie najpilniejszych potrzeb 
zidentyfikowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze których korzystano 
ze wsparcia. Mały stopień zaspokojenia potrzeb odnotowano w przypadku podregionu 
ciechanowskiego, a przeciętny – w przypadku podregionów radomskiego, siedleckiego, 
żyrardowskiego, warszawskiego wschodniego oraz warszawskiego zachodniego. W przypadku 
podregionu siedleckiego odnotowano najniższy stopień zaspokojenia zidentyfikowanych 
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potrzeb (67,67%), w pozostałych przypadkach poziom zaspokojenia potrzeb jest większy i skala 
braku oddziaływania interwencji na potrzeby waha się od 5,00% do 9,90%. 

Wykres 8. W jakim stopniu potrzeby identyfikowane przez Państwa w odniesieniu do 
tworzenia i rozwoju oferty miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i miejsc wychowania 
przedszkolnego zostały zaspokojone w wyniku realizacji projektu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z jednostkami samorządu 
terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty w ramach analizowanych poddziałań 
(n=135). 

Reasumując, wsparcie należy uznać za trafne względem zidentyfikowanych potrzeb. 
Potwierdzili to zarówno przedstawiciele wspartych podmiotów, podmiotów, które 
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nieskutecznie ubiegały się o wsparcie, jak też osoby reprezentujące jednostki samorządu 
terytorialnego, na obszarze których  

realizowane były projekty. 

Zagadnienie badawcze: Czy działania realizowane do tej pory w zakresie opieki nad dziećmi 
do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 są adekwatne do potrzeb 
określonych w dokumentach strategicznych województwa? Czy założenia kierunków 
wsparcia we wskazanym obszarze pozostają aktualne w momencie realizacji badania? 

Biorąc pod uwagę zapisy Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku10 należy 
zauważyć znaczny progres w rozwoju liczby oraz lokalizacji miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 
w województwie Mazowieckim. W 2010 roku w województwie istniało bowiem jedynie 68 
żłobków, podczas gdy w 2019 roku było to 786 placówek (wliczając w to oddziały oraz kluby 
dziecięce). Zauważalny jest zatem ponad dziesięciokrotny wzrost. 

W odniesieniu do wychowania przedszkolnego obserwuje się duże zróżnicowanie przestrzenne 
– występowało ono w 2010 roku, co zauważono w Regionalnej Strategii Innowacji, jak również 
występuje obecnie. Sytuacja ulega jednak poprawie, bowiem liczba dzieci przypadających na 
jedno miejsce zmniejsza się w podregionach Regionu Mazowieckiego Regionalnego, które 
dotychczas cechowały się największym zróżnicowaniem w dostępie do tych miejsc oraz 
najmniejszą ich dostępnością. 

Tabela 18. Liczba miejsc w przedszkolach na 1000 dzieci w wieku 3-6 lat 

OBSZAR 2015 R. 2016 R. 2017 R. 2018 R. 2019 R. 

PODREGION MIASTO WARSZAWA 839,9 891,3 998,1 1 037,0 837,9 

PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI 721,6 802,2 899,0 927,1 742,5 

PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI 835,0 902,9 976,3 1 007,4 784,7 

PODREGION CIECHANOWSKI 457,4 523,6 563,2 587,2 536,9 

PODREGION OSTROŁĘCKI 445,7 532,5 590,6 605,9 572,4 

PODREGION RADOMSKI 410,6 472,3 554,5 604,7 596,2 

PODREGION PŁOCKI 574,0 649,7 682,4 722,1 733,1 

PODREGION SIEDLECKI 566,5 640,1 686,1 728,1 709,5 

PODREGION ŻYRARDOWSKI 493,8 578,0 630,3 666,9 602,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 26.01.2021 
r.). 

                                                      
10 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku: System wspierania 
innowacyjności oraz inteligentna specjalizacja regionu, załącznik do uchwały Nr 23/15 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r., Warszawa 2015, s. 100-101. 
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Zagadnienia dotyczące opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego sprecyzowano również 
w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze11, 
gdzie znalazły one odzwierciedlenie w ramach jednego spośród kierunków działań (Kierunek 19. 
Aktywizacja rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej, 
działanie 19.2. Upowszechnianie opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego12). W 
dokumencie wskazano, że rozwój takiej opieki stanowi punkt wstępny do aktywizacji 
zawodowej rodziców, którzy po pojawieniu się w ich rodzinie dziecka zrezygnowali z pracy 
zawodowej13. 

W ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego planowana była realizacja przedsięwzięć zmierzających do ujednolicenia 
standardów oraz koordynacji funkcjonowania placówek oświatowych na terenie WOF14. 
Zakładano również zwiększenie wykorzystania TIK w celu podniesienia skuteczności i 
efektywności funkcjonowania placówek oświatowych oraz edukacji przedszkolnej, w tym w 
zakresie komunikacji z rodzicami15. 

Odnosząc się do zapisów Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 należy wskazać na wpisywanie 
się działań z zakresu rozwoju edukacji przedszkolnej w cel tematyczny 10 Lepsze kompetencje 
kadr gospodarki, obejmujący m.in. priorytet Lepszy dostęp do wysokiej jakości usług 
edukacyjnych dostarczanych na rzecz grup o specjalnych potrzebach, w tym: 

 wzrost udziału uczniów osiągających najwyższe wyniki edukacyjne,  

 wzrost liczby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych objętych wsparciem na 
danym etapie edukacji, 

 zwiększenie odsetka dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej16. 

Uzupełniająco w tym zakresie wspomnieć trzeba o priorytecie Poprawa jakości kształcenia (w 
tym poprawa dostępności, efektywności i innowacyjności edukacji), w tym m.in.: 

 doskonalenie programów kształcenia na wszystkich etapach edukacji,  

 poprawa warunków kształcenia, w szczególności w szkołach i uczelniach,  

 poprawa jakości kadry pedagogicznej, akademickiej oraz kadr wspierających i 
organizujących proces nauczania. 

Umowa Partnerstwa położyła akcent na wyrównywanie dysproporcji w dostępie do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej oraz konieczność ich dalszego zmniejszania17. Równie mocno 

                                                      
11 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze, 
załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 
2013 r. 
12 Tamże, s. 60. 
13 Tamże, s. 67. 
14 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
załącznik do uchwały nr 35 Komitetu Sterującego ZIT WOF z dn. 20 listopada 2019 r., wersja VIII 
z dn. 20.11.2019 r., s. 56. 
15 Tamże, s. 56. 
16 Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, styczeń 2020, s. 
150-151. 
17 Tamże. 
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zaakcentowano występujące trudności w powrocie kobiet na rynek pracy oraz potrzebę 
zwiększenia elastyczności zatrudnienia oraz dostępności usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 
318. Działania w tym zakresie są spójne z: 

 dokumentami szczebla unijnego: 
o Strategią Europa 2020 – w zakresie priorytetu dot. włączenia społecznego 

(rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki 
charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną)19; 

o Country Specific Recommendations dla Polski – w zakresie zwiększenia udziału 
kobiet w rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do placówek opieki i 
wychowania przedszkolnego, a także poprzez wyrównanie dysproporcji 
edukacyjnych20; 

 dokumentami szczebla krajowego: 
o Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – w zakresie celu szczegółowego II 

– Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, obszar: Spójność 
społeczna21; 

o Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 – (w zakresie celu szczegółowego 3: 
Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy 
oraz 4: Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do 
usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne)22; 

o Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego 2030 (w zakresie priorytetu Rozwój 
i wzmacnianie zorganizowanych form aktywności obywatelskiej, kierunek 
interwencji 1.2.5. Przeciwdziałanie wykluczeniu przez edukację włączającą)23. 

Na poziomie Programu wsparcie w zakresie rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 i miejsc 
wychowania przedszkolnego przewidziano w: 

 OP 8 – Rozwój Rynku pracy, w ramach której realizowany jest priorytet inwestycyjny 8iv 
Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, 
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę oraz cel szczegółowy Powrót do aktywności 
zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. W ramach przedsięwzięć 

                                                      
18 Tamże, s. 90. 
19 Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela, 
3.3.2010. 
20 Europejski semestr 2020: zalecenia dla poszczególnych krajów, Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, COM(2020) 500 final, Bruksela, 20.5.2020 r.  
21 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 
Warszawa 2017. 
22 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, Warszawa 2019. 
23 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2030, Warszawa, dnia 19 listopada 2020 r., załącznik 
do uchwały nr 155 Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. (poz. 1060). 
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realizowany jest cel Umowy Partnerstwa pn. Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów 
na rynku24. 

 OP 10 – Edukacja dla rozwoju regionu, w ramach której realizowany jest priorytet 
inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z 
uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia oraz cel szczegółowy Wzrost 
dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach przedsięwzięć 
realizowany jest cel Umowy Partnerstwa pn. Lepsze kompetencje kadr gospodarki25. 

Zagadnienie badawcze: Czy kryteria wyboru projektów i regulaminy konkursów z zakresu 
opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach 
RPO WM 2014-2020 zapewniają wybór projektów, które odpowiadają na aktualne potrzeby 
wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej regionu? 

Zdaniem przedstawicieli IZ RPO WM 2014-2020 kryteria wyboru projektów i regulaminy 
konkursów z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 skutecznie przyczyniają się do zaspokajania 
potrzeb wynikających ze zmian demograficznych na obszarze województwa. Skuteczność 
kryteriów jest warunkowana tym, że przed ich opracowaniem przeprowadzono Analizę 
dostępności usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 3 w województwie 
mazowieckim. Analiza taka jest prowadzona corocznie, co pozwala na bieżące modyfikowanie 
kryteriów i dostosowywanie ich do występujących potrzeb.  

Również regulaminy naborów pozwalają na reagowanie na bieżące potrzeby, m.in. poprzez 
doszczegółowienie pewnych kwestii, które mogą być rozumiane przez wnioskodawców oraz 
przedstawicieli KOP szeroko. Podejmowane działania pozwalają skutecznie odpowiedzieć – 
poprzez interwencję – na potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w województwie. 

Jak dowiodło badanie metodą wywiadów pogłębionych, potwierdzone analizą desk research, 
również wymogi, które są stawiane przed wnioskodawcami pozwalają na uwzględnienie 
potrzeb demograficznych regionu – przed wnioskodawcami stawiany jest bowiem wymóg 
uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie działań z punktu widzenia potrzeb 
demograficznych danej gminy lub powiatu, na obszarze których ma być realizowany projekt. W 
przypadku niektórych obszarów, w celu ukierunkowania wsparcia zastosowano kryteria 
premiujące. Przyznawały one dodatkowe punkty podmiotom, które planowały realizację 
projektu w miejscach, które w największym stopniu odbiegały od średniej województwa pod 
względem dostępności opieki nad dziećmi. Tym samym projekty są realizowane w miejscach, w 
których występuje największe zapotrzebowanie na tego typu działania. Rozwiązanie takie za 
adekwatne i zasadne do kontynuacji uznały osoby uczestniczące w panelu ekspertów. 

                                                      
24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wersja 
4.0, Warszawa, 7 września 2020 r., s. 241-248. 
25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wersja 
4.0, Warszawa, 7 września 2020 r., s. 297-310. 
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Uczestnicy panelu ekspertów zwrócili również uwagę na sytuację pandemiczną, która mogła 
wywrzeć wpływ na sytuację miejsc opieki nad dziećmi. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci na 
skutek czasowego zamknięcia miejsc opieki (w marcu 2020 r., a następnie w kwietniu 2021 r.) 
postawieni zostali przed tym, by samodzielnie zająć się dzieckiem. Mogło to kolidować z ich 
obowiązkami zawodowymi. Tym samym zalecane jest, by w ramach przyszłych projektów 
decydenci uwzględniali, jako kryterium oceniane na etapie wniosku o dofinansowanie 
(podobnie, jak miało to miejsce w latach 2014-2020) oraz wniosków o płatność, mechanizmy 
obniżające ryzyko związane z nieosiągnięciem zakładanych wartości wskaźników, jakie zamierza 
wdrożyć beneficjent. 

Zagadnienie badawcze: Czy podjęte działania w ramach RPO WM 2014-2020 w zakresie 
opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 przyczyniły 
się do efektywnego zarządzania rozwojem tj. czy właściwie określono cele rozwojowe, środki 
finansowe i zapewniono możliwości ich realizacji? 

Jak wykazała analiza wyników wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ RPO WM 2014-
2020, podejmowane działania skutecznie przyczyniły się do rozwoju miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3. Na uwagę zasługuje przyjęcie kryteriów, które ograniczały możliwość pobierania od 
rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci korzystających ze wsparcia zawyżonych opłat za 
świadczone usługi – nie mogły one przekraczać stawek ustalonych przez radę gminy, na 
obszarze której realizowany był projekt. Pozwoliło to na zwiększenie dostępności usług oraz na 
zapewnienie inkluzywnego dostępu do projektu. W przypadku, gdyby na obszarze danej gminy 
nie przyjęto stosownych uchwał, określono maksymalne pułapy opłat ponoszonych przez 
rodziców i opiekunów prawnych. 

Dodatkowo przewidziano punktację za realizację projektu w miejscu dogodnym z punktu 
widzenia komunikacji, co pozwala na zwiększenie zainteresowania rodziców/opiekunów 
prawnych wsparciem. 

Należy również wspomnieć o cross-financingu oraz ograniczeniu wydatków na cele 
infrastrukturalne, co także sprzyjało rozwojowi miejsc opieki – cross-financing miał ograniczony 
zakres, zaś wydatki infrastrukturalne musiały być uzasadnione przez wnioskodawców. 

Kolejną kwestią, o której należy wspomnieć, jest konieczność uwzględnienia w ramach 
wniosku o dofinansowanie potrzeb demograficznych obszaru, na którym projekt ma być 
realizowany.  

Na sterowanie rozwojem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do lat 6 pozwala również 
ukierunkowanie projektów dla konkretnych gmin – np. tych, w których odsetek dzieci objętych 
opieką kształtuje się na niskim poziomie. Pozwala to na przełamanie dysproporcji rozwojowych 
wynikających z niskiego upowszechnienia usług opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych na 
obszarach części gmin. 

Również przedstawiciele IZ RPO WM 2014-2020 uczestniczący w wywiadach pogłębionych 
wskazali, że wsparcie świadczone w ramach interwencji przyczynia się do osiągania celów 
rozwojowych województwa. Następuje to poprzez: 

 Aktywizację zawodową rodziców/opiekunów prawnych dzieci; 

 Zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia przez rodziców/opiekunów prawnych 
dzieci. 
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To z kolei przekładało się na rozwój gospodarczy regionu. 

W dalszej kolejności należy wspomnieć o działaniach podejmowanych na poszczególnych 
etapach realizacji interwencji: 

 Na etapie programowania podjęto starania mające na celu odpowiednie 
zaprojektowanie wsparcia, tj. przyjęcie adekwatnych wskaźników oraz ich wartości. 
Dokonano również szeregu ustaleń, m.in. w zakresie metodologii sposobu pomiaru tych 
wskaźników. 

 Etap wdrażania obejmował weryfikacje treści regulaminów, kryteriów naborów oraz 
bieżące dostosowywanie wsparcia do potrzeb regionu, m.in. poprzez stosowanie 
kryteriów ukierunkowujących wsparcie na poszczególne obszary. 

 Na etapie monitorowania podejmowano działania mające na celu weryfikację stopnia 
osiągnięcia wskaźników oraz wydatkowania środków. 

W przypadku wysokości środków finansowych należy wskazać, że są one niższe, niż 
zdiagnozowane potrzeby. 

O niewystarczającej wysokości środków finansowych na zaspokojenie potrzeb województwa 
w zakresie opieki nad dziećmi świadczy duży odsetek podmiotów, które nie uzyskują 
dofinansowania na realizację projektów w ramach interwencji, na co zwrócono uwagę w 
ramach wywiadów pogłębionych – dotyczy to nie tylko przedsięwzięć odrzucanych na etapie 
oceny, ale również takich, które nie uzyskały wsparcia z uwagi na wyczerpanie alokacji na dany 
nabór. 

W 2020 roku w ramach konkursu w poddziałaniu 10.1.4 – 52 projekty 
uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, ale wyczerpała się alokacja już po 
12 projektach (…). W 2019 roku było trochę więcej, bo było chyba 
52 ocenionych pozytywnie, a dofinansowanie dostało trzydzieści parę 
projektów. Jest ta potrzeba cały czas.  

Źródło: badanie TDI z przedstawicielem IP RPO WM 2014-2020. 

Należy jednak wskazać, że z uwagi na subiektywne czynniki nie wszystkie dzieci będą objęte 
opieką. Wynika to z różnych czynników (chęć pozostania z dzieckiem w domu przez 
rodzica/opiekuna prawnego, choroba dziecka uniemożliwiająca korzystanie przez nie z opieki 
itp.), zatem nie da się przyjąć precyzyjnie, ile miejsc opieki będzie potrzebne – wartość zawsze 
będzie obarczona pewnym błędem wynikającym z nieprzewidywalności decyzji rodziców co do 
powierzenia opieki nad swoim dzieckiem. Liczba ta nie będzie zatem równa liczbie dzieci w 
wieku do lat 3 i do lat 6 zamieszkujących na danym obszarze. 

Zagadnienie badawcze: W jaki sposób w projektach z obszaru opieki nad dziećmi do lat 3 i 
usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 zapewniono wypełnianie zasad 
horyzontalnych, tj. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zasady zrównoważonego 
rozwoju? 

Odnosząc się do zasad horyzontalnych należy wskazać na bardzo ogólny sposób ujęcia zapisów 
dotyczących tych kwestii w dokumentacji projektu. Potwierdzili to zarówno przedstawiciele IZ, 
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IP, jak też osoby zasiadające w KOP, które uczestniczyły w wywiadach pogłębionych 
realizowanych na potrzeby niniejszej ewaluacji. 

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  

W projektach najbardziej widoczna była zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Beneficjenci ujmowali ją we wnioskach o 
dofinansowanie w następujący sposób: 

 Wskazanie, że w razie potrzeby skorzystają z mechanizmu racjonalnych usprawnień; 

 Uwzględnianie w ramach kosztów kwalifikowalnych zajęć dedykowanych dzieciom 
z niepełnosprawnością; 

 Organizowanie zajęć wyrównujących deficyty rozwojowe i edukacyjne; 

 Integracja dzieci z niepełnosprawnością z dziećmi w pełni sprawnymi; 

 Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością; 

 Dostosowanie miejsc pracy do potrzeb opiekunów z niepełnosprawnościami, 
stanowiących kadrę projektową; 

 Uwzględnienie możliwości zatrudnienia dodatkowej osoby jako asystenta dziecka 
z niepełnosprawnością; 

 Dostosowanie materiałów w ramach projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością; 

 Przyznanie punktów premiujących przy rekrutacji do udziału w projekcie dla rodziców 
dzieci z niepełnosprawnością. 

Wykres 9. W jaki sposób uwzględnili Państwo w realizowanym projekcie zasadę równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Beneficjenci wskazywali, że zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami najczęściej była wypełniana poprzez dostosowanie stworzonych 
miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz poprzez realizację zajęć 
zwalczających stereotypy. W przypadku poddziałania 8.3.1. dodatkowo zwrócono uwagę na 
dostosowanie miejsc pracy do pracowników (opiekunów) z niepełnosprawnościami. W ramach 
poddziałania 8.3.2., realizowanego na obszarze WOF zwrócono również uwagę na realizację 
projektu nastawioną na wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami oraz uwzględnienie zasady w 
ramach szkoleń i kursów doskonalących umiejętności i kwalifikacje zawodowe opiekunów. 
Zaznaczyć przy tym trzeba, że beneficjenci nie zawsze posiadali wiedzę o możliwości 
skorzystania z mechanizmu racjonalnych usprawnień, co potwierdziły badania FGI z 
nauczycielami wychowania przedszkolnego. 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn  

W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn ujmowano ją na dużo większym 
poziomie ogólności, zaś beneficjenci wskazywali, że jej realizacja opierała się o niewykluczanie 
z uczestnictwa w projekcie nikogo ze względu na płeć – dotyczyło to zarówno kadry, jak też 
opiekunów prawnych dzieci. W wywiadach pogłębionych osoby odpowiedzialne za realizację 
Programu wskazywały, że o ile dominowały kobiety zajmujące się dziećmi, zdarzały się 
przypadki, gdy opiekunami prawnymi dzieci byli mężczyźni. Niemniej jednak, zasada ta opierała 
się głównie na identyfikacji barier równościowych w dostępie do opieki nad dzieckiem w 
rozumieniu standardu minimum26. 

O kwestię uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn zapytano również 
beneficjentów. Wskazali oni, że przede wszystkim zasadę uwzględniono poprzez wsparcie 
kobiet w powrocie na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. 
Tego typu działanie zadeklarowało średnio 38,65% beneficjentów, przy czym najwięcej – w 
przypadku poddziałania 8.3.1. Drugim sposobem ujęcia zasady było zatrudnienie w ramach 
projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wskazywano również na niewykluczający nikogo 
dostęp do projektu. 

                                                      
26 Załącznik nr 1 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach projektów współfinansowanych z EFS do Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 
Minister Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, 05 kwietnia 2018 r. 
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Wykres 10. W jaki sposób uwzględnili Państwo w realizowanym projekcie zasadę równości 

szans kobiet i mężczyzn? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Zasada zrównoważonego rozwoju 

W przypadku zasady zrównoważonego rozwoju we wnioskach o dofinansowanie podkreślano 
stricte środowiskowy wymiar. Takie rozumienie zasady przez beneficjentów potwierdzili 
przedstawiciele instytucji realizujących Program, wskazując na takie rozwiązania, jak na przykład 
korespondencja elektroniczna zamiast tradycyjnej, co służyć ma ograniczeniu zużycia papieru, 
organizacja akcji zmierzających do segregacji odpadów bądź zbiórki makulatury itp. O ile 
podejście takie jest istotne – zwłaszcza w przypadku dzieci, którym zaszczepia się ideę dbałości 
o środowisko naturalne, należy podkreślić definicyjne, holistyczne znaczenie zasady 
zrównoważonego rozwoju, akcentujące również aspekty społeczne i gospodarcze, związane z 
przeciwdziałaniem nierównościom i dysproporcjom rozwojowym poszczególnych obszarów w 
zakresie dostępu do opieki nad dziećmi. Również w tych aspektach zasada zrównoważonego 
rozwoju w projektach dot. opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla 
dzieci w wieku przedszkolnym powinna być realizowana. 

Odnosząc się do zasady zrównoważonego rozwoju należy podkreślić, że beneficjenci w dość 
ogólny sposób uwzględnili tę zasadę. Wskazywali oni na zajęcia edukujące dzieci z zakresu 
ochrony przyrody oraz na stosowanie w ramach projektu rozwiązań przyjaznych dla środowiska 
(np. wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz 
przejście z dokumentacji drukowanej na elektroniczną w celu uniknięcia drukowania 
nadmiernej ilości dokumentów). 
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Wykres 11. W jaki sposób uwzględnili Państwo w realizowanym projekcie zasadę 
zrównoważonego rozwoju?  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Podsumowując, należy podkreślić, że elementy wszystkich zasad horyzontalnych znajdowały 
odzwierciedlenie w projektach. Najbardziej akcentowana była jednak zasada równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Sprzyjały temu formy 
wsparcia, przewidujące m.in. dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami czy organizację zajęć dla dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami 
i deficytami rozwojowymi. 

Zagadnienie badawcze: Czy i w jakim stopniu dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 
wpłynęło na uatrakcyjnienie oferty, doposażenie i poprawę infrastruktury w zakresie edukacji 
przedszkolnej i opieki żłobkowej (np. wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym objętych 
dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi w latach 2015-2019, w tym w zakresie stwierdzonych 
deficytów edukacyjno-rozwojowych; wzrost liczby nauczycieli edukacji przedszkolnej, którzy 
podnieśli kompetencje lub kwalifikacje w latach 2015 -2019; wzrost liczby dostosowanych lub 
zaadaptowanych pomieszczeń, liczba utworzonych, wyposażonych placów zabaw). 

W niniejszej części wskazano wpływ realizowanych projektów na ofertę świadczoną przez 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6. 

Wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym objętych dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi 
w zakresie stwierdzonych deficytów edukacyjno-rozwojowych  

W pierwszej kolejności analizie poddany został wpływ projektu na wzrost liczby dzieci w wieku 
przedszkolnym objętych dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi w zakresie stwierdzonych 
deficytów edukacyjno-rozwojowych w latach 2015-2019. Wpływ projektów na ten aspekt 
został oceniony przez beneficjentów jako duży. 
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Wykres 12. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu liczby dzieci w 
wieku przedszkolnym objętych dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi w latach 2015-2019 w 
zakresie stwierdzonych deficytów edukacyjno-rozwojowych we wspartej w projekcie 
instytucji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=124). 

Beneficjenci wskazywali na otoczenie dzieci wszechstronnym wsparciem, zarówno rozwijającym 
zmysły, jak też profesjonalnym, np. ze strony logopedy. Wsparcie umożliwiło również 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, gdyż przewidywało dostosowanie miejsc do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wszystko to spowodowało, że rodzice chętnie 
korzystali z usług świadczonych w ramach projektu.  

W ramach projektu zrealizowano bardzo intensywny program zajęć 
dodatkowych (w tym specjalistycznych) dla dzieci w wieku przedszkolnym 
ukierunkowanych na niwelowanie stwierdzonych deficytów, mających na 
celu wyrównywanie szans edukacyjnych. W różnorodnych zajęciach 
(grupowych i indywidualnych) w dwóch przedszkolach uczestniczyły 
wszystkie dzieci, u których stwierdzono deficyty rozwojowe, w tym dzieci 
z niepełnosprawnościami. Rodzaj zajęć był dostosowany do indywidualnych 
potrzeb i stwierdzonych deficytów dziecka. 

Źródło: badanie CAWI/CATI z beneficjentami. 

Analizie poddano również odpowiedzi dyrektorów ośrodków wychowania przedszkolnego 
korzystających ze wsparcia w ramach projektów. Większość wskazała, że realizowany projekt w 
dużym lub bardzo dużym stopniu przyczynił się do wzrostu liczby dzieci w wieku przedszkolnym 
objętych dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi w zakresie stwierdzonych deficytów 
edukacyjno-rozwojowych w latach 2015-2019. Największy odsetek beneficjentów wskazujących 
na przeciętny wpływ znajdował się w podregionie żyrardowskim (50%) i m.st. Warszawie 
(19,57%). W przypadku m.st. Warszawy oraz podregionu Warszawskiego zachodniego 
odnotowano również odpowiedzi wskazujące na mały wpływ. 

50,81%

41,13%

3,23%
0,81%

4,03%

W bardzo dużym
stopniu

Raczej w dużym
stopniu

W przeciętnym stopniu Raczej w małym
stopniu

W bardzo małym
stopniu

Poddz. 10.1.4.



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 64 - 
 

Wykres 13. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu liczby dzieci w 
wieku przedszkolnym objętych dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi w latach 2015-2019 w 
zakresie stwierdzonych deficytów edukacyjno-rozwojowych we wspartej w projekcie 
instytucji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182). 

Analiza przeprowadzona w podziale na typ gminy pozwala na zaobserwowanie, że wpływ 
projektów na wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym objętych dodatkowymi zajęciami 
edukacyjnymi w zakresie stwierdzonych deficytów edukacyjno-rozwojowych jest największy na 
obszarach wiejskich, najmniejszy zaś – w gminach miejsko-wiejskich. 
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Wykres 14. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu liczby dzieci w 
wieku przedszkolnym objętych dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi w latach 2015-2019 w 
zakresie stwierdzonych deficytów edukacyjno-rozwojowych we wspartej w projekcie 
instytucji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182). 

Wzrost liczby nauczycieli edukacji przedszkolnej, którzy podnieśli kompetencje lub 
kwalifikacje  

Następnie analiza objęła wzrost liczby nauczycieli edukacji przedszkolnej, którzy podnieśli 
kompetencje lub kwalifikacje w latach 2015-2019. 

Wykres 15. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu liczby nauczycieli 
edukacji przedszkolnej, którzy podnieśli swoje kompetencje lub kwalifikacje w latach 2015-
2019 we wspartej w projekcie instytucji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 
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Wpływ projektu na wzrost kompetencji i kwalifikacji wśród nauczycieli został oceniony 
pozytywnie – 66,66% badanych beneficjentów wskazywało, że projekt miał dla tej kwestii 
istotne znaczenie. Na przeciętny wpływ wskazało 13,33% badanych, zaś co dziesiąty respondent 
zwrócił uwagę na mały wpływ. Dalsza analiza objęła dyrektorów ośrodków wychowania 
przedszkolnego, którzy również potwierdzili duży lub bardzo duży wpływ na kwalifikacje i 
kompetencje nauczycieli. Najmniejszy wpływ odnotowano w ramach podregionów 
ciechanowskiego oraz warszawskiego zachodniego. 

Wykres 16. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu liczby nauczycieli 
edukacji przedszkolnej, którzy podnieśli swoje kompetencje lub kwalifikacje w latach 2015-
2019 we wspartej w projekcie instytucji? 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182).Źródło: opracowanie własne na 
podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy uzyskali wsparcie 
w ramach projektu (n=182). 

Badani beneficjenci wskazywali, że nauczyciele zostali objęci specjalistycznymi kursami, 
szkoleniami oraz studiami podyplomowymi. Kształcenie było także koniecznością w związku z 
rozszerzeniem działalności placówki (np. utworzeniem miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością) 
i związanymi z tym nowymi obowiązkami. Wskazywano, że nauczyciele chętnie korzystali ze 
wsparcia, gdyż nie wymagało ono ponoszenia dodatkowych opłat przez nich, a pozwalało na 
uzyskanie trwałego efektu (dokumenty potwierdzające odbyte kursy i szkolenia będą służyły 
uczestnikom projektu nie tylko podczas pracy w danej placówce, ale również w przypadku 
zmiany pracy będą poświadczać ich kwalifikacje i kompetencje). Zwracano uwagę przede 
wszystkim na to, że prócz formalnego potwierdzenia kwalifikacji uczestnictwo w szkoleniach i 
kursach przełożyło się na lepsze efekty pracy nauczycieli, przede wszystkim w zakresie 
wykrywania deficytów rozwojowych dzieci. 
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Dzięki podniesionym kompetencjom przez nauczycieli wychowania 
przedszkolnego z zakresu wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych 
gdzie rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo ważna 
poprawiona została jakość wychowania przedszkolnego co przyczynia się 
uzyskaniem pozytywnych efektów pracy. 

Źródło: badanie CAWI/CATI z beneficjentami. 

Potwierdzili to nauczyciele uczestniczący w badaniu FGI, którzy skorzystali ze wsparcia w 
ramach projektów. Wskazywali oni na przydatność szkoleń, przede wszystkich tych 
certyfikowanych, które w przypadku konieczności samodzielnego sfinansowania stanowiłyby 
duże obciążenie dla nauczycieli lub budżetów organów prowadzących ośrodki wychowania 
przedszkolnego. Nie wszystkie treści stanowią przedmiot nauczania na studiach 
pedagogicznych, co powoduje, że nauczyciele wychowania przedszkolnego powinni stale 
doskonalić swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. W dalszym ciągu następuje również 
rozwój metod pracy z dzieckiem, tym samym jest to dodatkowy czynnik wpływający na 
przydatność wsparcia kierowanego do nauczycieli. Nauczyciele biorący udział w FGI wskazywali 
ponadto, że poprzez wsparcie, z którego skorzystali, nabyli większej pewności siebie 
w kontaktach z rodzicami, co nawet wśród osób z krótkim stażem zawodowym przekładało się 
na większą skuteczność kontaktu. Prócz tego, jak zauważono w ramach FGI, zasadne jest 
odświeżanie wiadomości dotyczących m.in. pierwszej pomocy przedlekarskiej dla dziecka. 

Odpowiedzi dyrektorów ośrodków wychowania przedszkolnego wskazują na podobne 
tendencje, które zaobserwowano w przypadku badań z beneficjentami. Również w przypadku 
dyrektorów OWP zaobserwowano duży lub bardzo duży wpływ. Wpływ przeciętny lub mały 
zadeklarowały placówki znajdujące się na obszarze m.st. Warszawy oraz podregionów 
radomskiego, warszawskiego zachodniego oraz warszawskiego wschodniego. Tym samym, 
obserwuje się, że wsparcie silniej oddziaływało na Region Mazowiecki Regionalny, niż na 
Region Warszawski Stołeczny. 
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Wykres 17. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu liczby nauczycieli 
edukacji przedszkolnej, którzy podnieśli swoje kompetencje lub kwalifikacje w latach 2015-
2019 we wspartej w projekcie instytucji? 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182). 

Analizę przeprowadzono również w podziale na typ gminy. Ukazała ona, że największy wpływ 
przedsięwzięć na wzrost liczby nauczycieli edukacji przedszkolnej, którzy podnieśli swoje 
kompetencje lub kwalifikacje na skutek udziału w projekcie jest największy na obszarze gmin 
wiejskich, najmniejszy zaś – w gminach miejsko-wiejskich. 

Wykres 18. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu liczby nauczycieli 
edukacji przedszkolnej, którzy podnieśli swoje kompetencje lub kwalifikacje w latach 2015-
2019 we wspartej w projekcie instytucji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182). 
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Komfort pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego  

Następnie ocenie podległ komfort pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego. Większość 
badanych podmiotów oceniła wpływ projektu na ten aspekt jako duży. Co dziesiąty badany 
wskazał na przeciętny wpływ, zaś jedynie 2,5% - na mały (suma odpowiedzi „raczej w małym 
stopniu” i „w bardzo małym stopniu”). 

Wykres 19. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu komfortu pracy 
(warunków pracy) nauczycieli edukacji przedszkolnej we wspartej w projekcie instytucji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=124). 

Uwzględniając podział na podregiony zauważyć można duży wpływ projektów na wzrost 
komfortu pracy nauczycieli – większy jednak w przypadku Regionu Mazowieckiego 
Regionalnego, niż Regionu Warszawskiego Stołecznego. 
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Wykres 20. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu komfortu pracy 
(warunków pracy) nauczycieli edukacji przedszkolnej we wspartej w projekcie instytucji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182). 

W podziale na typ gminy ujawniają się tendencje w zakresie dużego wpływu wsparcia w 
gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz relatywnie małego wpływu w przypadku miast. 
Wynikać to może z tego, że w przypadku nauczycieli z obszarów miejskich komfort ten już 
wyjściowo był na wysokim poziomie. 
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Wykres 21. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu komfortu pracy 
(warunków pracy) nauczycieli edukacji przedszkolnej we wspartej w projekcie instytucji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182). 

Beneficjenci wskazali, że wzrost komfortu pracy nauczycieli wiązał się z różnorodnymi 
działaniami podejmowanymi w ramach projektów – wskazywano zarówno na remonty i 
dostosowanie budynków, zakup wyposażenia i pomocy edukacyjnych, jak i na wzrost 
kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. 

Dzięki realizacji projektu udało się zakupić wiele różnorodnych, 
specjalistycznych i nowatorskich pomocy dydaktycznych, które nauczyciele 
wychowania przedszkolnego i specjaliści wykorzystują w swojej codziennej 
pracy. W połączeniu z wykwalifikowaną kadrą i bogatą ofertą 
różnorodnych zajęć sprawiły one, że dzieci mają doskonałe warunki 
edukacyjne. Mogły też najlepiej przygotować się do wyzwania, jakim 
będzie późniejsza nauka w szkole.  

Źródło: badanie CAWI/CATI z beneficjentami (n=159). 

Fizyczna poprawa warunków pracy nauczycieli przekładała się na efekty osiągane podczas ich 
pracy z dzieckiem. Nauczycielom łatwiej było przygotować się do zajęć zarówno z uwagi na 
posiadane pomoce edukacyjne, jak i sprzęt (laptop, drukarka itp.). Dzieci natomiast chętnie 
sięgały po nowe zabawki edukacyjne i książeczki, co sprzyjało ich rozwojowi zarówno w ramach 
zajęć zorganizowanych, jak i podczas swobodnej zabawy. 

Wykorzystywane programy interaktywne uatrakcyjniały pracę dzieci i 
sprawiały, że nauka stawała się zabawą i przyjemnością. Wszystkie 
zakupione pomoce i urządzenia sprawiają, że przedszkole zapewnia swoim 
podopiecznym wszechstronny rozwój oraz pomoc w walce z różnego 
rodzaju problemami charakterystycznymi dla tego okresu życia. 

Źródło: badanie CAWI/CATI z beneficjentami (n=159). 
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Na kwestię tę wpłynęły również wspomniane już wcześniej szkolenia z zakresu podnoszenia 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych, które pełniły wszechstronną rolę: 

 Pozwalały nauczycielom nabyć nowe, nieposiadane dotychczas kompetencje; 

 Pozwalały nauczycielom potwierdzić w sposób formalny posiadane kompetencje; 

 Pomagały nauczycielom wzmocnić pewność siebie w kontaktach z rodzicami i 
opiekunami prawnymi dzieci; 

 Umożliwiały nauczycielom wykorzystanie w praktyce nowych metod pracy z dzieckiem 
oraz wczesne zaobserwowanie dysfunkcji oraz nieprawidłowości rozwojowych. 

Wyposażenie i infrastruktura miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania 
przedszkolnego 

Ostatni z badanych aspektów objął kwestie wyposażenia – zarówno w wyposażenia sal i 
budynków, jak też wyposażenia zewnętrznego (placów zabaw przy placówce). We wszystkich 
poddziałaniach obserwowano duży wpływ wsparcia na ten aspekt, co prezentuje poniższy 
wykres. Wskazywano przy tym na generalne remonty budynków, zakup zabawek i wyposażenia 
wykorzystywanego zarówno w ramach codziennych zajęć, jak też w ramach zajęć 
specjalistycznych. Dużą rolę przypisywano możliwości wdrożenia w placówkach terapii 
integracji sensorycznej dzięki zakupionemu doposażeniu, co pozwala na wczesne wykrywanie 
deficytów i wad rozwojowych u podopiecznych. Doposażenie rozpatrywano także w kontekście 
zakupu sprzętu i elementów przeznaczonych do wykorzystania w pracy z dziećmi z 
niepełnosprawnościami. 

Wykres 22. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu liczby 
dostosowanych lub doposażonych pomieszczeń oraz terenów towarzyszących (np. placów 
zabaw) do świadczenia opieki nad dziećmi w latach 2015-2019 we wspartej w projekcie 
instytucji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 
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Zagadnienie to zostało też poruszone w trakcie badań z dyrektorami żłobków i przedszkoli. 
Również oni zauważyli duży wpływ oferowanego wsparcia na wzrost liczby dostosowanych lub 
doposażonych pomieszczeń oraz terenów towarzyszących (np. placów zabaw) do świadczenia 
opieki nad dziećmi. 

Wykres 23. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu liczby 
dostosowanych lub doposażonych pomieszczeń oraz terenów towarzyszących (np. placów 
zabaw) do świadczenia opieki nad dziećmi w latach 2015-2019 we wspartej w projekcie 
instytucji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182). 

Analizując podział na typ obszaru zauważa się, że wsparcie w największym stopniu oddziałuje na 
infrastrukturę i doposażenie w placówkach zlokalizowanych w gminach wiejskich, w 
najmniejszym zaś – w miejsko-wiejskich. 
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Wykres 24. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu liczby 
dostosowanych lub doposażonych pomieszczeń oraz terenów towarzyszących (np. placów 
zabaw) do świadczenia opieki nad dziećmi w latach 2015-2019 we wspartej w projekcie 
instytucji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182). 

Kwestię wyposażenia akcentowano również podczas badań metodą FGI. Nauczyciele 
uczestniczący w badaniu wskazywali, że zakup tablic multimedialnych, tabletów, laptopów oraz 
innego sprzętu elektronicznego wpłynął na atrakcyjność zajęć oraz komfort ich prowadzenia. 
Nauczyciele wskazywali, że sprzęt wykorzystywany wcześniej był przestarzały i awaryjny, co 
powodowało komplikacje np. podczas chęci wykorzystywania muzyki w ramach zajęć – awaria 
sprzętu oraz konieczność jego zrestartowania rozpraszała uwagę grupy dzieci oraz powodowała 
znudzenie. Nowy sprzęt wyeliminował ten problem. 

Zagadnienie badawcze: Jaka jest tendencja powstawania nowych form edukacji 
przedszkolnej (rodzaje form opieki tj. punkty przedszkolne i zespoły wychowania 
przedszkolnego, podmiot prowadzący: publiczny, prywatny, NGO) oraz miejsc usług opieki 
nad dziećmi do lat 3 (rodzaje form opieki tj. żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun i niania, 
podmiot prowadzący: publiczny, prywatny, NGO), jakie czynniki wspomagają,  
a jakie utrudniają ich tworzenie? Czy ww. zakresie zauważalne są różnice, jeśli tak to jakie, 
pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi? 

Z punktu widzenia instytucji realizujących Program potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi do 
lat 3 koncentrują się wokół: 

 Tworzenia publicznych instytucjonalnych form opieki, co minimalizowałoby koszty 
ponoszone na rzecz takiej opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych; 

 Tworzenia miejsc opieki przede wszystkich na obszarach wiejskich, które cechują się 
największym odchyleniem od średniej wojewódzkiej w tym zakresie; 
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 Poprawy usytuowania placówek opieki (poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu 
zarówno komunikacją miejską, jak i transportem prywatnym, zapewnienie parkingów 
przed obiektami); 

 Likwidacji barier architektonicznych; 

 Ciągłego, bieżącego diagnozowania potrzeb rodziców i opiekunów prawnych dzieci 
oraz działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do tych osób. 

Odnosząc się do rodzaju dominujących form wsparcia należy wskazać, że w przypadku opieki 
nad dziećmi do lat 3 najbardziej rozpowszechniona była opieka w formie żłobków. Wynikało to 
nie tylko ze zdiagnozowanych potrzeb, ale również z konieczności realizacji przed podmioty 
publiczne (jednostki samorządu terytorialnego) działań ukierunkowanych na opiekę nad 
dziećmi do lat 3. 

W przypadku miejsc opieki nad dziećmi do lat 6 dominowały natomiast przedszkola. 
Zaobserwowane tendencje związane są z tym, że działania, przede wszystkim na obszarach 
wiejskich i małomiejskich były realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, które 
takie formy świadczenia opieki uznają za podstawowe. Do nich są także przyzwyczajeni rodzice 
– są to najpowszechniejsze i najbardziej znane formy. Pozwalają także na opiekę przez długi 
czas w ciągu dnia, a przez to – cieszą się największym zainteresowaniem. 

Zagadnienie badawcze: Jaka jest teoria zmiany wsparcia (logika interwencji) w zakresie 
opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo wychowawczych dla dzieci do lat 6 
realizowanej w ramach RPO WM 2014-2020? 

Badani przedstawiciele IZ RPO WM 2014-2020 wskazali, że zapotrzebowanie na tworzenie 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w dalszym ciągu występuje w województwie mazowieckim. 
Wskazano, że zapotrzebowanie takie jest potwierdzane poprzez cykliczne prowadzenie analizy 
dostępności usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 3 w województwie 
mazowieckim. 

Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że odsetek dzieci objętych opieką 
żłobkową w województwie mazowieckim w 2019 roku w stosunku do 2014 
roku wzrósł o 6,6% i wyniósł tylko 13,5% w województwie mazowieckim. 
Spośród 314 gmin, które wchodzą w skład województwa mazowieckiego w 
2019 roku aż w 193 gminach żadne dziecko w wieku do lat 3 nie było objęte 
opieką w żłobku albo w klubie dziecięcym. Wśród tych gmin przeważającą 
większość (…) stanowiły gminy wiejskie. Widać, że na obszarach wiejskich 
wygląda to zdecydowanie gorzej niż na obszarach miejskich. 

Źródło: badanie TDI z przedstawicielem IZ RPO WM 2014-2020. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zapotrzebowanie to dotyczy całego województwa, jednak 
przede wszystkim problem niewystarczającej opieki nad dzieckiem do lat 3 dotyczy terenów 
wiejskich. Dlatego też zasadne jest przyjęcie, na przykład na poziomie kryteriów wyboru 
projektów, takich kryteriów, które premiowałyby przedsięwzięcia realizowane na obszarze 
gmin, w których odsetek dzieci objętych opieką jest niższy od średniej wojewódzkiej oraz takich, 
gdzie odsetek ten jest najniższy. Pozwoliłoby to wyrównać dysproporcje pomiędzy 
poszczególnymi obszarami. Analiza dostępnych kryteriów wyboru projektów dowiodła, że 
rozwiązanie takie zostało już przyjęte w ramach naborów obejmujących interwencję. Tym 
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samym należy ocenić przyjęte kryteria pozytywnie, jako odpowiadające na wyzwania stojące 
przed poszczególnymi obszarami województwa w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi. 

Jak dowiodły wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO, w przypadku usług opiekuńczo-
wychowawczych skierowanych do dzieci w wieku do lat 6 problem związany z dysproporcjami 
w rozmieszczeniu placówek zapewniających opiekę jest mniej powszechny, ale występują 
podobne tendencje, jak w przypadku usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3. Wskazano, że 
potrzebę wsparcia obserwuje się przede wszystkim w zakresie tworzenia miejsc 
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Jednocześnie, co pokazały wywiady pogłębione z przedstawicielami IP RPO WM, istnieje 
zróżnicowany zakres, jaki obejmują projekty realizowane na obszarach miejskich oraz wiejskich. 
W przypadku obszarów miejskich wsparcie obejmuje przede wszystkim dofinansowanie 
zajęć, natomiast w przypadku obszarów wiejskich dużo częściej wśród kosztów 
kwalifikowalnych projektów znajdują się remonty oraz doposażenie placówek. Zróżnicowanie 
wynika z potrzeb poszczególnych podmiotów, jak również ze specyfiki dotychczas świadczonego 
wsparcia. W dużych miastach jest też dużo większy nacisk na zajęcia dodatkowe, co sprzyja 
realizacji projektów z zakresu uatrakcyjnienia oferty zajęć. Inne tempo życia powoduje też, że 
na obszarach tych istotne staje się wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania 
przedszkolnego. 

Jeśli chodzi o tereny wiejskie, to w ogóle tam założenie ośrodka 
wychowania przedszkolnego było kluczowe, ze względu na to, że „białe 
plamy” były tam dosyć mocno widoczne, także z ich punktu widzenia szansa 
na złożenie ośrodków wychowania przedszkolnego była bardzo ważna. 
Musimy pamiętać, że jeszcze kilka lat temu ustawowo samorządy zostały 
zobowiązane do zapewnienia miejsc wychowania. Natomiast finansowo 
musiały się borykać z tym same i takie wsparcie w dużej mierze pomogło im. 

Źródło: badanie TDI z przedstawicielem IP RPO WM 2014-2020. 

Badania FGI z nauczycielami dowiodły, że na obszarach wiejskich występują inne trudności 
związane z rozwojem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6, niż na obszarach miejskich. 
Przede wszystkim, na obszarach wiejskich rodzice są mniej skłonni do zapewniania dziecku 
opieki zinstytucjonalizowanej. Zazwyczaj dzieci spędzają dzień z niepracującym rodzicem lub 
opiekunem prawnym. Zapewnienie dziecku opieki wiąże się z dodatkowymi obowiązkami tj. 
poranne wstanie oraz przygotowanie dziecka do wyjścia, a także konieczność zaprowadzenia 
lub zawiezienia dziecka do żłobka lub przedszkola. Niemniej, na skutek interwencji rodzice 
chętniej niż dotychczas korzystali z opieki – czas, gdy dziecko korzystało z opieki mogli oni 
bowiem wykorzystać na przykład na załatwienie spraw urzędowych bądź zakupy. Zwiększona 
skłonność do zapewnienia dziecku opieki przez rodziców i opiekunów z obszarów wiejskich 
utrzymywała się także po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 

Drugą trudnością, jaką zaobserwowano na obszarach wiejskich, jest niechęć rodziców do 
diagnozowania dzieci w kierunku deficytów rozwojowych, co jest związane z obawą o 
stygmatyzację dziecka w małej społeczności lokalnej. Również te trudności zostały przełamane 
na skutek realizacji projektów. 

Reasumując dokonaną analizę, należy uznać, że wsparcie w zakresie opieki należy 
kontynuować. Obecne rozwiązania zapewniają możliwość minimalizowania dysproporcji 
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pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. Zróżnicowany katalog typów projektów pozwala 
natomiast na odpowiedź na zróżnicowane potrzeby poszczególnych placówek oferujących 
opiekę nad dziećmi. Tym samym zalecana jest kontynuacja interwencji w kolejnych latach. 

Zagadnienia badawcze: Czy identyfikuje się komplementarność zakresu interwencji 
realizowanej w ramach RPO WM 2014-2020 z krajowymi programami operacyjnymi lub 
Programami Resortowymi MRPiPS „MALUCH”, „MALUCH+? Czy identyfikuje się nakładanie 
zakresu interwencji realizowanej w ramach RPO WM 2014-2020 z krajowymi programami 
operacyjnymi lub Programami Resortowymi MRPiPS „MALUCH”, „MALUCH+? Jaka jest ocena 
skuteczności, efektywności i dostępności do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020 w porównaniu 
z Programem Resortowym MRPiPS „MALUCH”, „MALUCH+”? 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ogłaszany jest w edycjach rocznych od 2017 r. 
(wcześniej jego odpowiednik – Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 „MALUCH” – ogłaszany był w cyklach dwuletnich w 2012 r., 2014 r. i 2016 r.). 
Celem Programu, jak zauważają jego twórcy, jest zwiększenie dostępności terytorialnej i 
finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów27. Fundusze 
Programu mogą być rozdysponowane na zadania ujęte w ramach 4 modułów, obejmujących: 

 Moduł 1, kierowany do JST: utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych 
oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania; 

 Moduł 2, kierowany do JST: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych 
przez JST z udziałem Programu (tj. wcześniejszych jego edycji); 

 Moduł 3, kierowany do podmiotów innych, niż JST: utworzenie nowych miejsc w 
żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich 
funkcjonowania; 

 Moduł 4, kierowany do podmiotów innych, niż JST: zapewnienie funkcjonowania miejsc 
opieki. 

Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów realizacji zadań. Wysokość udzielanego wsparcia zależy 
od liczby tworzonych miejsc oraz wynosi: 

 W przypadku gmin, gdzie nie funkcjonowały przed udziałem w Programie tego typu 
placówki: 

o maksymalnie 30 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie 
dziecięcym; 

o maksymalnie 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna; 

 W przypadku gmin, gdzie funkcjonowały przed udziałem w Programie tego typu 
placówki: 

o maksymalnie 22 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie 
dziecięcym; 

                                                      
27 Zob. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
2019, Warszawa, listopad 2018 r., s. 2 i pozostałe edycje dostępne na stronie: 
www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch (dostęp: 27.01.2021). 
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o maksymalnie 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna; 

 W przypadku podmiotów innych, niż JST: 
o maksymalnie 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie 

dziecięcym; 
o maksymalnie 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna28. 

W dalszej części niniejszego dokumentu określono, jakie wydatki mogą być pokrywane ze 
środków Programu. W przypadku modułu 1 określono, że mogą one dotyczyć wszystkich 
wydatków majątkowych lub bieżących związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki29, w tym 
w szczególności takich wydatków, jak: 

 zakup nieruchomości; 

 budowa obiektu budowlanego i roboty budowlane; 

 przebudowa obiektu budowlanego; 

 dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, 
sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

 zakup i montaż wyposażenia; 

 zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 
specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci , wspomagania rozwoju i 
prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi; 

 wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem (jako 
wydatek towarzyszący); 

 modyfikacja przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci; 

 koszty pośrednie (np. koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu, certyfikacji 
i pozwoleń, szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy, koszty obsługi, naboru dzieci, 
promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi, prowadzenia rachunku bankowego 
i przelewów30. 

W przypadku podmiotów innych niż JST dopuszczalne jest finansowanie wydatków 
majątkowych lub bieżących związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki za wyjątkiem 
budowy lub zakupu nieruchomości31. 

                                                      
28 Zob. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
2019, Warszawa, listopad 2018 r. i pozostałe edycje dostępne na stronie: 
www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch (dostęp: 27.01.2021). 
29 Zob. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
2019, Warszawa, listopad 2018 r. i pozostałe edycje dostępne na stronie: 
www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch (dostęp: 27.01.2021). 
30 Zob. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
2019, Warszawa, listopad 2018 r., s. 12-14 i pozostałe edycje dostępne na stronie: 
www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch (dostęp: 27.01.2021). 
31 Zob. Tamże, s. 12-14 i pozostałe edycje dostępne na stronie: 
www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch (dostęp: 27.01.2021). 

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch
https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch
https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch
https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch
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Dodatkowo, można finansować koszty funkcjonowania miejsc, takie, jak: 

 wynagrodzenie całego personelu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3; 

 dostawy mediów; 

 czynsz, koszty najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu; 

 przygotowanie wyżywienia; 

 koszty związane z utrzymaniem czystości; 

 zakup środków higienicznych; 

 koszty pośrednie (tj. koszty zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej);  

 koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów32. 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej charakteryzuje się więc komplementarnością 
względem interwencji z RPO WM 2014-2020. Zauważyć należy, że Program „MALUCH+” 
pozwala na podejmowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych, mających na celu utworzenie 
miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3, których podejmowanie w ramach RPO WM 2014-2020 
jest bardzo ograniczone. Tym samym program ten wspiera interwencję w ramach OP 8 RPO 
WM 2014-2020. Pomimo tego obserwuje się nakładanie zakresu interwencji w pewnym 
stopniu: zarówno Program „MALUCH+”, jak też RPO WM zezwala na finansowanie m.in. 
kosztów wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych. 

Różnice występują w odniesieniu do wartości podejmowanych przedsięwzięć. W ramach 
Programu „MALUCH+” możliwe do uzyskania maksymalne dofinansowanie wynosi od 15 do 30 
tys. PLN na utworzenie jednego miejsca opieki oraz 5 tys. PLN na wsparcie opiekuna dziennego. 
W przypadku RPO WM 2014-2020 wskazano natomiast jedynie minimalną wartość projektu: 
100 000 PLN33. 

Analiza wyników badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami IZ, IP, KOP i KM 
pozwala na wskazanie, że problematyczne może być uzyskanie oraz rozliczenie wsparcia. 
Wskazywano, że procedury w ramach RPO WM są dużo bardziej skomplikowane, niż z 
Programów Resortowych „Maluch” oraz „Maluch+”. Wskazane w poprzednim zdaniu Programy 
nie podlegają bowiem takim wymogom w zakresie rozliczania i sprawozdawczości, jak projekty 
współfinansowane ze środków RPO WM 2014-2020. Powoduje to, że stopień formalności 
wynikający zarówno z uzyskania, jak i z rozliczenia wsparcia, w przypadku tych źródeł jest mniej 
uciążliwy dla beneficjentów, niż w przypadku korzystania ze środków pochodzących z funduszy 
unijnych. 

Prócz wsparcia przeznaczonego na tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 (zaznaczyć 
trzeba, że placówki świadczące taką opiekę korzystają z innych środków, tj. dotacje i subwencje 
na realizacje powierzonych zadań. Ponadto, placówki takie korzystają ze wsparcia w ramach 
WFOŚiGW (np. na termomodernizację) oraz PFRON (w zakresie dostosowania infrastruktury do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami). 

                                                      
32 Zob. Tamże, s. 12-14 i pozostałe edycje dostępne na stronie: 
www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch (dostęp: 27.01.2021). 
33 Por. Regulaminy konkursów w ramach OP 8 dostępne na stronie internetowej 
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/ (dostęp: 28.01.2021). 

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch
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Podsumowując, należy uznać, że wsparcie z Programu Resortowego „Maluch+” było 
komplementarne z tym udzielanym w ramach Poddziałań 8.3.1. oraz 8.3.2. Programu. 
Beneficjenci często wskazywali na działania, które zostały zrealizowane z tego alternatywnego 
źródła, a które były uzupełniane wsparciem w ramach projektu współfinansowanego z RPO 
WM. 

Zagadnienie badawcze: W jakim stopniu interwencja w ramach RPO WM 2014-2020 
odpowiada na zdiagnozowane potrzeby zawarte w Zaleceniach Rady dla Polski (Country 
Specific Recommendations) i Country Report dla Polski na poziomie regionalnym? 

W Country Specific Recommendations dla Polski od 2014 roku akcentowana jest kwestia 
poziomu bezrobocia wśród osób młodych, a więc także wśród młodych rodziców. Zwracano 
uwagę na niekorzystne dla pracowników rodzaje umów, tj. umowy o pracę na czas określony 
bądź umowy cywilnoprawne34. Jednocześnie zwracano uwagę na niski poziom zatrudnienia 
wśród kobiet. Jako powód takiego stanu rzeczy identyfikowano wciąż niewystarczający dostęp 
do opieki nad dziećmi, przede wszystkim na obszarach wiejskich oraz dysproporcje w dostępie 
do miejsc opieki nad dzieckiem i wychowania przedszkolnego35. Biorąc pod uwagę diagnozę 
sytuacji, Rada Europejska zalecała kontynuację starań mających na celu podniesienie poziomu 
aktywności zawodowej kobiet, w szczególności przez dążenie do zwiększenia dostępności opieki 
nad dziećmi i edukacji przedszkolnej o wysokiej jakości i przystępnej cenowo oraz zapewnienie 
stabilnego finansowania36. 

Kwestię niedostatecznej dostępności do opieki nad dziećmi oraz wychowania przedszkolnego 
oraz związaną z tym ograniczoną aktywność zawodową młodych kobiet akcentowano również 
w kolejnych latach37. 

W 2016 r. zwrócono uwagę na znaczący wzrost dostępności do wychowania przedszkolnego i 
opieki nad dziećmi do lat 3. Niemniej jednak dostępność tą nadal określano jako najniższą w 
UE38. Zwrócono uwagę na Program „Rodzina 500+”, który może zniechęcić młodych 
rodziców/opiekunów prawnych dzieci do podejmowania aktywności zawodowej39. Program ten 
oraz obawa o demobilizację zawodową młodych rodziców były też przedmiotem zaleceń 

                                                      
34 Zalecenie Rady z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. 
oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji 
na 2014 r. 
(2014/C 247/19), Dz. Urz. UE C 247/97 z 29.7.2014, s. 2. 
35 Tamże, s. 3. 
36 Tamże, s. 4. 
37 Zalecenie Rady z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2015 
r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji 
na 2015 r. (2015/C 272/24), Dz. Urz. UE C 272/91 z 18.8.2015, s. 3. 
38 Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 
r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji 
na 2016 r. (2016/C 299/04), Dz. Urz. UE C 299/15 z 18.8.2016, s. 3. 
39 Tamże. 
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sformułowanych w 2017 r.40. W 2018 roku stwierdzono, że Program „Rodzina 500+” przyczynił 
się do spadku chęci zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi, zaś odsetek dzieci do lat 
3 objętych opieką zinstytucjonalizowaną jest jednym z najniższych w UE, co dodatkowo wpływa 
na aktywizację zawodową kobiet41. W 2018 r. i 2019 r. zalecenia po raz kolejny koncentrowały 
się na konieczności podjęcia działań aktywizacyjnych względem kobiet oraz zwiększenia 
dostępu do opieki nad dziećmi42. 

W 2020 r. przewidywano, że z uwagi na pandemię, udział kobiet w rynku pracy w dalszym ciągu 
pozostanie niski. Bezprecedensowe środki, jakie podjęto w celu zahamowania 
rozprzestrzeniania się COVID-19 (ścisła kwarantanna, nauczanie zdalne, czasowe zamknięcie 
żłobków i przedszkoli) wywarły – i wywrą – również skutki społeczne. W tym kontekście 
zalecenia koncentrowały się na tym, by doskonalić elastyczne formy świadczenia pracy43 . 

Podobne aspekty wskazywano również w ramach Country Report dla Polski w poszczególnych 
latach. Zwracano uwagę na niską aktywność zawodową kobiet, na którą negatywnie wpływała 
polityka socjalna władz centralnych (wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, wprowadzenie 
Programu „Rodzina 500+”)44. W 2019 r. oraz 2020 r. zwrócono uwagę na wzrastający odsetek 
kobiet biernych zawodowo z uwagi na obowiązki opiekuńcze względem dzieci45. 

Ponadto, należy zwrócić uwagę na obowiązek wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 
lat oraz podniesienie minimalnego wieku obowiązku szkolnego – podlega mu dziecko od lat 7 

                                                      
40 Zalecenie Rady z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2017 
r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji 
na 2017 r. (2017/C 261/20), Dz. Urz. UE C 261/88 z 9.8.2017, s. 3, 4. 
41 Zalecenie Rady z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2018 
r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji 
na 2018 r. (2018/C 320/20), Dz. Urz. UE C 320/88 z 10.9.2018, s. 2. 
42 Tamże, s. 4, Zalecenie Rady z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie krajowego programu reform 
Polski na 2019 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę 
programu konwergencji na 2019 r. (2019/C 301/21), Dz. Urz. UE C 301/123 z 5.9.2019, s. 3. 
43 Zalecenie Rady z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2020 
r., zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 
2020 r. (2020/C 282/21), Dz. Urz. UE C 282/135 z 26.8.2020, s. 5, 6, 7. 
44 Ocena krajowego programu reform i programu konwergencji na 2014 r. dla Polski, 
{COM(2014) 422 final} Bruksela, dnia 2.6.2014 r., SWD(2014) 422 final, s. 20; Dokument 
Roboczy Służb Komisji, Sprawozdanie krajowe - Polska 2016 r., Bruksela, dnia 26.2.2016 r., 
SWD(2016) 89 final, s. 21; Commission Staff Working Document, Country Report Poland 2017, 
Brussels, 22.2.2017, SWD(2017) 86 final, s. 22; Sprawozdanie krajowe – Polska 2018 r., 
{COM(2018) 120 final}, Bruksela, dnia 7.3.2018 r., SWD(2018) 219 final, s. 28; Sprawozdanie 
krajowe – Polska 2019, {COM(2019) 150 final}, Bruksela, dnia 27.2.2019 r., SWD(2019) 1020 
final, s. 32. 
45 Sprawozdanie krajowe – Polska 2019, {COM(2019) 150 final}, Bruksela, dnia 27.2.2019 r., 
SWD(2019) 1020 final, s. 32; Sprawozdanie krajowe – Polska 2020, {COM(2020) 150 final}, 
Bruksela, dnia 26.2.2020 r., SWD(2020) 520 final, s. 33. 
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nie od lat 6 – w ramach Country Report wskazywano, że działanie to wpłynie negatywnie na 
dostępność miejsc opieki nad dziećmi, która i bez tego cechuje się dużymi potrzebami46. 

Odnosząc się do specyfiki województwa mazowieckiego oraz dokonanej w ramach 
wcześniejszych zagadnień badawczych diagnozy należy wskazać, że na sytuację w zakresie 
opieki nad dziećmi i wychowania przedszkolnego ma wpływ nie tylko ograniczona dostępność 
do opieki nad dziećmi i usług opiekuńczo wychowawczych. Mają na nią wpływ również aspekty 
niezależne od władz regionalnych, tj.: 

 Niechęć rodziców/opiekunów prawnych do podejmowania niskopłatnej pracy w świetle 
otrzymywanych świadczeń społecznych z Programu „Rodzina 500+”; 

 Niechęć rodziców/opiekunów prawnych do podejmowania pracy wobec możliwości 
skorzystania z długich urlopów rodzicielskich. 

Na aspekty te zwrócono uwagę w ramach Country Report. 

Podsumowując, wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 
miejsc wychowania przedszkolnego przez cały okres realizacji RPO WM 2014-2020 było 
istotnym aspektem, podnoszonym w ramach Zaleceń dla Polski. Pomimo podejmowanej 
interwencji w dalszym ciągu pozostaje istotne, o czym świadczy uznanie, że sytuacja w zakresie 
dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce jest krytyczna47. Zalecenie sformułowane 
przez Zespół Badawczy w ramach wcześniejszych zagadnień badawczych podejmowanych w 
niniejszym dokumencie pozostaje zatem aktualne.  

Zagadnienie badawcze: Które rozwiązania na poziomie Programu okazały się 
najskuteczniejsze i dlaczego? 

Najskuteczniejsze działania związane z interwencją koncentrowały się na instytucjonalnych 
formach opieki, co potwierdzili respondenci uczestniczący w wywiadach pogłębionych 
(przedstawiciele IZ RPO). Tworzenie miejsc w formie żłobków było najczęściej wybierane przez 
wnioskodawców, jeśli chodzi o formy opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wiązało się z największym 
zainteresowaniem ze strony rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Dla rodziców i opiekunów 
prawnych dzieci istotne jest bowiem to, by dziecko miało opiekę całodniową, nie zaś 
kilkugodzinną – całodniowa opieka daje im większe możliwości w zakresie podejmowania 
zatrudnienia. 

Być może żłobki są upowszechnione, bo kluby dziecięce są krótszymi 
formami opieki, żłobki wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców i 
wydłużają godziny pracy. Często można dziecko zostawić za dodatkowym 
wynagrodzeniem powyżej 10 godzin. 

Źródło: badanie TDI z przedstawicielem IP RPO WM 2014-2020. 

                                                      
46 Dokument Roboczy Służb Komisji, Sprawozdanie krajowe - Polska 2016 r., Bruksela, dnia 
26.2.2016 r., SWD(2016) 89 final, s. 28; Commission Staff Working Document, Country Report 
Poland 2017, Brussels, 22.2.2017, SWD(2017) 86 final, s. 23. 
47 Sprawozdanie krajowe – Polska 2020, {COM(2020) 150 final}, Bruksela, dnia 26.2.2020 r., 
SWD(2020) 520 final, s. 33. 
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Niemniej jednak, również opieka kilkugodzinna była skuteczna, przede wszystkim na obszarach 
wiejskich. 

Duże znaczenie należy ponadto przypisać wsparciu kierowanemu do rodziców – np. w postaci 
edukowania. Na skutek wsparcia (np. rozmów z psychologiem, logopedą) rodzice zyskali 
świadomość w zakresie tego, na jakie aspekty zachowania zwracać uwagę u dziecka, by 
zaobserwować ewentualne deficyty rozwojowe. Dzięki rozmowom byli także bardziej skłonni 
do diagnozowania dzieci w kierunku tych deficytów. Prócz tego zajęcia, w których mogli 
uczestniczyć rodzice lub opiekunowie prawni dzieci powodowały, że nabywali oni wiedzę w 
zakresie tego, w jaki sposób ćwiczyć z dzieckiem w celu wyeliminowania np. wad postawy czy 
wad wymowy. Kwestia ta była podkreślana przez nauczycieli uczestniczących w badaniach FGI. 

Typy projektów polegające na tworzeniu nowych miejsc w formie żłobków były najczęściej 
wybierane nie tylko ze względu na formę prawną beneficjenta (samorządy terytorialne), ale 
również z uwagi na trwałość wsparcia – możliwość jego kontynuacji po zakończeniu realizacji 
projektu. Taka forma pozwala na rekrutację kadry oraz przygotowanie infrastruktury, które 
również po zakończeniu projektu mogą służyć świadczeniu usług na rzecz dzieci i ich 
opiekunów. Podsumowując, analizując zinstytucjonalizowane formy opieki nad dziećmi należy 
wskazać na skuteczność stosowanych form, co wiąże się z potrzebami – wskazać trzeba przede 
wszystkim na miejsca dla dzieci z niepełnosprawnością, na które wciąż jest zapotrzebowanie. 

Zagadnienie badawcze: Które z działań realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 
powinny być kontynuowane w przyszłej perspektywie finansowej? Jakie nierealizowane do tej 
pory w ramach RPO WM 2014-2020 działania powinny zostać uwzględnione w interwencji 
realizowanej w ramach przyszłej perspektywy finansowej? 

Z uwagi na potrzeby województwa mazowieckiego przedstawiciele IZ oraz IP RPO uczestniczący 
w badaniu wskazali, że konieczne jest kontynuowanie wsparcia z zakresu tworzenia miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 i miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6, przede 
wszystkim na obszarach wiejskich. Zdaniem przedstawicieli IP RPO WM sytuacja na obszarach 
wiejskich jest trudniejsza, a rodzice często są zmuszeni do korzystania z miejsc opieki w 
sąsiednich miejscowościach – tym samym dowożą dziecko do żłobka lub przedszkola do 
sąsiedniej miejscowości, co jest dla nich utrudnieniem logistycznym i wiąże się z koniecznością 
poświecenia znacznego czasu na dotarcie do miejsca świadczenia usług opiekuńczych. 

Przedstawiciele IZ oraz IP RPO wskazali ponadto, że powinno się kontynuować działania z 
zakresu wzmacniania kompetencji nauczycieli. Nabyte kompetencje nauczyciele będą mogli 
bowiem wykorzystać również po zakończeniu projektu, a nawet po zakończeniu pracy w danej 
placówce. Rolę tej formy wsparcia podkreślili również nauczyciele uczestniczący w badaniach 
FGI. 

Należy również wskazać, że pandemia COVID-19 wymusiła zmiany w organizacji pracy 
zawodowej. Dotykają one również rodziców i opiekunów prawnych dzieci. Przewiduje się, że 
część spośród zmian (np. większa elastyczność godzin pracy, praca hybrydowa) pozostaną z 
nami również po zakończeniu pandemii. Z tego względu za zasadne należy uznać zwiększenie 
elastyczności czasu świadczonych usług z zakresu opieki nad dziećmi. Pojawia się zatem 
konieczność wydłużenia pracy ośrodków wychowania przedszkolnego oraz miejsc opieki nad 
dzieckiem do lat 3. Również na te wyzwania powinna odpowiadać interwencja. 
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[Obecnie dla rodziców ważne jest, by były – przyp. red.] jak najdłuższe 
godziny pracy. By zawieźć dziecko jak najwcześniej, odebrać nawet w 
godzinach wieczornych, popołudniowo-wieczornych. Istnieje duża dynamika 
rynku pracy. COVID-19 się przekłada na różne systemy pracy. Ogólnie mamy 
system pracy zmianowy. 

Źródło: badanie TDI z przedstawicielem IP RPO WM 2014-2020. 

O zdanie w analizowanej kwestii zapytano również dyrektorów placówek opieki nad dziećmi do 
lat 3 i do lat 6, którzy nie uzyskali wsparcia ze środków Programu. Niemal wszyscy respondenci z 
tej grupy uznali, że kontynuacja wsparcia w dotychczasowym zakresie jest potrzebna. Jedynie 
niewielki odsetek respondentów (występujący jedynie w przypadku dyrektorów miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 6) stwierdził, że nie ma potrzeby kontynuacji wsparcia. Wśród działań, które 
w największym stopniu należałoby kontynuować w przyszłości, przedstawiciele miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 wskazywali na tworzenie miejsc oraz finansowanie kosztów pobytu dziecka 
w takim miejscu. W przypadku miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 
wskazywano na zapewnienie możliwości doskonalenia umiejętności, kompetencji lub 
kwalifikacji przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. 
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Wykres 25. Które spośród typów wsparcia należałoby wspierać w przyszłości, biorąc pod 
uwagę potrzeby, które obserwują Państwo w swojej placówce? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=177). 
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Wykres 26. Które spośród typów wsparcia należałoby wspierać w przyszłości, biorąc pod 
uwagę potrzeby, które obserwują Państwo w swojej placówce? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=207). 
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Prócz powyższych kwestii wskazywano także na zwiększenie skali wsparcia rodziców dzieci, 
przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnościami. Należałoby wspierać rodziców w zakresie 
umożliwienia im uczestnictwa wraz z dziećmi, w zajęciach specjalistycznych w ramach 
projektów. Jak podkreślali zarówno nauczyciele uczestniczący w ramach FGI, jak również 
eksperci biorący udział w panelu ekspertów, zajęcia specjalistyczne w ramach projektu mają 
ograniczoną liczbę godzin, a w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dziecka oraz 
niwelowania deficytów wymagane byłoby dodatkowe wsparcie. Zaangażowanie do udziału w 
zajęciach również rodziców pozwoliłoby im zapoznać się z metodami, jakimi pracuje z dzieckiem 
specjalista (np. logopeda), co umożliwiłoby im ćwiczenie wraz z dzieckiem również poza 
zajęciami. 

O zdanie zapytano także beneficjentów, których odpowiedzi przedstawiono na poniższym 
wykresie. 

Wykres 27. Które spośród typów wsparcia należałoby wspierać w przyszłości, biorąc pod 
uwagę potrzeby, które obserwują Państwo w swojej placówce? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 
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Nie ma konieczności wspierania żadnego z powyższych
typów działań

Źłobki Przedszkola
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Zauważali oni duże potrzeby w zakresie wydłużenia pracy ośrodka wychowania przedszkolnego 
oraz tworzenia miejsc opieki. Jedynie 9,77% beneficjentów realizujących projekty z zakresu 
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 13,95% beneficjentów realizujących projekty z zakresu opieki 
dla dzieci do lat 6 nie zauważało potrzeby dalszego wsparcia podobnych projektów. Zauważyć 
należy, że potrzeby te są niższe, niż potrzeby wskazywane przez podmioty, które nie uzyskały 
wsparcia i nie zrealizowały tym samym przedsięwzięcia w ramach Programu. 

Analiza potrzeb zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie ukazuje 
zróżnicowania w odniesieniu do reprezentowanego regionu. Potrzeby sią zbliżone zarówno w 
ramach Regionu Warszawskiego Stołecznego, jak i Regionu Mazowieckiego Regionalnego. 
Zaprezentowano to na poniższym wykresie. 

Wykres 28. Które spośród typów wsparcia należałoby wspierać w przyszłości? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z jednostkami samorządu 
terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty w ramach analizowanych poddziałań 
(n=135). 

49,35%

22,08%

15,58%

33,77%

35,06%

23,38%

70,13%

23,38%

71,43%

56,90%

15,52%

13,79%

46,55%

34,48%

17,24%

79,31%

34,48%

68,97%

52,59%

19,26%

14,81%

39,26%

34,81%

20,74%

74,07%

28,15%

70,37%

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
żłobków

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
klubów dziecięcych

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
opieki opiekuna dziennego

Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3
(poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie

dziecięcym)

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3
(poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka u dziennego

opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani)

Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej o dodatkowe
zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku

przedszkolnym

Wydłużanie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego

Zapewnienie możliwość doskonalenia umiejętności, kompetencji
lub kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku

przedszkolnym (w szczególności z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi) oraz w zakresie współpracy…

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowieckie Regionalny Województwo Mazowieckie - średnio
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Podział na podregiony zaprezentowano w poniższych tabelach. W tym przypadku obserwuje się 
różnice zarówno w obrębie regionów, jak i pomiędzy podregionami Regionu Warszawskiego 
Stołecznego i Regionu Mazowieckiego Regionalnego. 

Tabela 19. Które spośród typów wsparcia należałoby wspierać w przyszłości? 

Typ projektu m.st. Warszawa 
warszawski 
wschodni 

warszaws
ki 
zachodni 

Tworzenie nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formie żłobków 

30,77% 52,27% 55,00% 

Tworzenie nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formie klubów 
dziecięcych 

30,77% 13,64% 35,00% 

Tworzenie nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formie opieki opiekuna 
dziennego 

30,77% 6,82% 25,00% 

Dostosowanie istniejących miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 

30,77% 31,82% 40,00% 

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki 
nad dziećmi do lat 3 (poprzez pokrycie 
kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym) 

30,77% 29,55% 50,00% 

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki 
nad dziećmi do lat 3 (poprzez pokrycie 
kosztów opłat za pobyt dziecka u dziennego 
opiekuna lub pokrycie kosztów 
wynagrodzenia niani) 

30,77% 15,91% 35,00% 

Rozszerzenie oferty edukacyjnej i 
specjalistycznej o dodatkowe zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w 
wieku przedszkolnym 

69,23% 68,18% 75,00% 

Wydłużanie godzin pracy ośrodka 
wychowania przedszkolnego 

23,08% 22,73% 25,00% 

Zapewnienie możliwość doskonalenia 
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym (w szczególności z dziećmi 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) 
oraz w zakresie współpracy nauczycieli z 
rodzicami, w tym radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych 

92,31% 61,36% 80,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z jednostkami samorządu 
terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty w ramach analizowanych poddziałań 
(n=135). 
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Tabela 20. Które spośród typów wsparcia należałoby wspierać w przyszłości? 

Typ projektu 
Ciechan
-owski 

Ostro-
łęcki 

Płocki 
Radom-
ski 

Sied-
lecki 

Żyrar-
dowski 

Tworzenie nowych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 w 
formie żłobków 

57,89% 58,33% 71,43% 46,15% 66,67% 50,00% 

Tworzenie nowych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 w 
formie klubów dziecięcych 

26,32% 8,33% 14,29% 7,69% 33,33% 0,00% 

Tworzenie nowych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 w 
formie opieki opiekuna 
dziennego 

21,05% 8,33% 14,29% 15,38% 0,00% 0,00% 

wychowania przedszkolnego oraz miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. Również na te wyzwania 
powinna odpowiadać interwencja. 

[Obecnie dla rodziców ważne jest, by były – przyp. red.] jak najdłuższe 
godziny pracy. By zawieźć dziecko jak najwcześniej, odebrać nawet w 
godzinach wieczornych, popołudniowo-wieczornych. Istnieje duża dynamika 
rynku pracy. COVID-19 się przekłada na różne systemy pracy. Ogólnie mamy 
system pracy zmianowy. 

Źródło: badanie TDI z przedstawicielem IP RPO WM 2014-2020. 

O zdanie w analizowanej kwestii zapytano również dyrektorów placówek opieki nad dziećmi do 
lat 3 i do lat 6, którzy nie uzyskali wsparcia ze środków Programu. Niemal wszyscy respondenci z 
tej grupy uznali, że kontynuacja wsparcia w dotychczasowym zakresie jest potrzebna. Jedynie 
niewielki odsetek respondentów (występujący jedynie w przypadku dyrektorów miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 6) stwierdził, że nie ma potrzeby kontynuacji wsparcia. Wśród działań, które 
w największym stopniu należałoby kontynuować w przyszłości, przedstawiciele miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 wskazywali na tworzenie miejsc oraz finansowanie kosztów pobytu dziecka 
w takim miejscu. W przypadku miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 
wskazywano na zapewnienie możliwości doskonalenia umiejętności, kompetencji lub 
kwalifikacji przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. 
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Wykres 29. Które spośród typów wsparcia należałoby wspierać w przyszłości, biorąc pod 
uwagę potrzeby, które obserwują Państwo w swojej placówce? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=177). 

56,67%

23,33%

10,00%

36,67%

50,00%

40,00%

16,67%

3,33%

33,33%

16,67%

0,00%

10,88%

4,08%

2,04%

6,12%

6,80%

3,40%

40,82%

27,21%

52,38%

23,13%

0,68%

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
żłobków

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
klubów dziecięcych

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
opieki opiekuna dziennego

Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3
(poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie

dziecięcym)

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3
(poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka u dziennego

opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani)

Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej o dodatkowe
zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku

przedszkolnym

Wydłużanie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego

Zapewnienie możliwość doskonalenia umiejętności, kompetencji
lub kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku

przedszkolnym (w szczególności z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi) oraz w zakresie współpracy nauczycieli…

Inne działania

Nie ma konieczności wspierania żadnego z powyższych typów
działań

Dyrektorzy żłobków

Dyrektorzy przedszkoli
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Wykres 30. Które spośród typów wsparcia należałoby wspierać w przyszłości, biorąc pod 
uwagę potrzeby, które obserwują Państwo w swojej placówce? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=207). 

34,09%

4,55%

2,27%

9,09%

4,55%

0,00%

18,18%

6,82%

15,91%

0,00%

4,55%

13,57%

8,00%

4,76%

14,85%

11,25%

8,93%

17,87%

3,83%

16,94%

16,67%

0,00%

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
żłobków

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
klubów dziecięcych

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
opieki opiekuna dziennego

Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3
(poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie

dziecięcym)

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3
(poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka u dziennego

opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani)

Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej o dodatkowe
zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku

przedszkolnym

Wydłużanie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego

Zapewnienie możliwość doskonalenia umiejętności, kompetencji
lub kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku

przedszkolnym (w szczególności z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi) oraz w zakresie współpracy nauczycieli

z rodzicami

Inne działania

Nie ma konieczności wspierania żadnego z powyższych typów
działań

Dyrektorzy przedszkoli Dyrektorzy żłobków
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Prócz powyższych kwestii wskazywano także na zwiększenie skali wsparcia rodziców dzieci, 
przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnościami. Należałoby wspierać rodziców w zakresie 
umożliwienia im uczestnictwa wraz z dziećmi, w zajęciach specjalistycznych w ramach 
projektów. Jak podkreślali zarówno nauczyciele uczestniczący w ramach FGI, jak również 
eksperci biorący udział w panelu ekspertów, zajęcia specjalistyczne w ramach projektu mają 
ograniczoną liczbę godzin, a w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dziecka oraz 
niwelowania deficytów wymagane byłoby dodatkowe wsparcie. Zaangażowanie do udziału w 
zajęciach również rodziców pozwoliłoby im zapoznać się z metodami, jakimi pracuje z dzieckiem 
specjalista (np. logopeda), co umożliwiłoby im ćwiczenie wraz z dzieckiem również poza 
zajęciami. 

O zdanie zapytano także beneficjentów, których odpowiedzi przedstawiono na poniższym 
wykresie. 

Wykres 31. Które spośród typów wsparcia należałoby wspierać w przyszłości, biorąc pod 
uwagę potrzeby, które obserwują Państwo w swojej placówce? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

17,29%

3,01%

2,26%

5,26%

4,51%

1,50%

9,02%

42,86%

3,01%

9,77%

8,67%

1,70%

1,19%

7,82%

3,74%

1,70%

15,48%

40,31%

5,44%

13,95%

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w
formie żłobków

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w
formie klubów dziecięcych

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w
formie opieki opiekuna dziennego

Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat
3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi
do lat 3 (poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka

w żłobku, klubie dziecięcym)

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi
do lat 3 (poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka

u dziennego opiekuna lub pokrycie kosztów…

Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej o
dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci

w wieku przedszkolnym

Wydłużanie godzin pracy ośrodka wychowania
przedszkolnego

Zapewnienie możliwość doskonalenia umiejętności,
kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi

w wieku przedszkolnym (w szczególności z dziećmi ze…

Nie ma konieczności wspierania żadnego z powyższych
typów działań

Źłobki Przedszkola
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Zauważali oni duże potrzeby w zakresie wydłużenia pracy ośrodka wychowania przedszkolnego 
oraz tworzenia miejsc opieki. Jedynie 9,77% beneficjentów realizujących projekty z zakresu 
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 13,95% beneficjentów realizujących projekty z zakresu opieki 
dla dzieci do lat 6 nie zauważało potrzeby dalszego wsparcia podobnych projektów. Zauważyć 
należy, że potrzeby te są niższe, niż potrzeby wskazywane przez podmioty, które nie uzyskały 
wsparcia i nie zrealizowały tym samym przedsięwzięcia w ramach Programu. 

Analiza potrzeb zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie ukazuje 
zróżnicowania w odniesieniu do reprezentowanego regionu. Potrzeby sią zbliżone zarówno w 
ramach Regionu Warszawskiego Stołecznego, jak i Regionu Mazowieckiego Regionalnego. 
Zaprezentowano to na poniższym wykresie. 

Wykres 32. Które spośród typów wsparcia należałoby wspierać w przyszłości? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z jednostkami samorządu 
terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty w ramach analizowanych poddziałań 
(n=135). 

49,35%

22,08%

15,58%

33,77%

35,06%

23,38%

70,13%

23,38%

71,43%

56,90%

15,52%

13,79%

46,55%

34,48%

17,24%

79,31%

34,48%

68,97%

52,59%

19,26%

14,81%

39,26%

34,81%

20,74%

74,07%

28,15%

70,37%

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
żłobków

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
klubów dziecięcych

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
opieki opiekuna dziennego

Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3
(poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie

dziecięcym)

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3
(poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka u dziennego

opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani)

Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej o dodatkowe
zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku

przedszkolnym

Wydłużanie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego

Zapewnienie możliwość doskonalenia umiejętności, kompetencji
lub kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku

przedszkolnym (w szczególności z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi) oraz w zakresie współpracy…

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowieckie Regionalny Województwo Mazowieckie - średnio
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Podział na podregiony zaprezentowano w poniższych tabelach. W tym przypadku obserwuje się 
różnice zarówno w obrębie regionów, jak i pomiędzy podregionami Regionu Warszawskiego 
Stołecznego i Regionu Mazowieckiego Regionalnego. 

Tabela 21. Które spośród typów wsparcia należałoby wspierać w przyszłości? 

Typ projektu m.st. Warszawa 
warszawski 
wschodni 

warszaws
ki 
zachodni 

Tworzenie nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formie żłobków 

30,77% 52,27% 55,00% 

Tworzenie nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formie klubów 
dziecięcych 

30,77% 13,64% 35,00% 

Tworzenie nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formie opieki opiekuna 
dziennego 

30,77% 6,82% 25,00% 

Dostosowanie istniejących miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 

30,77% 31,82% 40,00% 

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki 
nad dziećmi do lat 3 (poprzez pokrycie 
kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym) 

30,77% 29,55% 50,00% 

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki 
nad dziećmi do lat 3 (poprzez pokrycie 
kosztów opłat za pobyt dziecka u dziennego 
opiekuna lub pokrycie kosztów 
wynagrodzenia niani) 

30,77% 15,91% 35,00% 

Rozszerzenie oferty edukacyjnej i 
specjalistycznej o dodatkowe zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w 
wieku przedszkolnym 

69,23% 68,18% 75,00% 

Wydłużanie godzin pracy ośrodka 
wychowania przedszkolnego 

23,08% 22,73% 25,00% 

Zapewnienie możliwość doskonalenia 
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym (w szczególności z dziećmi 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) 
oraz w zakresie współpracy nauczycieli z 
rodzicami, w tym radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych 

92,31% 61,36% 80,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z jednostkami samorządu 
terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty w ramach analizowanych poddziałań 
(n=135). 
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Tabela 22. Które spośród typów wsparcia należałoby wspierać w przyszłości? 

Typ projektu 
Ciechan
-owski 

Ostro-
łęcki 

Płocki 
Radom-
ski 

Sied-
lecki 

Żyrar-
dowski 

Tworzenie nowych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 w 
formie żłobków 

57,89% 58,33% 71,43% 46,15% 66,67% 50,00% 

Tworzenie nowych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 w 
formie klubów dziecięcych 

26,32% 8,33% 14,29% 7,69% 33,33% 0,00% 

Tworzenie nowych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 w 
formie opieki opiekuna 
dziennego 

21,05% 8,33% 14,29% 15,38% 0,00% 0,00% 

Dostosowanie istniejących 
miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 

36,84% 58,33% 57,14% 38,46% 66,67% 50,00% 

Finansowanie kosztów usług 
bieżącej opieki nad dziećmi do 
lat 3 (poprzez pokrycie 
kosztów opłat za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie 
dziecięcym) 

26,32% 58,33% 28,57% 30,77% 33,33% 25,00% 

Finansowanie kosztów usług 
bieżącej opieki nad dziećmi do 
lat 3 (poprzez pokrycie 
kosztów opłat za pobyt 
dziecka u dziennego opiekuna 
lub pokrycie kosztów 
wynagrodzenia niani) 

21,05% 25,00% 14,29% 15,38% 0,00% 0,00% 

Rozszerzenie oferty 
edukacyjnej i specjalistycznej 
o dodatkowe zajęcia 
wyrównujące szanse 
edukacyjne dzieci w wieku 
przedszkolnym 

63,16% 83,33% 85,71% 84,62% 
100,00
% 

100,00
% 

Wydłużanie godzin pracy 
ośrodka wychowania 
przedszkolnego 

36,84% 16,67% 14,29% 53,85% 66,67% 25,00% 

Zapewnienie możliwość 
doskonalenia umiejętności, 
kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli do pracy z dziećmi 
w wieku przedszkolnym (w 
szczególności z dziećmi ze 

57,89% 83,33% 85,71% 53,85% 66,67% 
100,00
% 
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Typ projektu 
Ciechan
-owski 

Ostro-
łęcki 

Płocki 
Radom-
ski 

Sied-
lecki 

Żyrar-
dowski 

specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi) oraz w zakresie 
współpracy nauczycieli z 
rodzicami, w tym radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z jednostkami samorządu 
terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty w ramach analizowanych poddziałań 
(n=135). 

Kolejną potrzebą, jaką należy wspierać w kolejnych latach jest wzmocnienie infrastruktury 
sportowej posiadanej przez ośrodki wychowania przedszkolnego. Zwłaszcza po pandemii 
COVID-19, ujemnie wpływającej na aktywność fizyczną dzieci, będzie istotne posiadanie 
infrastruktury sportowej przy przedszkolu, na której możliwe będzie zorganizowanie zajęć z 
wychowania fizycznego. Aspekt ten za istotny uznali nauczyciele uczestniczący w badaniach FGI. 

Reasumując, dotychczas wdrażane formy wsparcia zostały uznane za warte kontynuacji. Badane 
osoby wskazały jednak kilka dodatkowych działań, jakie powinny być wspierane w ramach 
przyszłej perspektywy finansowej – przykładem jest wsparcie na rzecz rozwoju infrastruktury 
sportowej placówek wychowania przedszkolnego oraz wsparcie oferowane rodzicom dzieci 
z niepełnosprawnościami. 
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2. Analiza projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo 
wychowawczych dla dzieci do lat 6 realizowanych/zrealizowanych w ramach 
RPO WM 2014-2020 pod kątem ich efektywności, skuteczności oraz 
trwałości 

Zagadnienie badawcze: Jak przebiegała realizacja projektów (w tym w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)? 

Liczba projektów 

W ramach RPO WM 2014-2020 udzielono wsparcia na realizację 173 projektów z zakresu opieki 
nad dziećmi do lat 3 oraz usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6. Większość z nich 
(133 projekty) dotyczyła opieki nad dziećmi do 6 roku życia. W przypadku opieki żłobkowej 
odnotowano realizację 40 przedsięwzięć, przy czym 21 dotyczyło obszaru ZIT, a 19 – obszar 
poza ZIT. 

Wykres 33. Liczba realizowanych projektów w podziale na poddziałania 

 
Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT na podstawie danych udostępnionych przez 
Zamawiającego. 

Miejsca realizacji projektów i zasięg oddziaływania 

Biorąc pod uwagę miejsca realizacji projektów nie obserwuje się istotnych różnic na poziomie 
regionów. Na poziomie podregionalnym różnice występują w Regionie Mazowieckim 
Regionalnym – w tym przypadku nie odnotowano projektów z zakresu rozwoju miejsc opieki 
żłobkowej w podregionach płockim i żyrardowskim, zaś podregion siedlecki charakteryzuje 
się najwyższą liczbą projektów realizowanych w zakresie opieki przedszkolnej. 

19 21

133

173

08.03.01. 08.03.02. 10.01.04. Łącznie
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Wykres 34. Miejsca realizacji projektów 

 
Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT na podstawie danych udostępnionych przez 
Zamawiającego. 

Rodzaj beneficjentów 

Biorąc pod uwagę formę prawną beneficjentów największa liczba projektów z zakresu opieki 
żłobkowej realizowana jest przez podmioty prywatne (osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, spółki, przedszkola niepubliczne) – 28 projektów oraz wspólnoty samorządowe – 
8 projektów. W przypadku opieki przedszkolnej najwięcej projektów realizują wspólnoty 
samorządowe – 65 projektów oraz samorządowe jednostki organizacyjne (24 projekty). 

Tabela 23. Forma prawna beneficjenta 

Forma prawna beneficjenta 
Wartości liczbowe Wartości procentowe 

08.03.0
1 

08.03.0
2 

10.01.0
4 

08.03.0
1 

08.03.0
2 

10.01.0
4 

wspólnoty samorządowe 4 4 65 21,05% 19,05% 48,87% 

gminne samorządowe 
jednostki organizacyjne 

1 0 23 5,26% 0,00% 17,29% 

powiatowe samorządowe 
jednostki organizacyjne 

0 0 1 0,00% 0,00% 0,75% 

instytucje gospodarki 
budżetowej 

1 0 1 5,26% 0,00% 0,75% 

1

2

3

2

4

5

5

16

15

2

4

21

18

13

19

50

11

8

7

14

34

9

83

M.ST. WARSZAWA

WARSZAWSKI WSCHODNI

WARSZAWSKI ZACHODNI

MAZOWSZE STOŁECZNE - RAZEM

CIECHANOWSKI

OSTROŁECKI

PŁOCKI

RADOMSKI

SIEDLECKI

ŻYRARDOWSKI

MAZOWSZE REGIONALNE - RAZEM

08.03.01. 08.03.02. 10.01.04.
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Forma prawna beneficjenta 
Wartości liczbowe Wartości procentowe 

08.03.0
1 

08.03.0
2 

10.01.0
4 

08.03.0
1 

08.03.0
2 

10.01.0
4 

inne państwowe lub 
samorządowe osoby prawne 

0 0 1 0,00% 0,00% 0,75% 

organy władzy, administracji 
rządowej 

0 0 1 0,00% 0,00% 0,75% 

przedszkola publiczne 0 0 1 0,00% 0,00% 0,75% 

przedszkola niepubliczne 1 0 4 5,26% 0,00% 3,01% 

fundacje 1 1 1 5,26% 4,76% 0,75% 

stowarzyszenia 1 0 2 5,26% 0,00% 1,50% 

związki stowarzyszeń 0 0 2 0,00% 0,00% 1,50% 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

7 11 13 36,84% 52,38% 9,77% 

spółki akcyjne 0 0 2 0,00% 0,00% 1,50% 

spółki cywilne 1 0 2 5,26% 0,00% 1,50% 

spółki jawne 0 0 1 0,00% 0,00% 0,75% 

spółki komandytowe 0 1 0 0,00% 4,76% 0,00% 

spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

2 4 8 10,53% 19,05% 6,02% 

Kościół Katolicki 0 0 1 0,00% 0,00% 0,75% 

bez szczególnej formy prawnej 0 0 4 0,00% 0,00% 3,01% 

Łącznie 19 21 133 
100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT na podstawie danych udostępnionych przez 
Zamawiającego. 

Wartość zainwestowanych środków 

W dalszej kolejności analizie podlegała wartość projektów. Na realizację przedsięwzięć z 
zakresu opieki na dziećmi do lat 3 najwyższa wartość dofinansowania została przekazana 
podmiotom z m.st. Warszawy oraz z podregionów radomskiego i ciechanowskiego. W 
przypadku opieki nad dzieckiem do lat 6 największe środki zostały przekazane podmiotom z 
m.st. Warszawy oraz z podregionu siedleckiego. 

Tabela 24. Wartość projektów 

OBSZAR 08.03.01. 08.03.02. 10.01.04. łącznie 

CIECHANOWSKI 1 571 718,03  0,00  3 432 483,30  5 004 201,33  

M.ST. WARSZAWA 1 162 327,68  37 283 349,22  37 928 231,05  76 373 907,95  

OSTROŁECKI 2 410 238,91  0,00  1 760 575,49  4 170 814,40  

PŁOCKI 0,00  0,00  2 131 843,45  2 131 843,45  

RADOMSKI 5 931 118,73  0,00  6 787 173,67  12 718 292,40  

SIEDLECKI 4 732 333,33  0,00  17 388 333,35  22 120 666,68  

WARSZAWSKI WSCHODNI 1 378 093,28  1 159 839,97  4 229 704,13  6 767 637,38  
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OBSZAR 08.03.01. 08.03.02. 10.01.04. łącznie 

WARSZAWSKI ZACHODNI 0,00  4 999 839,05  8 144 096,79  13 143 935,84  

ŻYRARDOWSKI 0,00  0,00  3 513 928,13  3 513 928,13  

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT na podstawie danych udostępnionych przez 
Zamawiającego. 

Sumarycznie, największe środki na realizację projektów z analizowanych zakresów zostały 
przekazane beneficjentom z m.st. Warszawy (52,33% wszystkich środków na ten cel 
przekazanych podmiotom z województwa mazowieckiego). W przypadku Regionu 
Mazowieckiego Regionalnego należy wskazać na podregion siedlecki, będący beneficjentem 
15,16% środków z RPO WM 2014-2020 na wskazane cele. 

Tabela 25. Wartość projektów 

OBSZAR 08.03.01. 08.03.02. 10.01.04. łącznie 

CIECHANOWSKI 1,08% 0,00% 2,35% 3,43% 

M.ST. WARSZAWA 0,80% 25,55% 25,99% 52,33% 

OSTROŁECKI 1,65% 0,00% 1,21% 2,86% 

PŁOCKI 0,00% 0,00% 1,46% 1,46% 

RADOMSKI 4,06% 0,00% 4,65% 8,71% 

SIEDLECKI 3,24% 0,00% 11,91% 15,16% 

WARSZAWSKI WSCHODNI 0,94% 0,79% 2,90% 4,64% 

WARSZAWSKI ZACHODNI 0,00% 3,43% 5,58% 9,01% 

ŻYRARDOWSKI 0,00% 0,00% 2,41% 2,41% 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT na podstawie danych udostępnionych przez 
Zamawiającego. 

Stan realizacji projektów 

Odnosząc się do stopnia realizacji wspartych dotychczas projektów należy zauważyć, że 
większość przedsięwzięć z obszaru opieki nad dziećmi do lat 3 na chwilę sporządzania niniejszej 
ewaluacji48 trwa. W przypadku przedsięwzięć z zakresu opieki nad dziećmi do lat 6 zauważa się 
dużo większy odsetek projektów zakończonych, co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 26. Projekty trwające i zakończone 

OBSZAR 
08.03.01. 08.03.02. 10.01.04. 

Trwające  
Zakoń-
czone 

Trwając
e  

Zakoń-
czone 

Trwając
e  

Zakoń-
czone 

CIECHANOWSKI 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,27% 72,73% 

M.ST. WARSZAWA 100,00% 0,00% 80,00% 20,00% 16,67% 83,33% 

OSTROŁECKI 75,00% 33,33% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 

PŁOCKI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

RADOMSKI 80,00% 25,00% 0,00% 0,00% 57,14% 42,86% 

                                                      
48 I połowa 2021 r. 
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OBSZAR 
08.03.01. 08.03.02. 10.01.04. 

Trwające  
Zakoń-
czone 

Trwając
e  

Zakoń-
czone 

Trwając
e  

Zakoń-
czone 

SIEDLECKI 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,18% 8,82% 

WARSZAWSKI WSCHODNI 100,00% 0,00% 
100,00
% 

0,00% 69,23% 30,77% 

WARSZAWSKI ZACHODNI 0,00% 0,00% 
100,00
% 

0,00% 42,11% 57,89% 

ŻYRARDOWSKI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT na podstawie danych udostępnionych przez 
Zamawiającego. 

Zagadnienie badawcze: Jakie czynniki wspomagają, a jakie utrudniają tworzenie form opieki 
nad dziećmi do lat 3 oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego? 

Jak dowiodły wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WM 204-2020, czynnikami 
wpływającymi na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 były przede wszystkim: 

 Dysponowanie przez wnioskodawców niezbędnym wkładem własnym na realizację 
projektu; 

 Możliwość łączenia wsparcia z Programu ze wsparciem z Programu Rządowego 
„Maluch+”; 

 Dysponowanie przez wnioskodawców odpowiednim lokalem do realizacji 
przedsięwzięcia. 

Jednocześnie, konieczność realizacji projektu w pomieszczeniach i obiektach odpowiadających 
wymogom prawnym stanowiła barierę realizacji przedsięwzięcia, która generowała 
występowanie opóźnień. 

W przypadku opieki nad dziećmi do lat 6 w wywiadach pogłębionych wskazano na możliwość 
uzyskania środków na doposażenie placówki jako na czynnik ułatwiający rozpoczęcie działania. 
Zakres kosztów kwalifikowalnych jest dodatkowo na tyle szeroki, że umożliwia dostosowanie 
wsparcia stosownie do potrzeb placówki i zidentyfikowanych przez nią braków (np. poprzez 
zapewnienie wydłużenia godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego czy dostosowanie 
miejsca dla dzieci z niepełnosprawnościami). Wśród czynników utrudniających należy wskazać 
na wysoki poziom wymaganego od beneficjenta wkładu własnego. Jest to problem zauważalny 
zwłaszcza w przypadku opieki nad dziećmi do lat 6, gdzie wymagany był wkład na poziomie 20% 
kosztów kwalifikowalnych. Wskazano również na konieczność zachowania projektu w trwałości, 
co jest czynnikiem obciążającym finansowo beneficjenta – w tym przypadku nie było również 
wsparcia ze strony rządowej (w przypadku opieki nad dziećmi do lat 3 miało ono miejsce 
poprzez istnienie rządowego programu „Maluch+”). Dodatkowymi czynnikami utrudniającymi 
była niechęć rodziców z obszarów wiejskich do korzystania ze wsparcia oraz diagnozowania 
dzieci w kierunku deficytów rozwojowych. 

W przypadku obszarów wiejskich należy wskazać, że czynnikiem utrudniającym tworzenie 
miejsc opieki nad dzieckiem (zarówno miejsc żłobkowych, jak i przedszkolnych) było 
niedostosowanie obiektu infrastrukturalnego do wymogów określonych przepisami prawa 
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regulującymi standard miejsc, w jakich należy organizować opiekę nad dziećmi lub wręcz brak 
obiektu, który można by było do tego celu dostosować. W miastach dostępność ta jest większa, 
co ułatwiało realizację przedsięwzięcia. W przypadku obszarów wiejskich wymagane było 
znalezienie i dostosowanie obiektu, co wydłużało czas realizacji przedsięwzięcia. 

W momencie, kiedy wnioskodawcy składają wnioski, oni nie mają 
najczęściej lokali. Nawet, jeśli mają ten lokal, to zanim wniosek zostanie 
złożony, zanim przyjdzie ocena, zanim podpiszą umowę, to mija około roku, 
więc ten lokal niejednokrotnie „ginie z rynku”. Nikt nie będzie opłacał przez 
rok wynajmu nie wiedząc, czy dostanie dofinansowanie, czy nie. Często 
zdarza się tak, że na terenie gdzie był zaplanowany żłobek, gdzie jest 
potrzeba, bo ludzie chcą, nie ma lokalu który by spełniał wymogi ustalone 
ustawą i rozporządzeniami. To jest największy problem (…). 

Źródło: badanie TDI z przedstawicielem IP RPO WM 2014-2020. 

W następnej kolejności analizie poddano zdanie beneficjentów w sprawie czynników 
ułatwiających i utrudniających realizację projektów. Na czynniki sprzyjające realizacji projektów 
wskazywał niewielki odsetek podmiotów, dotyczył on wyłącznie beneficjentów realizujących 
projekty w zakresie poddziałania 10.1.4. Beneficjenci ci wskazywani na takie czynniki jak dobry 
kontakt z opiekunem projektu, pomoc z jego strony w rozwiązywaniu problemów, duże 
zainteresowanie realizowanym projektem i zapotrzebowanie na świadczone usługi, możliwość 
dokonania zmian w projekcie, możliwość wykorzystania cross-financingu czy brak podobnych 
usług na obszarze gminy, w której wdrażany był projekt. 

Wykres 35. Czy w trakcie realizacji projektu napotkali Państwo na jakieś czynniki ułatwiające 
realizację projektu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Dużo częściej beneficjenci napotykali na czynniki utrudniające realizację przedsięwzięcia. Na 
takie czynniki napotkało średnio 20,6% beneficjentów wsparcia – najwięcej w ramach 
poddziałania 8.3.1. (40,00%), zaś najmniej – w poddziałaniu 8.3.2. (16,67%). W poddziałania 
10.1.4. trudności deklarował co piąty beneficjent (20,16%). 

6,45%

80,00%

100,00%

60,48%

20,00%

33,06%

Poddz. 8.3.1.

Poddz. 8.3.2.

Poddz. 10.1.4.

Tak Nie Trudno powiedzieć
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Wykres 36. Czy w trakcie realizacji projektu napotkali Państwo na jakieś czynniki 
ograniczające możliwość realizacji projektu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Wśród głównych czynników utrudniających realizację przedsięwzięć z zakresu opieki nad 
dziećmi do lat 3 i do lat 6 wymieniano pandemię (w ramach kategorii „inne trudności”). Na 
kwestie tę i związane z nią ograniczenia wskazywało średnio 11,36% beneficjentów. Na 
trudności napotykali najczęściej beneficjenci realizujący projekty w ramach poddziałania 8.3.1. 
Należy jednak wskazać, że na trudności napotykał jedynie co trzeci beneficjent. 
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Wykres 37. Na jakie czynniki ograniczające możliwość realizacji projektu napotkali Państwo w 
trakcie realizacji projektu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Eksperci uczestniczący w panelu ekspertów zwrócili uwagę na duże znaczenie przychylności i 
pomocy ze strony samorządów terytorialnych jako istotny czynnik mogący ułatwić tworzenie i 
rozwój miejsc opieki nad dziećmi i wychowania przedszkolnego. Jako drugi najistotniejszy 
czynnik wskazali zapotrzebowanie na tworzenie takich miejsc na danym obszarze – wynika to z 
gęstości zaludnienia, struktury demograficznej, konkurencję ze strony innych podmiotów, jak i 
świadomość rodziców/opiekunów prawnych w zakresie tego, dlaczego korzystanie przez dzieci 
z opieki jest istotne zarówno dla ich rozwoju, jak i dla aktywizacji zawodowej 
rodziców/opiekunów. W tym kontekście pozytywnie należy ocenić diagnozę prowadzoną przez 
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wnioskodawców na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie, co zaprezentowano 
także w ramach case study. 

Wśród kolejnych czynników zwrócono uwagę na procedury ubiegania się o wsparcie 
(porównano je z Programem Resortowym Maluch Plus, gdzie są one zdecydowanie łatwiejsze, 
niż w przypadku RPO WM 2014-2020) oraz dostępność potencjalnej kadry (posiadającej 
również odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe). Czynniki te mogą stać się 
zarówno ułatwieniem, jak też czynnikiem wpływającym negatywnie na tworzenie i rozwój 
miejsc opieki nad dziećmi i miejsc wychowania przedszkolnego (np. brak posiadania 
odpowiedniej kadry do przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu może stać 
się przyczyną nieskutecznego ubiegania się o wsparcie lub formalnych trudności na etapie 
realizacji/rozliczania przedsięwzięcia). 

Zagadnienie badawcze: Czy i w jakim stopniu dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 
wpłynęło na dostępność usług, uatrakcyjnienie oferty, doposażenie i poprawę infrastruktury 
w zakresie opieki żłobkowej i edukacji przedszkolnej? 

Dostępność usług 

Wsparcie z Programu wpłynęło na poprawę dostępności usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 
3 i do lat 6 w poszczególnych gminach i podregionach. W ramach wywiadów pogłębionych 
przedstawiciele IZ oraz IP RPO wskazali, że wsparcie na rzecz świadczenia usług opiekuńczych i 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci świadczone jest w ramach Programu od 2015 roku. 
Przez ten czas przez utworzone miejsca żłobkowe i przedszkolne przewinęło się kilka roczników 
dzieci, co ukazuje skalę udzielonej pomocy i jej oddziaływania. 

W przypadku powstania miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 lub do lat 6 w gminie, w której 
dotychczas taki podmiot nie funkcjonował zainteresowanie możliwością skorzystania z usług 
przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci okazuje się tak duże, że powstają kolejne 
inicjatywy, co sprzyja zwiększeniu dostępności do różnych form opieki nad dziećmi na 
obszarach, na których do czasu skorzystania z Programu usługi takie nie były świadczone. Prócz 
zwiększenia dostępności zwrócić należy również uwagę na poprawę jakości świadczonych usług. 

Odnosząc się do dostępności miejsc dokonano ponadto analizy tego, jak dostępność ta 
przedstawia się w przypadku podmiotów, które realizowały projekty oraz tych, które nie 
zrealizowały przedsięwzięć w ramach Programu z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania. 

W przypadku podmiotów, które nieskutecznie ubiegały się o dofinansowanie, dostępność 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy, w której funkcjonuje placówka 
reprezentowana przez respondenta została oceniona raczej negatywnie. Niemniej, wśród 
dyrektorów z Regionu Warszawskiego Stołecznego odnotowano najlepsze oceny dotyczące 
dostępności miejsc opieki nad dziećmi na terenie gminy. 
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Wykres 38. Jak obecnie oceniają Państwo dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na 
obszarze gminy, w której znajduje się reprezentowana przez Państwa placówka? Proszę o 
ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=30). 

Dużo wyżej natomiast – niezależnie od reprezentowanego podregionu – dyrektorzy ocenili 
dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w swojej placówce (pomimo, że nie zrealizowano 
tam przedsięwzięcia w ramach Programu). Najbardziej pozytywnie ocenili tę kwestię 
reprezentanci podregionów płockiego oraz ciechanowskiego. Zestawienie odpowiedzi 
prezentują poniższe wykresy. 

Wykres 39. Jak obecnie oceniają Państwo dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 
swojej placówce? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – 
ocenę najwyższą 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=30). 

O dostępność usług zapytano również przedstawicieli miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla 
dzieci do lat 6. W tym przypadku dostępność usług na terenie gminy i w reprezentowanej 
placówce była została oceniona na zbliżonym poziomie. Wyniki zaprezentowano na 
zamieszczonych poniżej wykresach. Wyjątkiem jest podregion płocki, w przypadku którego 
badani dyrektorzy nieskutecznie ubiegający się o wsparcie pozytywnie ocenili dostępność 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 6 na terenie reprezentowanej gminy, a negatywnie – 
dostępność takich miejsc w swoich placówkach. 

Wykres 40. Jak obecnie oceniają Państwo dostępność miejsc wychowania przedszkolnego na 
obszarze gminy, w której znajduje się reprezentowana przez Państwa placówka? Proszę o 
ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=147). 
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Wykres 41. Jak obecnie oceniają Państwo dostępność miejsc wychowania przedszkolnego w 
swojej placówce? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – 
ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=147). 

Dostępność ocenili również dyrektorzy placówek wspartych w ramach projektów. W przypadku 
opieki nad dziećmi do lat 6 w ramach każdego podregionu zaobserwowano pozytywny wpływ 
realizacji przedsięwzięcia na zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi, co 
zobrazowano na poniższym wykresie. 

Wykres 42. Jak oceniają Państwo dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3/wychowania 
przedszkolnego na obszarze gminy/gmin, w której/w których miała miejsce realizacja 
projektu? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę 
najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182). 
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Również w przypadku opieki nad dziećmi do lat 3 odnotowano duży wpływ projektu na wzrost 
dostępności miejsc opieki nad dziećmi. Należy jednocześnie podkreślić, że w przypadku opieki 
nad dziećmi do lat 3 odnotowano niższe noty, co świadczy o większych potrzebach w tym 
zakresie w porównaniu do miejsc opieki na dziećmi do lat 6. 

Wykres 43. Jak oceniają Państwo dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3/wychowania 
przedszkolnego na obszarze gminy/gmin, w której/w których miała miejsce realizacja 
projektu? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę 
najwyższą  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=25). 

Doposażenie i poprawa infrastruktury 

Wsparcie z Programu pozwoliło również na poprawę infrastruktury i stanu doposażenia 
placówek opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6. Przede wszystkim oddziaływało ono na 
dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci do lat 3, wraz z przeprowadzeniem remontów i 
zakupem wyposażenia (np. remont toalet, zakup mebli dedykowanych dla dzieci). Dodatkowo 
należy wspomnieć o dostosowaniu ogródków przy obiektach i placów zabaw do potrzeb 
podopiecznych, a w niektórych przypadkach – ich stworzenie od podstaw. Również w 
przypadku usług wychowania przedszkolnego zwrócono uwagę na doposażenie placówek, 
akcentując przy tym możliwość sfinansowania ze środków Programu takich wydatków, jak 
remonty w celu dostosowania łazienek i toalet do potrzeb dzieci, w tym dzieci z 
niepełnosprawnościami, zakup wyposażenia czy możliwość dofinansowania do utworzenia 
placu zabaw (wraz z montażem zabawek). Potrzeby, które zaspokojono ze środków Programu 
zarówno w przypadku miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, jak i do lat 6, należy uznać za zasadne 
z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania placówki oraz atrakcyjności jej oferty. 

Opieka nad dzieckiem do lat 3 
Wnioskodawcy, którzy nie uzyskali wsparcia z Programu nieco lepiej oceniali wyposażenie 
miejsc opieki nad dziećmi w swojej placówce, niż w innych placówkach na terenie gminy, w 
której funkcjonują. Najwyższe noty – zarówno swojej placówce, jak i innym placówkom 
znajdującym się na terenie reprezentowanej gminy – przyznali wnioskodawcy z podregionu 
płockiego, najniższe zaś – z podregionu siedleckiego. Średnia ocena wyniosła 3,2 w przypadku 
miejsc opieki na terenie gminy oraz 3,3 w reprezentowanej placówce (w skali 1-5, gdzie 1 

3,00
2,44 2,67

3,00 3,00
3,25

2,67

4,00 3,89 3,67 3,75
4,00 4,00

4,33

CIECHANOWSKI M.ST.
WARSZAWA

OSTROŁĘCKI RADOMSKI SIEDLECKI WARSZAWSKI
WSCHODNI

WARSZAWSKI
ZACHODNI

Przed realizacją projektu W wyniku realizacji projektu



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 111 - 
 

oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą). Średnio wyższe zmiany odnotowano na 
obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż Regionu Warszawskiego Stołecznego. 

Wykres 44. Jak obecnie oceniają Państwo jakość wyposażenia miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę 
najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=30). 

W dalszej kolejności analizie poddano jakość wyposażenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
przed realizacją projektu i na skutek jego realizacji. W tym celu przeprowadzono badania z 
dyrektorami miejsc, które skorzystały ze wsparcia w ramach Programu. Należy podkreślić, że na 
skutek realizacji projektów wyposażenie placówki uległo poprawie. Dotyczy to każdego 
podregionu, jednak najbardziej odczuwalne zmiany odnotowano w przypadku m.st. Warszawy, 
zaś najmniejsze – w przypadku podregionu radomskiego. 
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Wykres 45. Jak oceniają Państwo jakość wyposażenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 
instytucji/w instytucjach, w której/w których miała miejsce realizacja projektu? Proszę o 
ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=25). 

Analizie poddano także stan infrastruktury miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Także tutaj 
podmioty z podregionu płockiego oceniły posiadaną infrastrukturę bardzo pozytywnie. Taką 
samą ocenę przyznano innym placówkom z terenu gmin podregionu płockiego (w obydwu 
przypadkach średnia ocena wyniosła 5,0). Najbardziej negatywnie analizowana kwestia została 
oceniona przez wnioskodawców z podregionu siedleckiego. Na uwagę zasługuje zbliżona ocena 
tej kwestii w reprezentowanej placówce oraz na terenie gminy, na której znajduje się placówka. 
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Wykres 46. Jak obecnie oceniają Państwo jakość infrastruktury (stan pomieszczeń, toalet itp.) 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy, w której znajduje się reprezentowana 
przez Pana/ią placówka? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 
5 – ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=30). 

Analizując odpowiedzi dyrektorów miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które zostały wsparte w 
ramach projektów zauważa się pozytywną zmianę w jakości infrastruktury na skutek interwencji 
– w wyniku realizowanego projektu infrastruktura została oceniona dużo wyżej, niż przed 
realizacją przedsięwzięcia, co obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 47. Jak obecnie oceniają Państwo jakość infrastruktury (stan pomieszczeń, toalet itp.) 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w swojej placówce? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 
1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę najwyższą 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=25). 

Opieka nad dzieckiem do lat 6 
W przypadku miejsc opieki nad dziećmi do lat 6 zauważa się podobne tendencje w ocenie 
wyposażenia, jak w przypadku miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – analizując wskazania 
dyrektorów miejsc opieki dla dzieci do lat 6, które nie uzyskały wsparcia w Programie zauważyć 
należy, że wyposażenie własnej placówki było przez respondentów oceniane lepiej, niż 
wyposażenie innych placówek na terenie reprezentowanej gminy. Wyjątkiem jest podregion 
siedlecki, w przypadku którego respondenci tak samo oceniali wyposażenie własnej placówki, 
jak innych na terenie reprezentowanej gminy. Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, 
najwyższe noty stwierdzono w przypadku placówek z podregionu płockiego. Najniższe oceny 
przyznali tej kwestii natomiast wnioskodawcy z podregionów siedleckiego oraz warszawskiego 
wschodniego.  

Wykres 48. Jak obecnie oceniają Państwo jakość wyposażenia miejsc wychowania 
przedszkolnego? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – 
ocenę najwyższą  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=147). 

Porównując jakość wyposażenia placówek miejsc opieki nad dziećmi do lat 6, które zostały 
wsparte w wyniku projektów zauważa się, że w wyniku realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych z Programu udało się osiągnąć wymierne efekty. Największa zmiana, jeśli 
chodzi o ocenę jakości posiadanego wyposażenia przed i w wyniku realizacji projektu nastąpiła 
w przypadku placówek zlokalizowanych w podregionach siedleckim i ciechanowskim. 
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Wykres 49. Jak oceniają Państwo jakość wyposażenia miejsc wychowania przedszkolnego w 
instytucji/w instytucjach, w której/w których miała miejsce realizacja projektu? Proszę o 
ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182). 

Analizując stan infrastruktury placówek opieki nad dziećmi do lat 6, które nie uzyskały wsparcia 
z Programu, uwagę zwraca nieznacznie wyższa ocena własnej placówki na tle pozostałych 
funkcjonujących w gminie. Wyniki przeprowadzonego badania zaprezentowano na poniższym 
wykresie. Największe zróżnicowanie w odpowiedziach odnotowano wśród respondentów 
z podregionów siedleckiego oraz ostrołęckiego. 

Wykres 50. Jak obecnie oceniają Państwo jakość infrastruktury (stan pomieszczeń, toalet itp.) 
miejsc wychowania przedszkolnego? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę 
najniższą, a 5 – ocenę najwyższą 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=147). 

W dalszej kolejności analizie poddano odpowiedzi podmiotów, które ze wsparcia skorzystały. 
Zauważa się, że wsparcie przyniosło duże zmiany w stanie infrastruktury placówek 
świadczących opiekę dzieciom do lat 6 – zmiany te są najbardziej wyraźne w przypadku 
podregionów wchodzących w skład Regionu Mazowieckiego Regionalnego. 

Wykres 51. Jak oceniają Państwo jakość infrastruktury (stan pomieszczeń, toalet itp.) w 
instytucji/w instytucjach, w której/w których miała miejsce realizacja projektu? Proszę o 
ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182). 

Atrakcyjność oferty 

Kolejnym analizowanym aspektem była atrakcyjność oferty placówek opieki nad dziećmi do lat 
3 i do lat 6. Podobnie, jak w przypadku dostępności usług, wpływ wsparcia odnotowano 
również w zakresie uatrakcyjnienia oferty w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do lat 6. 

Atrakcyjność oferty świadczonej przez poszczególne miejsca opieki i wychowania wiąże się z 
posiadaną infrastrukturą. Jednakże, należy również zwrócić uwagę na wsparcie w postaci 
dodatkowych zajęć, np. gimnastyki korekcyjnej czy zajęć logopedycznych, które zwiększają 
atrakcyjność oferty placówek. Prócz tego w ramach wywiadów pogłębionych zwracano uwagę 
na zakup pomocy edukacyjnych i zabawek. Wskazano, że w ramach kosztów kwalifikowalnych 
znajdują się zajęcia, które w przypadku, gdyby nie były dostępne w ofercie przedszkola, 
stanowiłyby istotne obciążenie finansowe dla rodziców – np. wspomniane powyżej zajęcia 
logopedyczne. Kwestia ta była też przedmiotem dyskusji w ramach badań FGI z nauczycielami 
wychowania przedszkolnego – potwierdzili oni znaczenie opisanego powyżej wsparcia dla 
atrakcyjności oferty miejsc opieki nad dziećmi. 

Dodatkowe zajęcia, przede wszystkim w odniesieniu do dzieci do lat 6, pozwalają także lepiej 
przygotować dziecko do edukacji szkolnej oraz wyposażyć je w uniwersalne umiejętności, 
np. w umiejętność pracy w grupie. Możliwość podniesienia kompetencji nauczycieli 
wychowania przedszkolnego także wpływa na uzyskanie tego efektu, pozwala również na 
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zapewnienie wysokiego poziomu trwałości udzielonego wsparcia, nabyte w wyniku projektu 
kompetencje nauczyciele mogą bowiem wykorzystywać przez wiele lat oraz w ramach pracy w 
różnych placówkach. 

Dyrektorzy placówek opieki nad dziećmi do lat 3, którzy nie uzyskali dofinansowania na 
realizację swoich przedsięwzięć oceniali atrakcyjność oferty w swojej placówce – pomimo braku 
realizacji projektu – zdecydowanie lepiej, niż atrakcyjność oferty pozostałych placówek 
znajdujących się na terenie ich gminy. Zdecydowanie lepsza ocena własnej placówki, niż 
placówek konkurencyjnych dotyczy podmiotów z podregionów ciechanowskiego oraz 
płockiego. 

Wykres 52. Jak obecnie oceniają Państwo atrakcyjność oferty w zakresie opieki nad dziećmi 
do lat 3? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę 
najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=177). 

W przypadku placówek opieki nad dziećmi do lat 6 również ocena atrakcyjności własnej oferty 
jest wyższa, niż ocena atrakcyjności innych placówek zlokalizowanych na terenie 
reprezentowanej gminy.  
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Wykres 53. Jak obecnie oceniają Państwo atrakcyjność oferty w zakresie wychowania 
przedszkolnego na obszarze gminy, w której znajduje się reprezentowana przez Pana/ią 
placówka? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę 
najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=177). 

W dalszej kolejności analizie poddano atrakcyjność oferty w placówkach uczestniczących w 
realizacji projektów. W przypadku miejsc opieki nad dzieckiem do lat 6, jak i nad dzieckiem do 
lat 3 zauważa się istotny wpływ wsparcia na wzmocnienie atrakcyjności oferty placówek. W 
przypadku oferty skierowanej do dzieci do lat 3 największe zmiany dotyczyły podregionów 
ciechanowskiego i płockiego. 

Wykres 54. Jak oceniają Państwo atrakcyjność oferty w zakresie wychowania przedszkolnego 
w instytucji/w instytucjach, w której/w których miała miejsce realizacja projektu? Proszę o 
ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę najwyższą 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=207). 

W przypadku miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 największe zmiany w wyniku realizacji 
projektów odnotowano w przypadku m.st. Warszawy. 

Wykres 55. Jak oceniają Państwo atrakcyjność oferty w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w 
instytucji/w instytucjach, w której/w których miała miejsce realizacja projektu? Proszę o 
ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=25). 

Reasumując, wsparcie w pozytywny sposób oddziaływało na wszystkie analizowane w 
niniejszym podrozdziale aspekty. Zróżnicowanie w tym zakresie wynika z wielorakich potrzeb 
miejsc opieki nad dziećmi znajdujących się na obszarze województwa mazowieckiego. Jest to 
też związane z różnymi aspektami, które były uwzględnione w wyniku projektów. Niezależnie 
od tego należy wskazać na wysokie potrzeby badanych placówek oraz adekwatność 
świadczonego wsparcia do tych potrzeb. 

Zagadnienie badawcze: Czy oraz w jakim stopniu projekty w zakresie opieki nad dziećmi do 
lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 przyczyniły się do osiągnięcia 
wartości poszczególnych wskaźników założonych w ramach RPO WM na lata 2014-2020? 
Jakie zidentyfikowano problemy odnoszące się do projektów w zakresie opieki nad dziećmi do 
lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6? Czy mają one wpływ na 
osiągnięcie założonych celów? Jakie należy podjąć działania zaradcze w odniesieniu do 
wskazanych problemów. 

W niniejszej części zaprezentowano stopień osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w 
ramach interwencji podejmowanej w priorytetach inwestycyjnych 8iv oraz 10i RPO WM 2014-
2020. Jak ukazuje analiza poziomu osiągnięcia wskaźnika wg danych na koniec III kwartału 2020 
r. w niemal wszystkich przypadkach przekroczono wartość docelową wskaźników. 
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Wykres 56. Poziom osiągnięcia wartości docelowej wybranych wskaźników w ramach PI 8iv 
oraz PI 10i 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji kwartalnej z realizacji Programu za III 
kwartał 2020 r. 

Analizując wartości nominalne osiągniętych wskaźników wskazać należy, że w zakresie opieki 
nad dzieckiem do lat 3 wsparcie objęło ponad 2,5 tysiąca rodziców i opiekunów prawnych, zaś 
szacuje się, że do zakończenia wszystkich wdrażanych obecnie projektów osiągnie wartość 
blisko 3,3 tysiąca osób. W ramach wsparcia utworzono ponadto ponad 2 tysiące miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3, a planuje się, że realizacja wszystkich dotychczasowych projektów pozwoli 
na zwiększenie tej liczby do ponad 3,1 tysiąca miejsc. W wyniku wsparcia ponad 500 osób 
powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Szacuje 
się, że wraz z zakończeniem realizacji dotychczas wdrażanych projektów liczba ta wzrośnie do 
ponad 1,7 tysiąca osób. 
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Wykres 57. Wartość wybranych wskaźników programowych osiągniętych w ramach PI 8iv 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji kwartalnej z realizacji Programu za III 
kwartał 2020 r. 

W ramach PI 10i wsparciem objęto blisko 13 tysięcy dzieci. Realizacja obecnie wdrażanych 
projektów pozwoli na dalsze zwiększenie tej liczby – do ponad 15 tysięcy. Utworzono ponad 2,7 
tysiąca miejsc wychowania przedszkolnego, zaś planowane jest utworzenie kolejnych, do 4,1 
tysiąca. Wsparciem objęto natomiast 967 nauczycieli wychowania przedszkolnego (planowane 
jest dalsze wsparcie nauczycieli, do poziomu 1 171 osób). 

Wykres 58. Wartość wybranych wskaźników programowych osiągniętych w ramach PI 10i 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji kwartalnej z realizacji Programu za III 
kwartał 2020 r. 

Zdaniem przedstawicieli IP RPO WM uczestniczących w wywiadach pogłębionych nie istnieje 
ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych założonych w Programie w stosunku do interwencji. 
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Na osiągnięcie wartości wskaźnika wpływać będą przede wszystkim projekty, które jeszcze się 
nie zakończyły, a tym samym – nie osiągnęły jeszcze wartości docelowych. Wskazano, że 
osiągnięcie niektórych wskaźników jest problematyczne z uwagi na ograniczenia wynikające z 
zapisów dokumentacji konkursowej. Jest to jednak element niezależny od instytucji 
realizujących Program, wynikający z wytycznych w zakresie edukacji49. Ponadto, od 2019 r. 
przestał obowiązywać. 

Mieliśmy problem z realizacją wskaźnika dotyczącego liczby dzieci objętych 
dodatkowymi zajęciami. Chyba przyczyną było ograniczenie limitu środków, 
które mogły być wydatkowane na zajęcia dodatkowe. Są takie zapisy w 
dokumentacji konkursowej, że tylko 30% wartości kosztów bezpośrednich 
projektu mogło być przeznaczone na te zajęcia i tu być może było ograniczenie, 
które „stopowało” ten wskaźnik. Gdyby takie limity były zlikwidowane byłaby 
realizacja tego wskaźnika ułatwiona. 

Źródło: badanie TDI z przedstawicielem IP RPO WM 2014-2020. 

Opinia ekspercka członków Zespołu Badawczego poparta wynikami analizy desk research 
potwierdza tezę, że realizowane na bieżąco projekty pozwolą na osiągnięcie większości 
założonych wskaźników, bądź też na przekroczenie ich wartości. 

Zagadnienie badawcze: Jaka jest efektywność kosztowa tworzonych miejsc opieki żłobkowej i 
wychowania przedszkolnego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz w porównaniu do miejsc 
finansowanych z innych źródeł? 

W celu wskazania, jaka jest efektywność kosztowa rozwiązań z zakresu opieki żłobkowej i 
wychowania przedszkolnego dokonano analizy wartości osiągniętych oraz docelowych 
wskaźników rezultatu w ramach projektów. 

W przypadku projektów z poddziałania 8.3.1. pod uwagę wzięto liczbę utworzonych miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym nad dziećmi z niepełnosprawnościami. W ramach 
poddziałania osiągnięto dotychczas wartość 484 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 5 miejsc 
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Koszt utworzenia jednego miejsca 
opieki nad dziećmi do lat 3 wyniósł ponad 35 tys. PLN. 

W przypadku aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 efektywność kosztowa 
aktywizacji jednej osoby była wyższa, niż przewidywano (wynika to z wyższej dotychczas 
osiągniętej wartości, niż zakładana wartość docelowa). Koszt wsparcia jednej osoby 
opiekującej się dzieckiem do lat 3 to 25,7 tys. PLN. 

Dużo wyższa była efektywność kosztowa w odniesieniu do liczby obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami – koszt taki to ok. 250 tys. PLN. 

                                                      
49 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, nr MR/H2014-2020/19(02)/9/2016, 
Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016, s. 19, 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/26125/Wytyczne_edukacja_aktualne_7_9_2016.pdf 
(wersja archiwalna) (dostęp: 26.04.2021). 
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Tabela 27. Efektywność kosztowa realizowanych w ramach poddziałania 8.3.1. przedsięwzięć 

Wskaźnik 
Wartość 
osiągnięt
a 

Wartość 
docelow
a 

Efektywnoś
ć kosztowa 
(jednostko
wa, w PLN] 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

7 5 250 287,90 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie* 

1 028 941 25 727,29 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 

484 484 
35 144,85 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi z 
niepełnosprawnościami w wieku do lat 3 

5 5 

* W przypadku tego wskaźnika uwzględniono takie wskaźniki, jak: 1) Liczba osób opiekujących 
się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie, 2) Liczba osób opiekujących się 
dziećmi w wieku do lat 3 z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, 3) Liczba 
osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich objętych 
programem, 4) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy 
po opuszczeniu programu, 5) Liczba osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i 
biernych zawodowo) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w 
programie, 6) Liczba osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi do 
lat 3 objętych programem, 7) Liczba osób pracujących będących w trakcie przerwy związanej z 
urodzeniem i wychowaniem dziecka do lat 3 objętych wsparciem w programie, 8) Liczba osób, 
które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub 
utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego. 

W przypadku poddziałania 8.3.2. należy zwrócić uwagę na dużo wyższe wartości, co świadczy o 
dużym zapotrzebowaniu obszaru ZIT WOF na przedsięwzięcia z zakresu opieki żłobkowej. W 
ramach tego poddziałania wsparcia udzielono 3 666 osobom opiekującym się dziećmi, zaś 
efektywność kosztowa jest wyższa, niż przewidywano. Koszt wsparcia jednej osoby wynosi 
11,8 tys. PLN i jest ponad dwukrotnie niższy, niż w przypadku poddziałania 8.3.1. W ramach 
projektów zaplanowano utworzenie 1 526 miejsc opieki nad dziećmi (nie wszystkie planowane 
miejsca zostały już stworzone), zaś koszt utworzenia jednego miejsca wynosi około 28,5 tys. 
PLN. Jest on niższy, niż w przypadku poddziałania 8.3.1. Utworzenie w ramach dofinansowania 
kolejnych miejsc opieki nad dzieckiem, w celu wypełnienia wartości docelowej założonej w 
dotychczas wspartych projektach pozwoli na osiągnięcie jeszcze większej efektywności. 

Tabela 28. Efektywność kosztowa realizowanych w ramach poddziałania 8.3.2. przedsięwzięć 

Wskaźnik 
Wartość 
osiągnięt
a 

Wartość 
docelow
a 

Efektywność 
kosztowa 
(jednostkowa
, w PLN] 

Liczba przygotowanych żłobków do opieki nad 
dziećmi do lat 3, Liczba zaadoptowanych i 
doposażonych żłobków oraz Liczba obiektów 

7 5 6 206 146,89 



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 124 - 
 

Wskaźnik 
Wartość 
osiągnięt
a 

Wartość 
docelow
a 

Efektywność 
kosztowa 
(jednostkowa
, w PLN] 

dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

Liczba utworzonych sal wyposażonych w pomoce 
dydaktyczne, zabawki i meble w ramach zakupów w 
projekcie 

4 4 
10 860 
757,06 

Liczba osób pracujących opiekujących się dziećmi w 
wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie* 

3 666 3 438 11 850,25 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 

1 526 1 743 28 468,56 

* W przypadku tego wskaźnika uwzględniono takie wskaźniki, jak: 1) Liczba kobiet opiekujących 
się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie, 2) Liczba osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo z grup defaworyzowanych , które uzyskały kwalifikacje zawodowe, 3) 
Liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo z grup defaworyzowanych na rynku pracy 
zatrudnionych na miejscach powstałych w wyniku realizacji projektu, 4) Liczba osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo z grup defaworyzowanych na rynku pracy, objętych 
szkoleniami zawodowymi, 5) Liczba osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających 
poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 które otrzymały 
wsparcie w projekcie, 6) Liczba osób fizycznych powracających na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich, rodzicielskich, które otrzymały wsparcie w projekcie, 7) Liczba osób fizycznych 
pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, które otrzymały wsparcie w projekcie, 8) 
Liczba osób opiekujących się dzieckiem do lat 3 z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie, 9) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie, 10) Liczba osób powracających/lub wchodzących na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci z niepełnosprawnością, 11) Liczba osób 
pozostających bez pracy opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie, 12) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po 
opuszczeniu programu, 13) Liczba osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę 
nad dziećmi w wieku do 3 lat, które otrzymały wsparcie w projekcie, 14) Liczba osób 
pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, które 
otrzymały wsparcie w projekcie, 15) Liczba osób pracujących opiekujących się dziećmi w wieku 
do lat 3 objętych wsparciem w programie, 16) Liczba osób pracujących, którym zapewniono 
opiekę nad dzieckiem do lat 3, 17) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność 
na własny rachunek, po opuszczeniu programu, 18) Liczba osób, które otrzymały wsparcie w 
postaci zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku, 19) Liczba osób, które 
powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub 
utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego. 

Odnosząc się do liczby opiekunów zaangażowanych w projektach należy wskazać, że w ramach 
poddziałania 8.3.1. zatrudniono 8 opiekunów (docelowo planuje się zatrudnić 13 opiekunów). 
W przypadku poddziałania 8.3.2. planuje się zatrudnienie 22 opiekunów, natomiast obecnie 
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zatrudniono 19 takich osób. W przypadku poddziałania 10.1.4. zatrudniono natomiast 
14 opiekunów (plan przewidywał zatrudnienie 13 osób). 

Porównując efektywność kosztową przedsięwzięć realizowanych z innych środków (np. ze 
środków Programu MALUCH+” należy wskazać, że jest ona zbliżona. Podobnie, jak w 
przypadku tego Programu, utworzenie jednego miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 wynosi ok. 
30 tys. PLN. 

W przypadku miejsc wychowania przedszkolnego efektywność kosztowa była porównywalna do 
miejsc opieki żłobkowej. Koszt objęcia wsparciem jednego dziecka (i wynikająca z tego liczba 
wspartych rodziców i opiekunów prawnych) był jednak niższy, niż w przypadku wsparcia i 
aktywizacji rodzica/opiekuna dziecka do lat 3. 

Tabela 29. Efektywność kosztowa realizowanych w ramach poddziałania 10.1.4. 
przedsięwzięć 

Wskaźnik 
Wartość 
osiągnięt
a 

Wartość 
docelow
a 

Efektywność 
kosztowa 
(jednostkowa
, w PLN] 

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

12 814  15 070  6 658,06 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

2 750  4 155  31 024,13 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT na podstawie danych udostępnionych przez 
Zamawiającego. 

Zagadnienie badawcze: Które rozwiązania zastosowane w ramach projektów 
 uznać można za dobre praktyki i dlaczego? 

Rozwiązania, które można uznać za dobre praktyki w ramach realizowanych projektów 
zauważyło 20% beneficjentów realizujących przedsięwzięcia w ramach poddziałania 8.3.1. oraz 
4,84% beneficjentów w ramach poddziałania 10.1.4. 
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Wykres 59. Czy zauważyli Państwo jakieś skuteczne, niespotykane dotychczas rozwiązania, 
które wpłynęły na to, że wsparcie świadczone przez Państwa w ramach projektu przyniosło 
duże efekty? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Beneficjenci wskazywali, że te dobre praktyki w ramach realizowanych przez nich projektów 
polegały na: 

 Oferowaniu szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych, przede wszystkim dla dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz zdiagnozowanymi deficytami rozwojowymi; 

 Zastosowaniu indywidualnej ścieżki wsparcia dla każdego dziecka; 

 Promocji realizowanego przedsięwzięcia wraz z jednostką samorządu terytorialnego, 
co wzmacniało efekty podejmowanych działań i rozszerzało grono potencjalnych 
odbiorców informacji; 

 Przeprowadzeniu kampanii uświadamiającej społeczności lokalnej potrzeby dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz ze zdiagnozowanymi deficytami rozwojowymi; 

 Konsultacje psychologiczne dla rodzin borykających się z trudnościami wychowawczymi 
oraz problemami osobistymi. 

Zagadnienie badawcze: Czy i w jakim stopniu realizowane projekty przyczyniły się do 
poprawy komfortu pracy nauczycieli (warunków pracy)? 

Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniło się do zwiększenia komfortu pracy 
opiekunów żłobkowych. Pozwoliło na zapewnienie pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia i 
sprzętu, co przyczyniło się do ułatwienia pracy oraz uatrakcyjnienia świadczonej oferty. Zakres 
ten zależał jednak od poszczególnych wnioskodawców, zidentyfikowanych przez nich potrzeb 
oraz wnioskowanego dofinansowania. 

W przypadku nauczycieli, przede wszystkich tych z obszarów wiejskich, wsparcie przyczyniło się 
do poprawy komfortu pracy, ale także umożliwiło nauczycielom wychowania przedszkolnego 
rozwój zawodowy. W przypadku uboższych jednostek samorządu terytorialnego nie byłoby 
bowiem możliwe przeznaczenie środków finansowych na wzmocnienie kompetencji 

20,00%

0,00%
4,84%

60,00%

100,00%

55,65%

20,00%

0,00%

39,52%

Poddz. 8.3.1. Poddz. 8.3.2. Poddz. 10.1.4.

Tak Nie Trudno powiedzieć
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nauczycieli, natomiast realizacja projektu pozwoliła na taki wydatek. Potwierdzili to 
przedstawiciele IP RPO WM uczestniczący w wywiadach pogłębionych, jak też nauczyciele 
biorący udział w badaniu metodą FGI. 

Zagadnienie badawcze: Czy i w jakim stopniu realizowane projekty przyczyniły się do 
doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w 
wieku przedszkolnym,  
w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie 
współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych? 

Kolejny element podlegający analizie to kompetencje zatrudnianych nauczycieli wychowania 
przedszkolnego w placówkach oferujących opiekę nad dziećmi. Również w tym przypadku, 
wśród podmiotów, które nie uzyskały wsparcia z Programu, analiza wykazała zróżnicowane 
oceny dotyczące swojej placówki oraz placówek konkurencyjnych wobec reprezentowanej. 
Należy zwrócić uwagę na podregion siedlecki, w przypadku którego przedstawiciele 
reprezentowanych placówek ocenili badany aspekt nieco niżej we własnej placówce, niż w 
placówkach konkurencyjnych. Może to świadczyć o dużych potrzebach w zakresie wzmacniania 
kompetencji i umiejętności nauczycieli wychowania przedszkolnego w tym podregionie. 

Wykres 60. Jak obecnie oceniają Państwo kompetencje zatrudnianych nauczycieli 
wychowania przedszkolnego? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę 
najniższą, a 5 – ocenę najwyższą przedszkola 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=147). 

W przypadku placówek wychowania przedszkolnego, które skorzystały ze wsparcia, zauważa się 
wyższy poziom kompetencji zatrudnianych nauczycieli w wyniku realizacji przedsięwzięcia, niż 
przed jego rozpoczęciem. Pozytywne efekty odnotowano we wszystkich podregionach. 
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Wykres 61. Jak oceniają Państwo kompetencje zatrudnianych nauczycieli/opiekunów w 
instytucji/w instytucjach, w której/w których miała miejsce realizacja projektu? Proszę o 
ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=207). 

Zagadnienie badawcze: Czy zmiany, które zaistniały w obszarze dostępności usług, 
atrakcyjności oferty, jakości wyposażenia i infrastruktury w zakresie opieki żłobkowej i 
edukacji przedszkolnej dzięki interwencji  
w ramach RPO WM 2014-2020 wystąpiłyby bez zaistnienia finansowania z RPO WM 2014-
2020 (ocena efektu netto interwencji)? 

Jak dowiodły wywiady pogłębione przeprowadzone z przedstawicielami IZ RPO WM 2014-2020 
świadczone wsparcie przyczyniło się do: 

 Odpowiednio dopasowanej do potrzeb dzieci opieki (zajęć opiekuńczo-
wychowawczych); 

 Zakupu odpowiednio dopasowanego do potrzeb dzieci sprzętu i wyposażenia miejsc 
opieki; 

 Prowadzenia terapii dla dzieci. 

Skala efektu deadweight 

W celu zbadania, czy zmiany, które zaistniały w obszarze dostępności usług, atrakcyjności 
oferty, jakości wyposażenia i infrastruktury w zakresie opieki żłobkowej i edukacji przedszkolnej 
dzięki interwencji w ramach RPO WM 2014-2020 wystąpiłyby bez zaistnienia finansowania z 
RPO WM 2014-2020, analizie poddano wystąpienie tzw. efektu deadweight, czyli efektu 
jałowej straty. Efekt ten w niniejszym badaniu wskazuje, czy bez wsparcia ze środków 
Programu projekty zostałyby zrealizowane, czy też nie. W ramach przedmiotowej ewaluacji 
efekt ten zbadano, biorąc pod uwagę zarówno projekty zrealizowane, jak i te, które nie uzyskały 
wsparcia ze środków Programu. 

4,42
4,07

4,56
4,23 4,17 4,33

3,69
4,23

3,50
4,13

4,95 4,80 5,00 4,85 4,83 5,00
4,58

4,91
4,50

4,82

Przed realizacją projektu W wyniku realizacji projektu



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 129 - 
 

W przypadku wnioskodawców, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie należy zauważyć, 
że zdecydowana większość z nich wskazała, iż planowanych działań nie zrealizowano bez 
wsparcia Programu. W przypadku osób zarządzających miejscami opieki nad dziećmi do lat 3 
jedynie podmioty z Regionu Warszawskiego Stołecznego oraz podregionu płockiego (Region 
Mazowiecki Regionalny) wskazały, że przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane pomimo, że 
nie uzyskało wsparcia finansowego ze środków Programu. Wskazywano przy tym na środki z 
budżetu państwa – z Programu „Maluch+”. W przypadku miejsc opieki nad dziećmi do lat 6 do 
realizacji przedsięwzięć, na które nie uzyskano dofinansowania z RPO WM, zaangażowano 
środki własne wnioskodawców oraz środki samorządowe. W przypadku wychowania 
przedszkolnego obserwuje się, że skala efektu deadweight jest większa, niż w przypadku 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, tzn. większy jest odsetek podmiotów, które pomimo 
nieotrzymania wsparcia z Programu zrealizowały przedsięwzięcie z udziałem innych środków. 
W przypadku miejsc opieki nad dziećmi do lat 6 wynosi ona 36,05%, natomiast w przypadku 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – jest to 13,33%. Zestawienie danych w podziale na 
podregiony zaprezentowano na poniższych wykresach. 

Wykres 62. Czy działania, które nie zostały sfinansowane z Programu zrealizowali Państwo z 
jakiegoś innego źródła? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=147). 

W przypadku podmiotów, które nie uzyskały dofinansowania na realizację projektów 
kierowanych do dzieci do lat 3 zbadano, czy zostały one sfinansowane z innego źródła, niż RPO 
WM 2014-2020. W przypadku podregionu płockiego wszyscy wnioskodawcy potwierdzili, że 
projekt został sfinansowany w takim samym zakresie, w jakim planowano. Odpowiedzi 
twierdzące uzyskano także w przypadku m.st. Warszawy (11,11%), podregionu warszawskiego 
wschodniego (20,00%) oraz podregionu warszawskiego zachodniego (12,50%). Wnioskodawcy, 
którzy potwierdzili realizację projektu z innego źródła, wskazywali na wykorzystanie do tego 
celu Programów Resortowych „Maluch” oraz „Maluch+”. Tym samym programy te stały się nie 
tyle konkurencyjne, co wspierające działania kierowane do placówek opieki nad dziećmi do lat 
3. 
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Wykres 63. Czy działania, które nie zostały sfinansowane z Programu zrealizowali Państwo z 
jakiegoś innego źródła? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie (n=30). 

Skala efektu netto interwencji 

Obliczając efekt netto interwencji wzięto pod uwagę zróżnicowane aspekty, takie jak 
poddziałanie, rodzaj udzielanego wsparcia, typ obszaru, na którym znajduje się placówka 
korzystająca ze wsparcia oraz forma prawna instytucji. 

Analizując efekt netto w ujęciu ogólnym należy zwrócić uwagę na duże dysproporcje pomiędzy 
poszczególnymi poddziałaniami. Interwencja w największym stopniu przyczyniła się do wzrostu 
dostępności miejsc oraz poprawy wyposażenia i infrastruktury placówki. W mniejszym stopniu 
oddziaływała natomiast na atrakcyjność oferty oraz kompetencje zatrudnianych osób. Brak 
wpływu wsparcia na kompetencje pracowników obserwuje się przede wszystkim w ramach OP 
8 (opieka nad dziećmi do lat 3). Do analizy zastosowano metodę matchingu, czyli takiego 
doboru par podmiotów, by porównywane podmioty stanowiły wobec siebie tzw. bliźniaki 
statystyczne. Zachowanie podobieństwa podmiotów pozwoliło na uzyskanie wysoce 
wiarygodnych wyników. Uzyskane wyniki oznaczają, że interwencja przyniosła zmianę w ocenie 
– pozytywną lub negatywną (w przypadku wartości ujemnych). Efekt netto przedstawiony na 
poniższym wykresie jest wynikiem porównania średniej oceny jakości usług świadczonych przez 
placówkę przed realizacją projektu oraz w wyniku jego realizacji ze średnią oceną jakości usług 
świadczonych przez podmioty niekorzystające ze wsparcia. Przedstawione wyniki procentowe 
oznaczają, w jakim stopniu wsparcie z Programu przyczyniło się do uzyskania efektów w postaci 
wzrostu dostępności miejsc, atrakcyjności oferty, wyposażenia placówki, jej infrastruktury oraz 
kompetencji zatrudnianych osób. Dzięki takiemu podejściu uchwycono te zmiany, które 
warunkowane były tylko interwencją i których bez wsparcia nie udałoby się osiągnąć. Pominięto 
tym samym czynniki obiektywne takie jak np. już zaplanowane remonty czy indywidualne 
działania osób zatrudnianych zmierzające do podniesienia posiadanych kompetencji – te 
zmiany mogły zachodzić bowiem poza kontekstem Programu, zaś ich wyizolowaniu z analizy 
wpływu interwencji służyła właśnie metoda kontrfaktyczna, zaprezentowana poniżej. 
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Wykres 64. Efekt netto interwencji w poszczególnych poddziałaniach Programu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 

Eksperci biorący udział w panelu ekspertów zwrócili uwagę na ujemny efekt netto interwencji 
w odniesieniu do kompetencji osób zatrudnianych w miejscach opieki nad dziećmi do lat 3. 
Wskazali oni, że kompetencje opiekunów w miejscach opieki nad dziećmi do lat 3 są 
zaniedbane. Praca w takich miejscach jest mało atrakcyjna (zarówno ze względu na wysokość 
zarobków, jak też na proponowaną formę zatrudnienia, często będącą umową cywilnoprawną), 
a przy tym wymagająca. Przez to rotacja pracowników jest na wysokim poziomie. Aspekt ten 
został poruszony zarówno podczas panelu dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3, jak i 
podczas panelu dotyczącego usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Zwrócono uwagę, że większy problem występuje w przypadku placówek 
niepublicznych, niż w przypadku podmiotów publicznych (samorządowych). Tym samym trudno 
zapewnić odpowiednie kompetencje osób zatrudnianych w takich miejscach. Wszystko to 
wpływa na dezawuację zawodu. Przeciwdziałać takiej sytuacji może położenie większego 
akcentu na warunki zatrudnienia oraz kompetencje osób pracujących we wspieranych 
podmiotach, przede wszystkim w miejscach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w placówkach 
niepublicznych. Może się to odbyć na przykład poprzez wymóg zatrudnienia przez beneficjenta 
w ramach projektów osób na podstawie umowy o pracę oraz posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i kompetencje. Pozwoli to zwiększyć stabilność i atrakcyjność zatrudnienia w tych 
miejscach. 

Dostępność miejsc 

Analizując uzyskane wyniki zauważa się znaczny wzrost oceny dostępności miejsc w efekcie 
realizacji projektu przy jednoczesnej wysokiej ocenie dostępności w przypadku podmiotów, 
które ze wsparcia nie skorzystały. Wskazuje to, że wsparcie zostało ukierunkowane na te 
podmioty, w przypadku których niewielka dostępność miejsc opieki była najbardziej 
odczuwalna.  
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Wykres 65. Średnia ocena dostępności miejsc w analizowanych podmiotach w podziale na 
poddziałania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 

Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6 zauważa się zarówno w 
przypadku instytucji publicznych, jak też podmiotów prywatnych. Należy wskazać, że największy 
efekt netto dotyczy instytucji publicznych zapewniających wsparcie w opiece nad dziećmi do lat 
3 (w tym przypadku oferta opieki jest świadczona przede wszystkim przez podmioty prywatne, 
dlatego tak istotne jest, by wspierać publiczne podmioty świadczące takie usługi) oraz instytucji 
prywatnych świadczących usługi opiekuńczo-wychowawcze nad dziećmi do lat 6 (w tym 
przypadku podmioty publiczne prowadzą szeroko zakrojone działania, bowiem zapewnienie 
opieki przedszkolnej jest jednym z zadań własnych tych podmiotów). 

Wykres 66. Średnia ocena dostępności miejsc w analizowanych podmiotach w podziale na 
formę własności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 

Największe zmiany w dostępności miejsc zauważa się w przypadku podmiotów z gmin miejsko-
wiejskich, co przedstawiono na wykresie poniżej. 
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Wykres 67. Średnia ocena dostępności miejsc w analizowanych podmiotach w podziale na 
typ obszaru, na którym znajduje się placówka 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 

Dostępność miejsc podlegała również weryfikacji w zakresie badania z przedstawicielami 
jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których realizowano projekty. Zmiany w 
zakresie dostępności miejsc odnotowały jednostki samorządu terytorialnego ze wszystkich 
podregionów województwa mazowieckiego, przy czym zmiany te są wyższe w przypadku 
Regionu Mazowieckiego Regionalnego. Co więcej, przedstawiciele JST oceniają dostępność 
miejsc lepiej, niż przedstawiciele miejsc opieki nad dziećmi. 
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Wykres 68. Jak oceniają Państwo dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3/wychowania 
przedszkolnego na obszarze gminy/gmin, w której/w których miała miejsce realizacja 
projektu? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę 
najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z jednostkami samorządu 
terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty w ramach analizowanych poddziałań 
(n=135). 

Atrakcyjność oferty 

W zakresie atrakcyjności oferty na uwagę zasługuje podobnie, jak w poprzednim przypadku – 
wysoka ocena ze strony podmiotów niekorzystających ze wsparcia. W przypadku beneficjentów 
największy wzrost odnotowano w przypadku podmiotów świadczących usługi opiekuńczo-
wychowawcze nad dziećmi do lat 6, jednak wzrost oceny atrakcyjności oferty w przypadku 
wszystkich poddziałań był wysoki. 

Wykres 69. Średnia ocena atrakcyjności oferty w analizowanych podmiotach w podziale na 
poddziałania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 
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Największy wzrost atrakcyjności oferty zauważa się w przypadku instytucji publicznych 
świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz instytucji prywatnych oferujących usługi 
opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci do lat 6. Może to być warunkowane czynnikami, które 
opisano w odniesieniu do form własności instytucji w poprzednim podrozdziale niniejszego 
opracowania. 

Wykres 70. Średnia ocena atrakcyjności oferty w analizowanych podmiotach w podziale na 
formę własności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 

Największy wpływ realizacji projektu na atrakcyjności oferty obserwuje się na obszarach 
miejsko-wiejskich (w przypadku oferty kierowanej zarówno do dzieci do lat 3, jak i do lat 6) i 
wiejskich (w przypadku usług dla dzieci do lat 6). Potwierdza to fakt, że obszary te cechują się 
największymi potrzebami w zakresie rozwoju różnych form opieki nad dziećmi. Wynika to z 
niedoboru placówek opieki na tych terenach, a przez to – z braku konkurencji i starań o 
rodzica/opiekuna jako potencjalnego odbiorcę usług konkretnej placówki. 

Wykres 71. Średnia ocena atrakcyjności oferty w analizowanych podmiotach w podziale na 
typ obszaru, na którym znajduje się placówka 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 

Kolejny badany element dotyczył oceny atrakcyjności oferty w ramach placówek z obszary 
gminy przez jednostki samorządu terytorialnego. W opinii przedstawicieli JST w wyniku 
realizacji projektu atrakcyjność oferty na obszarze reprezentowanej gminy uległa znacznej 
poprawie. Nastąpiło to we wszystkich podregionach. 

Wykres 72. Jak oceniają Państwo atrakcyjność oferty miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3/wychowania przedszkolnego na obszarze gminy/gmin, w której/w których miała miejsce 
realizacja projektu? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – 
ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z jednostkami samorządu 
terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty w ramach analizowanych poddziałań 
(n=135). 

Wyposażenie placówki 

Wyposażenie placówki zostało ocenione relatywnie wysoko przez podmioty niekorzystające 
ze wsparcia. W przypadku beneficjentów wsparcie w największym stopniu przyczyniło się do 
poprawy tego wyposażenia w poddziałaniu 8.3.2., skierowanym do podmiotów z 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wpływ Programu we wszystkich poddziałaniach był 
jednak wysoki. 
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Wykres 73. Średnia ocena wyposażenia placówek w podziale na poddziałania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 

Podobnie, jak w przypadku uprzednio badanych aspektów placówki publiczne odnotowały 
największy wpływ w zakresie wyposażenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, a placówki 
prywatne – w zakresie wyposażenia miejsc skierowanych do dzieci do lat 6. 

Wykres 74. Średnia ocena wyposażenia placówek w podziale na formę własności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 
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W wyniku realizacji projektów wyposażenie placówek zmieniło się w największym stopniu na 
obszarach wiejskich (dotyczy miejsc opieki nad dziećmi do lat 6) oraz miejsko-wiejskich (dotyczy 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3). 

Wykres 75. Średnia ocena wyposażenia placówek w podziale na typ obszaru, na którym 
znajduje się placówka 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których następowała 
realizacja projektów pozytywnie odnieśli się do zmian w zakresie wyposażenia placówek. 
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Wykres 76. Jak oceniają Państwo wyposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3/wychowania przedszkolnego na obszarze gminy/gmin, w której/w których miała miejsce 
realizacja projektu? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – 
ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z jednostkami samorządu 
terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty w ramach analizowanych poddziałań 
(n=135). 

Infrastruktura placówek 

W dalszej kolejności analizie podlegała infrastruktura placówek, która również uległa 
polepszeniu. W tym przypadku większe efekty odniosły placówki opieki nad dziećmi do lat 3, niż 
te przeznaczone dla dzieci do lat 6. 

Wykres 77. Średnia ocena infrastruktury placówek w podziale na poddziałania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 
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W podziale na formę własności zauważa się większy wpływ w placówkach publicznych 
oferujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz w placówkach prywatnych dla dzieci do lat 6. 

Wykres 78. Średnia ocena infrastruktury placówek w podziale na formę własności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 

W przypadku miejsc opieki nad dziećmi zauważa się istotny wpływ projektów na infrastrukturę 
na terenach miejsko-wiejskich – dotyczy to zarówno dzieci do lat 3, jak i do lat 6. Istotny wpływ 
notuje się także w zakresie infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarach miejskich. 

Wykres 79. Średnia ocena infrastruktury placówek w podziale na typ obszaru, na którym 
znajduje się placówka 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 
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Także w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których realizowane były 
projekty odnotowano poprawę stanu infrastruktury placówek oferujących opiekę nad dziećmi 
do lat 3 i do lat 6. 

Wykres 80. Jak oceniają Państwo wyposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3/wychowania przedszkolnego na obszarze gminy/gmin, w której/w których miała miejsce 
realizacja projektu? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – 
ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z jednostkami samorządu 
terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty w ramach analizowanych poddziałań 
(n=135). 

Kompetencje zatrudnianych osób 

Kompetencje zatrudnianych osób wzrosły najbardziej w wyniku poddziałania 10.1.4., co 
prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres 81. Średnia ocena kompetencji osób zatrudnianych w placówkach w podziale na 
poddziałania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 

Forma własności placówki była czynnikiem silnie determinującym ocenę kompetencji 
zatrudnianej kadry. Największy efekt netto notuje się w przypadku podmiotów prywatnych 
oferujących opiekę nad dziećmi do lat 6. Prywatna własność placówki mogła zatem decydować 
o tym, że za bardziej istotne uznawano ofertę skierowaną do dzieci i ich rodziców, niż 
nastawioną na rozwój zawodowy kadry. W tym przypadku uwzględnić należy, że w przypadku 
podmiotów publicznych wysoki poziom kompetencji kadr był notowany niezależnie od realizacji 
projektu. 

Wykres 82. Średnia ocena kompetencji osób zatrudnianych w placówkach w podziale na 
formę własności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 
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Ostatnim aspektem analizowanym w kontekście kompetencji kadr jest typ gminy, w której 
znajduje się placówka. Efekt netto projektu najsilniejszy był w tym zakresie w gminach miejsko-
wiejskich, w podmiotach oferujących opiekę nad dziećmi do lat 6. 

Wykres 83. Średnia ocena kompetencji osób zatrudnianych w placówkach w podziale na typ 
obszaru, na którym znajduje się placówka 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=134) oraz badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad dziećmi, którzy nie ubiegali się o 
wsparcie (n=134). 

W każdym podregionie zmiany w zakresie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego 
oraz opiekunów dzieci były dostrzegalne. Świadczą o tym duże zmiany, jakie w tym zakresie 
zaobserwowali przedstawiciele JST na terenie których realizowano projekty. 
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Wykres 84. Jak oceniają Państwo kompetencje zatrudnianych nauczycieli/opiekunów w 
instytucji/w instytucjach, w której/w których miała miejsce realizacja projektu? Proszę o 
ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę najwyższą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z jednostkami samorządu 
terytorialnego, na obszarze których realizowano projekty w ramach analizowanych poddziałań 
(n=135). 

Podsumowując: analiza ukazała, że wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na podmioty, 
które cechują się największymi potrzebami w zakresie rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 i do 
lat 6. Świadczy o tym relatywnie wysoka ocena świadczonych usług przez podmioty, które nie 
skorzystały ze wsparcia. Interwencja pozwoliła zatem wyrównać dysproporcje pomiędzy 
placówkami najbardziej potrzebującymi a pozostałymi, prężniej działającymi. 

Wpływ Programu zauważa się również w kontekście terytorialnym: na wsparciu w największym 
stopniu skorzystały obszary wiejskie i miejsko-wiejskie, cechujące się niższą dostępnością usług, 
większymi dysproporcjami w ich rozwoju oraz mniej atrakcyjną ofertą, niż ma to miejsce w 
przypadku placówek zlokalizowanych na obszarach miejskich. 

Odnosząc się do dostępności miejsc oraz oferty edukacyjnej i opiekuńczej osoby uczestniczące 
w panelach ekspertów zwróciły również uwagę na swoisty proces gettyzacji, który następuje 
poprzez istnienie wyraźnego rozróżnienia na placówki publiczne oraz prywatne. Placówki 
prywatne koncentrują się na zamożniejszej części społeczeństwa, tym samym rzadziej realizują 
projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych (wysiłek związany z realizacją i 
rozliczeniem wsparcia może być przez nie postrzegany jako niewspółmiernie duży do 
rezultatów umożliwiających im np. obniżenie czesnego za pobyt dziecka o kilkadziesiąt – 
kilkaset PLN, rodzice posyłający dzieci do takich placówek godzą się natomiast na większy 
wydatek). Brak wsparcia zewnętrznego i związanej z tym zewnętrznej kontroli wydatkowania 
środków może natomiast rodzić pewne konsekwencje (np. wspomnianą we wcześniejszej części 
dokumentów rotację pracowników – pracownicy wolą bowiem pracować w instytucjach 
publicznych, które zapewniają im umowę o pracę oraz związane z tym poczucie bezpieczeństwa 
w zakresie np. możliwości skorzystania ze zwolnienia lekarskiego lub urlopu macierzyńskiego). 
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Tym samym placówki publiczne postrzegane są jako gorsze, zaś jakość kompetencji i poziomu 
wiedzy kadry w obydwu przypadkach (zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych) 
jest zaniedbywana. Z tego względu eksperci uczestniczący w panelu wskazali, że prócz wsparcia 
w zakresie wzbogacenia oferty placówki i kompetencji osób zatrudnionych we wspartych 
podmiotach zalecane jest podnoszenie jakości opieki i działań wychowawczo-edukacyjnych 
poprzez zmniejszanie liczby dzieci przypadających na jednego nauczyciela. 

Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest zatem kwestia upowszechnienia 
prywatnej opieki przedszkolnej oraz publicznej opieki żłobkowej, co pozwoli uzupełnić 
wzajemnie oferty świadczone przez instytucje prywatne i publiczne, zwiększy konkurencję 
pomiędzy podmiotami, a tym samym zapewni większą dynamikę rozwoju nowych usług i 
wzbogacania oferty. 

Eksperci biorący udział w panelu ekspertów stwierdzili, że porównanie czynników wpływających 
na tworzenie i rozwój miejsc opieki nad dziećmi i miejsc wychowania przedszkolnego w 
podziale na obszary miejskie i wiejskie jest niewystarczające. W przypadku Aglomeracji 
Warszawskiej, mamy do czynienia z występowaniem w otoczeniu Warszawy wielu lokalizacji o 
charakterze wiejskim, które jednak mają charakter nie rolniczy, a prestiżowy – co wynika z 
postępujących procesów gentryfikacji50 i semiurbanizacji51. Jako przykład podano obszary o 
charakterze wiejskim lub miejsko-wiejskim, takie jak Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Sulejówek. 
Z tego względu obszary wiejskie wokół Warszawy pełnią inną funkcję i mają inną specyfikę, niż 
obszary wiejskie na obrzeżach województwa. Tym samym bardziej zasadne jest zróżnicowanie 
na Region Warszawski Stołeczny i Region Mazowiecki Regionalny, co pozwoli w dużo lepszy 
sposób porównać obydwa obszary. 

Zagadnienie badawcze: Jakie nieoczekiwane pozytywne efekty towarzyszyły interwencji w 
ramach RPO WM 2014-2020? Jakie nieoczekiwane negatywne efekty towarzyszyły 
interwencji w ramach RPO WM 2014-2020? 

Badani beneficjenci potwierdzili występowanie w ramach projektów nieoczekiwanych efektów. 
W ramach poddziałania 10.1.4. (działania na rzecz dzieci do lat 6) odnotowano pozytywne 
nieoczekiwane efekty, w ramach poddziałania 8.3.1. (działania na rzecz dzieci do lat 3) 
odnotowano natomiast efekty negatywne. 

Wśród nieoczekiwanych efektów pozytywnych wskazywano na: 

 Duże zainteresowanie ze strony rodziców i opiekunów dzieci; 

 Integrację zespołu pracowników; 

 Uświadomienie rodzicom znaczenia diagnostyki dziecka z zakresie zaburzeń 
rozwojowych. 

                                                      
50 Zmiana charakteru obszaru na prestiżowy, elitarny, co wynikać może np. z zamieszkiwania na 
danym terenie osób o wysokim statusie materialnym. 
51 Proces przekształcania obszarów wiejskich w quasi-osiedla przylegające do miasta. 
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Wykres 85. Czy realizacja projektu przyniosła jakieś nieoczekiwane efekty? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Wśród nieoczekiwanych efektów negatywnych wskazywano na rezygnację przez rodziców ze 
wsparcia w opiece nad dzieckiem po zakończeniu realizacji projektu w momencie, gdy za 
wsparcie trzeba było wnieść opłaty. Problem ten napotkano w przypadku jednego projektu. 

Kwestię tę poruszono także w ramach badań ilościowych z przedstawicielami miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 i do lat 6 korzystających ze wsparcia Programu. W przypadku miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 6 obserwowano w większości przypadków efekty pozytywne, które dotyczyły 
zwłaszcza takich kwestii, jak: 

 Wzmocnienie świadomości rodziców w zakresie zasadności wczesnej diagnostyki 
dysfunkcji u dzieci; 

 Odkrycie u dzieci nowych zdolności (np. plastycznych, matematycznych); 

 Wzrost pewności siebie wśród nauczycieli. 

Nieoczekiwane efekty negatywne odnotowano jedynie w przypadku m.st. Warszawy oraz 
podregionu żyrardowskiego. Dyrektorzy z tych obszarów wskazywali na częstą absencję 
chorobową dzieci, co powodowało, że nie mogły one w pełnym zakresie skorzystać z 
oferowanego wsparcia. Część zajęć w wyniku nieobecności podopiecznych „marnowała się” – 
tzn. miejsce nie było wykorzystywane przez inne dziecko.  
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Wykres 86. Czy realizacja projektu przyniosła jakieś nieoczekiwane efekty? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=182). 

Dyrektorzy miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 nie zaobserwowali pozytywnych, 
nieoczekiwanych efektów. Zauważyli jednak efekty negatywne. Wskazywali, że po zakończeniu 
realizacji projektu, gdy zajęcia dodatkowe lub samo korzystanie z opieki wymagało poniesienia 
przez rodziców/opiekunów prawnych kosztów – rodzice lub opiekunowie zaprzestawali 
korzystać z dodatkowych zajęć. 

Wykres 87. Czy realizacja projektu przyniosła jakieś nieoczekiwane efekty? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z dyrektorami miejsc opieki nad 
dziećmi, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (n=25). 

21,05%

39,13%

44,44%

15,38% 16,67%

33,33%

26,92% 27,27%
25,00%

28,57%

2,17%

25,00%

1,10%

Tak, pozytywne Tak, negatywne

0,00%
4,00%

88,00%

8,00%

Tak, pozytywne Tak, negatywne Nie Trudno powiedzieć



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 148 - 
 

Zagadnienie badawcze: Jakie działania należy podjąć, aby wzmocnić pozytywne 
nieoczekiwane efekty? Jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć negatywne 
nieoczekiwane efekty? 

Dyrektorzy miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6 zostali również poproszeni o wskazanie, 
w jaki sposób wzmocnić pozytywne, nieoczekiwane efekty. Wskazali oni przede wszystkim na 
kwestie związane z finansowaniem kolejnych przedsięwzięć. Ponadto, wśród akcentowanych 
kwestii znalazły się takie zagadnienia, jak: 

 Zatrudnienie dodatkowych opiekunów; 

 Dalsze doposażanie placówek w sprzęt teleinformatyczny; 

 Zwiększenie częstotliwości zajęć dodatkowych dla dzieci przy jednoczesnym skróceniu 
czasu ich jednorazowego trwania; 

 Zapewnienie w ramach projektów wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. 

Odnosząc się do tego, w jaki sposób zniwelować negatywne efekty, które wystąpiły zasadne 
byłoby powtórzenie zrealizowanego projektu, co potwierdzili dyrektorzy placówek 
uczestniczących w badaniu ankietowym. 

Do kwestii odnieśli się także nauczyciele wychowania przedszkolnego uczestniczący w 
badaniach FGI w ramach niniejszej ewaluacji. Wskazywali oni, że należy wydłużyć czas trwania 
projektów. Zapobiegłoby to negatywnym efektom takim jak wypisanie części dzieci z udziału w 
dodatkowych zajęciach w przypadku zakończenia finansowania, sprzyjałoby to także 
zwiększeniu koncentracji dzieci – nauczyciele uczestniczący w badaniu FGI wskazywali, że w 
przypadku dzieci młodszych (3-5 lat) trudniej jest utrzymać koncentracje grupy i jej 
zainteresowanie, niż w przypadku dzieci z grupy  
6-latków. Tym samym rekomendowali, by sam projekt trwał dłużej – pozwoliłoby to rozłożyć w 
czasie zajęcia oraz zorganizować je w mniejszym wymiarze czasu jednorazowo. Ponadto, 
dziecko nieuczestniczące w zajęciach (z uwagi na nieobecność spowodowaną np. chorobą) 
traciłoby mniejszą część zajęć. Jak podkreślili uczestnicy panelu ekspertów, mogłoby to wpłynąć 
pozytywnie na możliwości podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników wspartych 
instytucji (obecnie zaobserwowano, że czas trwania projektu jest często krótszy, niż czas, który 
należy poświęcić na uczestnictwo w studiach podyplomowych – trwających rok lub półtora roku 
akademickiego – utrudnia to wzmacnianie w ramach tej formy kształcenia kompetencji 
nauczycieli wychowania przedszkolnego i opiekunów w żłobkach). W przypadku czasu trwania 
zajęć dodatkowych dla dzieci wymóg ich realizacji przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 
wynika jednak z zapisów wytycznych ministerialnych52. 

                                                      
52 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, nr MR/H2014-2020/19(02)/9/2016, 
Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016, s. 19, 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/26125/Wytyczne_edukacja_aktualne_7_9_2016.pdf 
(wersja archiwalna) (dostęp: 26.04.2021). 
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Zagadnienie badawcze: W jakim stopniu interwencja w ramach RPO WM 2014-2020 była 
uzupełniania/wspomagana przez środki własne jednostek samorządu terytorialnego? 

Beneficjentom zadano pytanie o możliwość sfinansowania projektu bez wsparcia w ramach 
RPO WM. W przypadku poddziałania 8.3.1. większość beneficjentów (80,00%) wskazywała, że 
możliwe byłoby podjęcie przez nich działań, w takim samym bądź mniejszym zakresie. W 
przypadku pozostałych analizowanych poddziałań beneficjenci byli w mniejszym stopniu 
przekonani o możliwości realizacji projektu bez wsparcia z Programu. Beneficjenci przekonani o 
tym, że istnieje taka opcja, wskazywali na: 

 Pożyczki i kredyty; 

 Dochody z bieżącej działalności (czesne opłacane przez rodziców dzieci); 

 Wsparcie środkami z budżetu samorządu. 

Wskazywali jednak, że są to źródła wiążące się z koniecznością podjęcia pewnych rozstrzygnięć 
finansowych (realizacja projektu bez wsparcia z RPO WM wiązałaby się z rezygnacją z innych 
potrzeb oraz z dłuższym czasem, jaki należałoby przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia). 

Wskazywano również, że środki samorządowe są dość ograniczone, zaś nakładanie na 
samorządy coraz to nowych zobowiązań wynikających z konieczności zapewnienia opieki nad 
dziećmi na swoim terenie powoduje, że w skrajnych przypadkach realizowane są jedynie 
niezbędne przedsięwzięcia. Samorządy nie byłyby zatem w stanie wesprzeć placówek opieki 
nad dziećmi w takiej skali, w jakiej miało to miejsce w Programie. 

Wykres 88. Czy bez wsparcia ze środków Programu byliby Państwo w stanie osiągnąć zbliżone 
efekty w ramach swoich działań? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Beneficjenci wskazywali, że poza obowiązkowym do poniesienia wkładem własnym na 
realizację projektów wspomagali realizację projektów dodatkowymi środkami – własnymi lub 
zewnętrznymi. Wśród zewnętrznych źródeł finansowania wskazywano Program Maluch Plus, 
pożyczki i kredyty. Wskazała tak większość beneficjentów projektów z zakresu opieki nad 
dziećmi do lat 3 (odpowiednio 80% beneficjentów poddz. 8.3.1. oraz 66,67% beneficjentów 
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poddz. 8.3.2.) oraz 36,29% beneficjentów projektów z zakresu opieki nad dziećmi do lat 6. 
Wskazywano, że ze środków tych zapewniono realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych 
(budowa, przebudowa, remonty), które w ramach wydatków kwalifikowalnych mają 
ograniczony zakres. Ponadto, ze środków tych finansowano wynagrodzenia kadry. Wskazano 
również na profesjonalną obsługę projektu (sporządzenie dokumentacji projektowej, nadzór 
nad realizacją i rozliczaniem projektu). 

Wykres 89. Czy poza wkładem własnym wymaganym od beneficjentów wspomagali Państwo 
realizację projektu dodatkowymi środkami finansowymi? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Zaangażowanie dodatkowych środków było warunkowane chęcią osiągnięcia większych 
efektów, większym zapotrzebowaniem na świadczone usługi, niż przewidziano to na etapie 
ubiegania się o dofinansowanie (co wymagało podjęcia dodatkowych działań, by zaspokoić 
zapotrzebowanie i zainteresowanie rodziców i opiekunów, chęcią sfinansowania działań, które 
nie były kwalifikowalne w ramach projektu, a także innymi przyczynami (konieczność zwrotu 
części środków z uwagi na nałożenie na dany podmiot korekt finansowych). 
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Wykres 90. Co spowodowało, że zdecydowali się Państwo na poniesienie dodatkowych 
nakładów finansowych? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Do najbardziej kosztochłonnych elementów projektu zaliczono przede wszystkim konieczność 
pokrycia kosztów wynagrodzenia personelu, a także konieczność wyposażenia miejsca realizacji 
projektu, Wśród innych kosztochłonnych elementów projektu wymieniano koszty przestoju 
wynikającego z pandemii COVID-19 oraz opóźnień wywołanych przez ograniczenia 
wprowadzone w celu przeciwdziałania skutkom pandemii. 

Wykres 91. Jaki czynnik w największym stopniu wpłynął na kosztochłonność projektu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Ponadto, jedynie 2 beneficjentów (1,4%) było przekonanych o tym, że realizacja projektu z 
innych źródeł, bez wsparcia środkami RPO WM dałaby lepsze efekty. 
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Zagadnienia badawcze: Które typy projektów są najbardziej skuteczne i dlaczego? Które typy 
projektów są najbardziej efektywne i dlaczego? 

Skuteczność projektów 

Jak wykazały wywiady pogłębione, największą skutecznością cechują się zinstytucjonalizowane 
formy opieki nad dziećmi. 

Przedstawiciele IZ oraz IP RPO WM biorący udział w wywiadach pogłębionych zgodnie przyznali, 
że skutecznością i zapotrzebowaniem cechowały się także projekty polegające na tworzeniu lub 
dostosowywaniu miejsca opieki do potrzeb dziecka z niepełnosprawnościami. 

Efektywność projektów 

Oceniając efektywność kosztową projektów należy wskazać, że w większości przypadków 
osiągnięte efekty uznano za optymalne w stosunku do poniesionych kosztów lub duże. Jedynie 
w przypadku poddziałania 8.3.1. aż 40% beneficjentów uznało, że uzyskane efekty są niewielkie 
w stosunku do poniesionych kosztów. 

Wykres 92. Jak oceniają Państwo ogółem efektywność kosztową projektu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 

Zagadnienie badawcze: Czy realizacja projektów w ramach Poddziałania 8.3.2, 
dedykowanego instrumentowi terytorialnemu ZIT, wykazuje się wyższą skutecznością niż 
realizacja projektów w ramach Poddziałania 8.3.1, a jeśli tak, to jakie są tego przyczyny? 

Kolejny badany aspekt dotyczy skuteczności mechanizmu ZIT. W tym celu porównano efekty 
osiągane przez projekty w ramach poddz. 8.3.1. oraz w ramach poddz. 8.3.2., dedykowanemu 
właśnie mechanizmowi ZIT. 

Analiza dowiodła, że żaden spośród projektów żłobkowych nie wchodził w zakres badania 
wskaźnika długoterminowego, dlatego też analizę przeprowadzono w odniesieniu do liczby 
miejsc utworzonych oraz funkcjonujących na chwilę udziału beneficjenta w badaniu na 
potrzeby niniejszej ewaluacji. Przyniosła ona niejednoznaczne rezultaty. W przypadku ZIT 
utworzono dużo więcej miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i wszystkie z nich zostały utrzymane, 
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jednak to w przypadku poddziałania 8.3.1. wsparcie przyniosło rozwój utworzonych miejsc 
(zapotrzebowanie na nowe miejsca). Należy zatem uznać, że pomimo rozbieżności, skuteczność 
jest porównywalna. Świadczą o tym również oceny beneficjentów, dyrektorów placówek opieki 
nad dziećmi oraz jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których realizowano 
projekty uzyskane w wyniku badania ankietowego – oceny te są porównywalne dla obszaru 
WOF (na obszarze którego realizowano projekty wpisujące się w mechanizm ZIT), jak i w 
pozostałej części województwa mazowieckiego. 

Wykres 93. Liczba miejsc utworzonych i funkcjonujących w ramach projektów wspartych w 
poddz. 8.3.1. oraz 8.3.2. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159). 
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3. Sytuacja rodziców/opiekunów prawnych korzystających z form opieki nad 
dziećmi do lat 3 i do lat 6 

Badając sytuację rodziców oraz opiekunów prawnych korzystających z różnych form opieki nad 
dziećmi do lat 3 i do lat 6 uwzględniono zróżnicowane aspekty ich życia, które mogły ulec 
zmianie w wyniku udzielenia im wsparcia. Aspekty te zaprezentowano w niniejszym rozdziale. 

Wskazać należy, że rodzice i opiekunowie prawni pozytywnie oceniali udzielone im wsparcie, o 
czym świadczy ogólna ocena udziału w projekcie, wynosząca średnio 4,74 (w skali szkolnej 1-
5). Nie zauważa się różnic w podziale na płeć; różnice w podziale na typ zamieszkiwanego 
obszaru (wielkomiejski, małomiejski, wiejski) są natomiast niewielkie. Zauważa się nieznacznie 
wyższe oceny w przypadku rodziców zamieszkujących Region Mazowiecki Regionalny w 
porównaniu do Regionu Warszawskiego Stołecznego. 

Wykres 94. Jak ogółem ocenia Pani/Pan uzyskane wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad 
dzieckiem? Wartości w podziale na płeć 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Wykres 95. Jak ogółem ocenia Pani/Pan uzyskane wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad 
dzieckiem? Wartości w podziale na typ zamieszkiwanego obszaru 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 
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Wykres 96. Jak ogółem ocenia Pani/Pan uzyskane wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad 
dzieckiem? Wartości w podziale na podregiony 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Średnio wyższy poziom zadowolenia cechuje rodziców korzystających z opieki nad dzieckiem do 
lat 6 (poddziałanie 10.1.4.), niż z opieki nad dzieckiem do lat 3 (poddziałania 8.3.1. oraz 8.3.2.). 

Wykres 97. Jak ogółem ocenia Pani/Pan uzyskane wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad 
dzieckiem? Wartości w podziale na poddziałanie 
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Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Biorąc pod uwagę rodzaj otrzymanego wsparcia wszystkie formy były oceniane bardzo wysoko. 
W skali szkolnej 1-5 zarówno miejsce w przedszkolu, jak też opieka niani otrzymały najwyższe 
noty (5,00). Nieco niżej oceniano opiekę w ramach żłobka – nadal ocena była jednak 
zadowalająca (średnio 4,74 w skali 1-5). 

Wykres 98. Jak ogółem ocenia Pani/Pan uzyskane wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad 
dzieckiem? Wartości w podziale na rodzaj otrzymanego wsparcia 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Analizie podlegała również wielkość gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia. 
Zazwyczaj gospodarstwo korzystające ze wsparcia składało się z 2 lub 3 osób dorosłych 
(wliczając respondenta), w tym jednego lub dwojga dzieci. 

Wykres 99. Liczebność gospodarstw domowych (liczba osób poza respondentem) – osoby 
dorosłe 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 
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Wykres 100. Liczebność gospodarstw domowych– liczba dzieci, w tym dzieci do 6 r.ż. 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

W większości przypadków ze wsparcia korzystały osoby pozostające w związku 
sformalizowanym (średnio 83,33%). Średnio co dziesiąta osoba pozostawała w związku 
niesformalizowanym (9,79%, deklaracje dot. wyłącznie kobiet). Osoby samotnie wychowujące 
dziecko to 6,88% respondentów. Częściej wychowywanie dziecka samotnie deklarowali 
mężczyźni (9,09%), niż kobiety (6,77%). 

Wykres 101. Sytuacja rodzinna respondenta w podziale na płeć 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 
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Zagadnienie badawcze: Czy i w jakim stopniu wzrosła dyspozycyjność rodziców/opiekunów 
prawnych małych dzieci (głównie kobiet) w wyniku udziału w interwencji i jak przełożyło się 
to na wzrost ich aktywności na rynku pracy? Czy i w jakim stopniu wzrosła aktywność 
zawodowa rodziców dzieci w wieku do 3 i 6 lat (z uwzględnieniem podziału na kobiety i 
mężczyzn) na przestrzeni lat 2016-30.06.2020? Czy byłyby możliwe i jaka byłaby skala zmian 
sytuacji zawodowej, w opinii rodziców/opiekunów prawnych, bez ich udziału w interwencji? 

Biorąc pod uwagę wpływ korzystania ze wsparcia na aktywność na rynku pracy zauważa się 
wysoki odsetek osób deklarujących powrót na rynek pracy po przerwie związanej z 
wychowaniem dziecka. Zadeklarowało to średnio 87,63% badanych, nieznacznie częściej 
potwierdzali to mężczyźni, niż kobiety. Deklarowano również przejście z umowy 
cywilnoprawnej na umowę o pracę oraz przejście z niepełnego wymiaru czasu pracy do pracy w 
pełnym wymiarze godzinowym – również w tych przypadkach efekty częściej potwierdzili 
mężczyźni. Kobiety deklarowały natomiast możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia bądź 
pracy zmianowej, co w przypadku nieotrzymania wsparcia nie byłoby możliwe. Średnio 4,48% 
respondentów (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) zadeklarowało, że wsparcia pozwoliło na 
podjęcie kursu lub szkolenia zwiększającego kompetencje, co służyło poszukiwaniu lepszej 
pracy. 

Należy podkreślić, że istotnym efektem wsparcia była sama aktywizacja zawodowa: średnio 
9,38% badanych rodziców potwierdziła, że otrzymanie wsparcia skłoniło ich do rozpoczęcia 
poszukiwania pracy, czego wcześniej nie czynili. Efekt ten był silniejszy w przypadku kobiet, niż 
w przypadku mężczyzn, to kobiety bowiem częściej deklarowały, że po otrzymaniu wsparcia 
podjęły się szukania zatrudnienia. Badani wskazywali również na możliwość ukończenia 
studiów, które wcześniej zostały przerwane; prócz tego zwrócili uwagę, że uzyskanie wsparcia 
wiązało się z mniejszymi wydatkami na pokrycie czesnego w żłobku/przedszkolu, co zmniejszyło 
presję na poszukiwanie pracy wysokopłatnej (odpowiedź „inne”). 
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Wykres 102. W jaki sposób możliwość skorzystania ze wsparcia w opiece nad dzieckiem 
wpłynęła na Pani/Pana aktywność na rynku pracy? 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 
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Eksperci biorący udział w panelu delfickim zwrócili uwagę na relatywnie niewielki odsetek osób, 
które wskazały, że w wyniku udziału w projekcie podjęły szkolenia lub kursy zwiększające ich 
kompetencje, umiejętności i kwalifikacje, a co za tym idzie – szanse na rynku pracy. 

Prócz odpowiedzi wskazywanych przez respondentów – rodziców i opiekunów dzieci 
korzystających ze wsparcia w ramach Programu – eksperci w ramach panelu delfickiego 
wskazywali istotne kwestie, mogące mieć wpływ na powrót do aktywności zawodowej. 
Wskazali przy tym na: 

 wsparcie rodzinne i środowiskowe w opiece nad dzieckiem (np. „dostępni” dziadkowie 
lub dostępność sąsiedzkich/przyjacielskich form wsparcia w opiece nad dzieckiem); 

 wysokość uzyskiwanych dochodów, których część winna kompensować wydatki na 
prywatnie zorganizowaną opiekę nad dzieckiem; 

 niewielką odległość miejsca świadczenia pracy od miejsca zamieszkania lub posiadanie 
własnego środka transportu; 

 wysoki poziom aspiracji zawodowych; 

 doświadczenie i względnie wysokie kompetencje zawodowe, profil i poziom 
wykształcenia adekwatny wobec potrzeb rynku pracy; 

 elastyczną struktura czasu pracy i sposób jej świadczenia, np. w trybie home office; 

 bezpieczeństwo pracownika, w tym dostęp do świadczeń, gwarantowane umową o 
pracę; 

 partnerski podział ról w rodzinie (współpraca partnerów/małżonków w wypełnianiu ról 
związanych z organizacją życia domowego i opieką nad dzieckiem). 

Również wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO dowiodły, że wsparcie w zakresie 
opieki nad dziećmi pozwoliło zwiększyć dyspozycyjność rodziców/opiekunów prawnych. Tym 
samym osiągnięto efekt w postaci aktywizacji tych osób – nie tylko zawodowej, ale również 
społecznej. Dzięki świadczonemu wsparciu rodzice i opiekunowie prawni dzieci mogli powrócić 
do aktywności zawodowej, a tym samym uniknąć wykluczenia. Jest to istotne zwłaszcza w 
przypadku opieki nad dziećmi do lat 6: często zdarza się bowiem, że w przypadku tych dzieci 
rodzice i opiekunowie od czasu ich pojawienia się w rodzinie – przez kilka lat – pozostają bierni 
zawodowo, co powoduje negatywne konsekwencje w postaci uzależnienia ekonomicznego od 
pracującego partnera/pracującej partnerki, braku stażu pracy niezbędnego do uzyskania prawa 
do emerytury, dezaktualizacji kompetencji zawodowych itp. Możliwość uzyskania wsparcia w 
postaci opieki nad dzieckiem jest w stanie zniwelować, przynajmniej częściowo, te negatywne 
konsekwencje.  

Powrót na rynek pracy przyczynia się do powrotu do życia społecznego. 
Jeżeli rodzic przebywa w domu, nie uczestniczy do końca w tym życiu 
społecznym. To takie wykluczenie. 

Źródło: badanie TDI z przedstawicielem IP RPO WM 2014-2020. 

Z uwagi na wysoki odsetek osób, które zadeklarowały, że w wyniku wsparcia powróciły na rynek 
pracy, kwestia ta została poddana pogłębionej analizie. Największy odsetek osób, które 
zadeklarowały powrót na rynek pracy na skutek otrzymanego wsparcia zamieszkuje obszary 
miejskie od 20 do 50 tys. mieszkańców oraz powyżej 500 tys. mieszkańców (odpowiednio 
91,30% oraz 87,26%). Najniższy odsetek deklaracji odnotowano w przypadku obszarów 
wiejskich oraz małomiejskich (do 20 tys. mieszkańców). 
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Wykres 103. W jaki sposób możliwość skorzystania ze wsparcia w opiece nad dzieckiem 
wpłynęła na Pani/Pana aktywność na rynku pracy? Wartości dla odpowiedzi: Powróciłam/em 
do pracy zawodowej po przerwie związanej z wychowaniem dziecka w podziale na miejsce 
zamieszkania 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Uwzględniając podregion, wsparcie w największym stopniu przyczyniło się do powrotu 
rodziców/opiekunów prawnych na rynek pracy w przypadku podregionu żyrardowskiego, gdzie 
zadeklarowali to wszyscy uczestniczący w badaniu. Najmniejszy wpływ na tę kwestię 
odnotowano w podregionach warszawskim wschodnim oraz ostrołęckim (po 75,00%). 

Wykres 104. W jaki sposób możliwość skorzystania ze wsparcia w opiece nad dzieckiem 
wpłynęła na Pani/Pana aktywność na rynku pracy? Wartości dla odpowiedzi: Powróciłam/em 
do pracy zawodowej po przerwie związanej z wychowaniem dziecka w podziale na 
podregiony 
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Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Eksperci uczestniczący w panelu delfickim, komentując skalę powrotu na rynek pracy po 
przerwie związanej w urodzeniem lub wychowaniem dziecka zwrócili uwagę na główne 
czynniki, które mogą mieć wpływ na aktywność zawodową młodych rodziców: 

 Po pierwsze, wskazali na motywację wewnętrzną rodziców i opiekunów dzieci. Czynnik 
ten warunkowany jest m.in. czynnikami związanymi z chęcią rozwoju, doskonalenia 
zawodowego oraz osiągania sukcesów również na gruncie pozarodzinnym, np. również 
w ramach podjętego kształcenia lub pracy zawodowej. Ten czynnik jest decydujący, jeśli 
chodzi o aktywizację zawodową. 

 Po drugie wskazali na motywację zewnętrzną, którą rozpatrywali w dwóch kontekstach: 

o Z jednej strony wskazywano na podejście pracodawcy do pracownika 
przebywającego na urlopie związanym z rodzicielstwem – pracownicy zdają 
sobie bowiem sprawę z kultury pracy występującej w firmie, w której są 
zatrudnieni. Mogą zatem cechować się chęcią powrotu do pracy (przykładowo, 
wiedząc, że pracodawca zapewnia dodatkowe udogodnienia dla młodych 
rodziców) lub niechęcią (gdy obawiają się, że po powrocie mogą otrzymać 
wypowiedzenie bądź zostać przeniesieni na inne, mniej satysfakcjonujące 
stanowisko pracy). 

o Z drugiej strony wskazywano na czynniki warunkujące sytuację życiową, tj. 
związane na przykład z motywowaniem przez partnera, koniecznością pracy w 
celu zwiększenia zarobków gospodarstwa domowego lub właśnie z możliwością 
skorzystania z różnych form opieki nad dzieckiem.  

Wszystkie grupy czynników są istotne, mogą jednak przybierać różne konfiguracje w zależności 
od sytuacji danej osoby. Różne mogą być bowiem trudności, na jakie napotykają osoby 
powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Mogą 
to być, przykładowo: 

 Dezaktualizacja kwalifikacji, powodująca konieczność podjęcia dodatkowych kursów lub 
szkoleń; 

 Brak elastyczności w świadczeniu pracy; 

 Nieprzychylność pracodawcy spowodowana częstszymi nieobecnościami (wywołanymi 
np. chorobą dziecka); 

 Brak umiejętności ponownego „wejścia do zespołu” pracowników; 

 Trudności wynikające z konieczności dowozu dziecka do miejsca opieki w sąsiedniej 
miejscowości lub w dużej odległości od miejsca zamieszkania; 

 Uzależnienie dobrostanu gospodarstwa domowego od zatrudnienia osoby powracającej 
na rynek pracy i związane z tym poczucie presji; 

 Brak wsparcia ze strony małżonka/partnera. 

Wskazywano ponadto, że o udanym powrocie na rynek pracy świadczy również pozycja 
zawodowa osoby przed udaniem się przez nią na urlop związany z wychowaniem dziecka. W 
przypadku osób młodych – a takie najczęściej zostają rodzicami – nie zawsze uda się uzyskać 
przed zostaniem rodzicem dobrą pozycję zawodową. W takich wypadkach po powrocie na 
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rynek pracy trudniej, niż przed przerwą jest znaleźć zatrudnienie podobnej jakości (o 
podobnych warunkach płacowych, elastyczności, blisko miejsca zamieszkania). Eksperci 
upatrywali dużego znaczenia wykształcenia – w przypadku, gdy jest ono na wysokim poziomie, 
pracownik dużo łatwiej ma szansę uzyskać przychylność ze strony pracodawcy np. co do 
nagłych urlopów, elastycznego trybu pracy. Wykształcenie jest też jednym z decydujących 
elementów branych pod uwagę w przypadku rozpatrywania redukcji zatrudnienia. Osoby z 
niższym wykształceniem napotykają na częstsze trudności: 

 Osoby takie łatwiej zastąpić, ich kwalifikacje nie są bowiem na tyle wysokie, by 
znalezienie innego, bardziej dyspozycyjnego pracownika było tak skomplikowane, jak 
znalezienie wysoko wyspecjalizowanego pracownika. 

 Osoby takie częściej wykonują prace proste, nieskomplikowane, które nie pozwalają 
na elastyczność (np. w postaci pracy zdalnej, w elastycznych godzinach), tym samym 
podjęcie przez nich pracy nie zawsze wiąże się z możliwością łatwego godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego. 

Ponadto, na większe trudności w powrocie do aktywności zawodowej napotykają osoby z 
terenów wiejskich i małych miejscowości. Jest to związane z następującymi czynnikami: 

 Dużo mniejsza dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, niż na obszarach 
wielkomiejskich; 

 Mniejsza liczba adekwatnych do potrzeb, oczekiwań i kompetencji takich osób ofert 
pracy, niż w dużych miejscowościach; 

 Konieczność dojazdu do miejsca pracy często w sąsiedniej miejscowości; 

 Utarte zwyczaje i stereotypy związane z podziałem ról w rodzinie. 

Tym samym eksperci wskazywali, że wsparcie dotyczące opieki nad dziećmi było jednym z 
czynników warunkujących podjęcie przez rodziców aktywności zawodowej, jednak nie był to 
jedyny czynnik wpływający na sytuację takich osób. W ramach panelu wyrażali oni zdanie, że 
wpływ wsparcia mógł przynieść efekty zarówno pozytywne (np. sama aktywizacja, związany z 
podjęciem zatrudnienia wzrost dochodów rodziny), jak też negatywne (tj. podjęcie pracy 
poniżej kwalifikacji, gdyż tylko taka była w danym momencie dostępna). 

Blisko 40% kobiet (39,08%) oraz 27,27% mężczyzn stwierdziło, że w przypadku, gdyby nie 
uzyskali wsparcia w opiece nad dzieckiem, ich sytuacja na rynku pracy nie rozwijałaby się 
podobnie. Duży odsetek respondentów (45,58% kobiet oraz 36,36% mężczyzn) stwierdził, że 
sytuacja ta rozwijałaby się podobnie, jednak wiązałoby się to z dużo większymi wyrzeczeniami. 
Jedynie niewielka część badanych osób (6,33% w przypadku kobiet oraz 9,09% w przypadku 
mężczyzn) stwierdziła, że sytuacja ta jest niezależna od otrzymywanego wsparcia.  
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Wykres 105. Czy gdyby nie wsparcie zaoferowane Pani/Panu w projekcie, Pani/Pana 
aktywność na rynku pracy rozwijałaby się podobnie? Wartości w podziale na płeć 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Na aktywność młodych rodziców, przede wszystkim kobiet, wpływ ma również zakres wsparcia 
ze strony pracodawcy. Możliwość choćby sporadycznej pracy zdalnej powoduje, że rodzice w 
większym stopniu są w stanie godzić życie rodzinne i zawodowe – wskazywali na to eksperci 
uczestniczący w panelu delfickim. Brak takiego wsparcia (np. przenoszenie kobiet 
powracających do aktywności zawodowej na niższe stanowiska, brak elastycznego czasu pracy) 
powoduje, że godzenie życia rodzinnego z zawodowym jest utrudnione. Z tego też względu 
istotne jest istnienie zinstytucjonalizowanych, całodziennych form opieki nad dziećmi. 

Badanych rodziców i opiekunów dzieci również spytano o ich możliwości godzenia aktywności 
zawodowej z życiem rodzinnym i opieką nad potomkiem. Większość osób wskazała na dzielenie 
się obowiązkami związanymi z opieką nad dzieckiem z partnerem/partnerką. Częściej na 
kwestię tę wskazywali mężczyźni, niż kobiety (81,82% vs. 65,50%). Średnio co piąty badany 
rodzic/opiekun wskazał na korzystanie z pomocy rodziny lub znajomych, gdy zajdzie taka 
konieczność. Na elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej częściej wskazywały kobiety, niż 
mężczyźni – odpowiednio 14,41% vs. 9,09% w przypadku zapewnienia elastycznego czasu pracy 
oraz 19,21% vs. 9,09% w przypadku pracy zdalnej. Niewielki odsetek badanych 
rodziców/opiekunów wskazał również, że ma możliwość zabrania ze sobą dziecka do miejsca 
pracy. Wśród odpowiedzi zwracano również uwagę na to, że w przypadku, gdyby zaszła taka 
konieczność (np. z uwagi na długotrwałe zamknięcie miejsca opieki nad dzieckiem), 
rodzic/opiekun byłby gotowy zrezygnować z pracy zawodowej, by zajmować się dzieckiem. 
Częściej na gotowość do rezygnacji z zatrudnienia wskazywały kobiety (7,64%) niż mężczyźni 
(4,55%). Wszyscy badani wskazywali również, że w przypadku, gdyby wystąpiła taka 
konieczność, a niemożliwe byłoby skorzystanie z innej opcji, gotowi byliby zaangażować do 
pomocy nianię lub opiekuna/opiekunkę poza projektem. 

6,33%

42,58%
39,08%

12,01%
9,09%

36,36%

27,27% 27,27%

Tak, myślę, że moja
aktywność byłaby taka sama

Tak, myślę, że moja
aktywność byłaby podobna,

ale poniosłabym/ poniósłbym
większe wyrzeczenia, by ją

osiągnąć

Nie Trudno powiedzieć

Kobieta Mężczyzna
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Wykres 106. Jakie są Pani/Pana możliwości godzenia pracy z opieką nad dzieckiem? 
Możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi. 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 
W ramach odpowiedzi „inne” wskazywano na opiekę niani lub opiekuna/opiekunki poza 
projektem oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umożliwiającej elastyczność i 
dostosowanie się do potrzeb dziecka. 

Eksperci uczestniczący w panelu delfickim wskazali na czynniki, które motywują rodziców i 
opiekunów dzieci do podejmowania aktywności zawodowej oraz na takie, które demotywują 
ich do tego. Przedstawiono je na poniższym schemacie. 

65,50%

21,40%

14,41%

19,21%

3,49%

7,64%

100,00%

81,82%

18,18%

9,09%

9,09%

4,55%

4,55%

100,00%

Dzielę się obowiązkami w opiece nad dzieckiem ze swoim
partnerem/swoją partnerką

Korzystam z pomocy rodziny lub znajomych, która w razie
konieczności zajmie się moim dzieckiem, gdy będę w pracy

Moi przełożeni zapewniają mi elastyczny czas pracy,
gdybym nagle musiał/a zająć się dzieckiem

Moi przełożeni zapewniają mi możliwość pracy zdalnej,
gdybym nagle musiał/a zająć się dzieckiem

Mam możliwość zabrania dziecka ze sobą do miejsca pracy

Gdyby zaszła konieczność opieki osobistej nad dzieckiem
(np. z uwagi na dłuższe zamknięcie przedszkola)

zrezygnował(a)bym z pracy zawodowej

Inne

Kobieta Mężczyzna
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Schemat 1. Czynniki motywujące i demotywujące młodych rodziców do podejmowania 
zatrudnienia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników panelu delfickiego. 

Prócz wskazanych powyżej czynników należy zwrócić uwagę na samotne rodzicielstwo. Może 
ono wpływać zarówno mobilizująco, jak i demobilizująco rodziców do aktywności na rynku 
pracy. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z poczuciem, że rodzic staje się jedyną 
osobą odpowiedzialną za dobrostan dziecka oraz jego rozwój, co powoduje, że podejmowane 
przez niego działania nastawione są na wysoką intensywność pracy zawodowej (warunkowanej 
chęcią zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków bytowych). Z drugiej może to być czynnik 
generujący niechęć do podejmowania pracy (np. z uwagi na niemożność podziału obowiązków 
z partnerem/małżonkiem). Aktywność rodzica może skupić się wówczas na życiu rodzinnym, 
które prócz zajmowania się dzieckiem obejmuje także szereg czynności dnia codziennego (tj. 
zakupy, sprzątanie itp.). 

Dodatkowo, eksperci uczestniczący w panelu delfickim zwrócili uwagę na to, że wsparcie 
świadczone rodzicom, by mogli oni skutecznie godzić życie zawodowe z rodzinnym powinno 

1. Dostępność instytucjonalnych 
form opieki nad dzieckiem;

2. Poziom zaufania rodziców do 
instytucji opieki nad dzieckiem;

3. Wsparcie rodzinne i 
środowiskowe w opiece nad 
dzieckiem; 

4. Wysokość uzyskiwanych 
dochodów;

5. Bliskość miejsca świadczenia 
pracy od miejsca zamieszkania;

6. Wysoki poziom aspiracji 
zawodowych;

7. Poziom wykształcenia;

8. Struktura czasu pracy i sposób 
świadczenia pracy;

9. Bezpieczeństwo pracownika, w 
tym dostęp do świadczeń, 
gwarantowane umową o pracę;

10. Partnerski podział ról w 
rodzinie;

11. Dobry stan zdrowia i prawidłowy 
rozwój dziecka;

12. Dofinansowanie opłat za opiekę 
instytucjonalną nad dzieckiem;

13. Poczucie posiadania kwalifikacji 
adekwatnych do potrzeb rynku 
pracy, odczucie „bycia 
konkurencyjnym".

1. Brak dostępu do 
instytucjonalnych form opieki 
nad dzieckiem;

2. Brak zasobów (finansowych, 
organizacyjnych) pozwalających na 
opiekę prywatną;

3. Wysokość uzyskiwanych 
dochodów niższa od oczekiwanej;

4. Niski poziom satysfakcji z pracy 
zawodowej, związany z czynnikami 
pozamaterialnymi;

5. Wysoka czasochłonność 
świadczenia pracy i nadmierne 
wymagania dot. mobilności 
pracownika;

6. Zły stan zdrowia i nieprawidłowy 
rozwój dziecka;

7. Świadomość roli rodziców w 
wychowaniu dziecka, w 
szczególności dot. obecności tzw. 
opiekuna podstawowego w życiu 
dziecka przed ukończeniem 1 r.ż.;

8. Znaczący wzrost zarobków 
jednego z małżonków przy niskich 
aspiracjach zawodowych drugiego;

9. Brak zaufania do 
instytucjonalnych form opieki;

10. Wsparcie socjalne państwa;

11. Stereotypy kulturowa - matka 
jako główny opiekun;

12. Dostęp do pracy nieetatowej 
lub cząstkowoetatowej.
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uwzględnić szeroki krąg osób – a więc zarówno osoby zajmujące się dziećmi po stronie instytucji 
(opiekunowie żłobkowi, opiekunowie dzienni, nianie, nauczyciele wychowania przedszkolnego), 
jak też środowisko rodzinne, np. dziadków oraz partnerskie dzielenie się obowiązkami pomiędzy 
obojgiem rodziców/opiekunów. Dopiero takie podejście pozwoli na zapewnienie 
harmonicznego podejścia do życia rodzinnego i zawodowego, np. w sytuacji, gdy dziecka nie 
będzie można oddać pod opiekę zinstytucjonalizowaną z uwagi na jego chorobę. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy uznać, że wsparcie jest bardzo trwałe. Jedynie 
niewielki odsetek rodziców wskazał bowiem, że byłby gotowy do rezygnacji z pracy zawodowej. 

Zagadnienie badawcze: Jaka jest trwałość zmian w sytuacji zawodowej uczestników 
projektów? Jakie czynniki wpływają na trwałość zmian w sytuacji zawodowej uczestników 
projektów? 

Oceniając trwałość wsparcia wzięto pod uwagę nie tylko to, czy rodzice są skłonni do rezygnacji 
z pracy zawodowej, ale również zmiany, które zaszły na przestrzeni czasu, przez który udzielane 
było wsparcie. Pracę zawodową podejmowano w zróżnicowanym okresie – przez cały okres 
wdrażania interwencji, tj. od 2016 r. do 2020 r. Odsetek osób, które pomimo wsparcia nie 
podjęły zatrudnienia jest najwyższy na obszarach wiejskich (14,81%) i zmniejsza się wraz ze 
wzrostem wielkości zamieszkiwanej miejscowości. Może być to związane przede wszystkim z 
łatwością poszukiwania i podejmowania pracy (związaną m.in. z liczbą przedsiębiorców oraz 
ofert pracy na danym obszarze). 

Wykres 107. Proszę podać rok, w którym podjął Pan/podjęła Pani pracę zawodową po 
przerwie związanej z wychowaniem dziecka – podział na typ zamieszkiwanego obszaru 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 
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33,33%

26,67%

6,67%

0,23%

17,35%

36,07%

34,47%

9,59%

2,28%

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Nie podjęłam/nie podjąłem
pracy zawodowej pomimo
skorzystania ze wsparcia

Obszary wiejskie Obszary miejskie do 20 tys. mieszkańców

Obszary miejskie powyżej 20 tys. mieszkańców
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Większość spośród badanych rodziców i opiekunów (74,17%) zadeklarowała, że zatrudnienie 
podjęła w tym samym roku, w którym rozpoczęła korzystać ze wsparcia. Rok po skorzystaniu ze 
wsparcia do pracy powróciło 18,96% respondentów. W przypadku niewielkiego odsetka 
badanych (2,92%) zatrudnienie zostało podjęte jeszcze przed skorzystaniem ze wsparcia, a 
uzyskana w ramach projektu pomoc pozwoliła na łatwiejsze godzenie życia rodzinnego i 
zawodowego. Pozostałe osoby podjęły zatrudnienie w okresie 2-3 lat po skorzystaniu ze 
wsparcia bądź takiego zatrudnienia nie podjęły w ogóle.  

Wykres 108. Proszę podać rok, w którym podjął Pan/podjęła Pani pracę zawodową po 
przerwie związanej z wychowaniem dziecka. 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Ponad 90% rodziców, którzy skorzystali ze wsparcia i zadeklarowali, że podjęli pracę zawodową 
stwierdzili, że w chwili udziału w badaniu (połowa lutego 2021 r.) kontynuowali oni 
zatrudnienie. Niewielki odsetek rodziców/opiekunów zadeklarował, że nie pracuje z własnej 
woli (średnio 1,08%, wyłącznie kobiety), zaś 7,10% nie pracuje z powodu czynników 
niezależnych od siebie (np. z powodu pandemii COVID-19 oraz związanego z tym kryzysu 
gospodarczego). Należy podjąć zatem starania na rzecz mobilizowania rodziców i opiekunów, 
którym udzielane jest wsparcie, do podejmowania zróżnicowanych form aktywności. W 
przypadku utrzymywania się trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, powodującej np. utratę 
zatrudnienia zaleca się, by rodziców i opiekunów mobilizować do podejmowania kursów i 
szkoleń. Pozwoli to na zniwelowanie negatywnych efektów polegających na dezaktualizacji 
kwalifikacji, kompetencji, umiejętności i wiedzy przez niepracującego rodzica/ opiekuna. 

2,92%

74,17%

18,96%

0,42%

0,42%

3,13%

Praca podjęta przed skorzystaniem ze wsparcia

Praca podjęta w tym samym roku, w którym
rozpoczęło się wsparcie

Praca podjęta rok po skorzystaniu ze wsparcia

Praca podjęta 2 lata po skorzystaniu ze wsparcia

Praca podjęta 4 lata po skorzystaniu ze wsparcia

Praca nie podjęta
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Wykres 109. Czy obecnie kontynuuje Pani/Pan pracę? 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=465). 

Analiza trwałości w zmianie sytuacji życiowej uczestników powinna uwzględniać kilka istotnych 
zmiennych wynikających nie tylko ze specyfiki wsparcia, ale przede wszystkim z rzeczywistości 
społeczno-gospodarczej. Jak wykazały badania, rodzice i opiekunowie w dużej mierze są 
zmotywowani do podejmowania aktywności na rynku pracy, a wsparcie jest jednym z głównych 
czynników wpływających na skalę tej aktywności. Na trwałość uzyskanych efektów oddziałuje 
jednak pandemia COVID-19, która od początku 2020 r. determinuje sytuację rodziców i 
opiekunów prawnych małych dzieci: 

 Ograniczenia w działalności miejsc opieki nad dziećmi w okresie od marca do maja 2020 
r. powodowała konieczność znalezienia dla dziecka alternatywnej opieki (np. opieki 
rodziny, znajomych) bądź czasowej rezygnacji z pracy zawodowej przez jednego z 
rodziców. 

 Pandemia wpłynęła również na rynek pracy – wywołany lockdownem oraz przestojem 
gospodarczym kryzys spowodował, że część pracowników pomimo formalnego 
zatrudnienia nie miała możliwości pracy (np. branża gastronomiczna, hotelowa, 
rozrywkowa, tzw. branża beauty), zaś cześć straciła zatrudnienie. 

Tym samym można spodziewać się, że zmiany w sytuacji uczestników nie będą tak duże, jak 
spodziewane. Osoby, które zostały zaktywizowane na rynku pracy mogą utracić zatrudnienie. 
Jak wskazali podczas panelu delfickiego eksperci, pracodawcy, rozpatrując redukcje 
zatrudnienia uwzględniają takie czynniki, jak dyspozycyjność pracownika, jego mobilność, 
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych, zaangażowanie oraz skoncentrowanie uwagi na 
życiu zawodowym. Należy również dodać, że jednym z czynników może być staż pracy u danego 
pracodawcy, który w przypadku zaktywizowanych osób może być relatywnie krótki. Tym 
samym młodzi rodzice, zwłaszcza kobiety, mogą na skutek pandemii osiągnąć efekty o niskiej 
trwałości. Nie będzie to jednak świadczyło o nieskuteczności interwencji, a będzie wywołane 
zmiennymi niezależnymi. Pozytywne rokowania pozwalają wyciągnąć wyniki badań 
wskazujące, że ponad 90% rodziców pracowało nadal w chwili udziału w badaniu (I kwartał 
2021 r.), nie oznacza to jednak, że osoby te nie odczują odroczonych skutków gospodarczych 
pandemii. 

91,89% 90,48% 91,83%

1,13% 0,00% 1,08%
6,98% 9,52% 7,10%

Kobieta Mężczyzna Średnio

Tak Nie, nie pracuję z własnej woli Nie, nie pracuję z powodu czynników niezależnych ode mnie



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 170 - 
 

Zagadnienie badawcze: Czy dostępność do miejsc opieki żłobkowej i przedszkolnej miała 
wpływ na decyzję o migracji wewnątrzregionalnej? Czy dostępność do miejsc opieki 
żłobkowej i przedszkolnej miała wpływ na rezygnację z decyzji o migracji do innego 
województwa? 

Rodziców i opiekunów prawnych dzieci korzystających ze wsparcia spytano również o ich 
skłonność do przeprowadzki. Większość spośród nich nie myślała o przeprowadzce. Najmniejszy 
odsetek osób rozważających przeprowadzkę zamieszkiwał obszary wiejskie (11,11%), 
największy natomiast – obszary małomiejskie (do 20 tys. mieszkańców), gdzie aż 40% badanych 
rodziców/opiekunów zadeklarowało, że rozważało przeprowadzkę przed otrzymaniem 
wsparcia. 

Wykres 110. Czy przed uzyskaniem wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem była Pani/był 
Pan skłonna/y do przeprowadzki? 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Motywacją do przeprowadzki była wówczas możliwość zamieszkania w lepszych warunkach 
(np. w większym mieszkaniu, w nowocześniejszej przestrzeni itp.) – powód ten wskazało 
40,63% rodziców. Niemal co czwarta osoba (23,96%) wskazała, że motywacją do przeprowadzki 
było zamieszkanie bliżej rodziny, co pozwoliłoby korzystać z jej wsparcia w opiece nad 
dzieckiem. Dla co dziesiątego respondenta (9,38%) istotne było zamieszkanie bliżej miejsca 
pracy, a dla niemal 5% (4,17%) – możliwość przeprowadzki do miejscowości, w której możliwe 
są większe szanse na rozwój zawodowy. Dla niewielkiego odsetka badanych (3,13%) istotnym 
powodem do rozważenia przeprowadzki były takie czynniki, jak możliwość zamieszkania w 
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Tak, myślałem/am o przeprowadzce w inne miejsce w
tej samej miejscowości, w której mieszkam

Tak, myślałem/am o przeprowadzce do sąsiedniej
miejscowości

Tak, myślałem/am o przeprowadzce do innego
województwa

Tak, myślałem/am o wyprowadzce z kraju

Nie, nie myślałem/am o przeprowadzce

Trudno powiedzieć

Obszary wiejskie Obszary miejskie do 20 tys. mieszkańców

Obszary miejskie powyżej 20 tys. mieszkańców



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 171 - 
 

domu za miastem, bliżej natury i w spokojniejszej okolicy oraz zmęczenie sytuacją społeczno-
polityczną w kraju (w przypadku chęci przeprowadzki za granicę). Należy również zwrócić 
uwagę, iż dla niemal co piątego badanego rodzica/opiekuna istotne było zamieszkanie w 
miejscu, w którym możliwe byłoby uzyskanie opieki nad dzieckiem. 

Wykres 111. Co skłaniało Panią/Pana wtedy do rozważania przeprowadzki? 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Analizując zmiany w chęci migracji rodziców/opiekunów prawnych dzieci należy zwrócić uwagę 
na większą skłonność do przeprowadzki w ramach miejscowości dotychczas zamieszkiwanej 
oraz do sąsiedniej miejscowości, niż przed uzyskaniem wsparcia. Zmniejszyła się natomiast 
skłonność do migracji do innego województwa (spadek z 5,81% do 1,67%) oraz do innego kraju 
(spadek z 5,43% do 1,88%). 
Wykres 112. Skłonność rodziców/opiekunów prawnych dzieci do przeprowadzki (Pytania: Czy 
przed uzyskaniem wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem była Pani/był Pan skłonna/y 
do przeprowadzki? Czy obecnie jest Pani/ Pan skłonna/y do przeprowadzki?) 
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Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Odnosząc się do motywacji, które przyświecają osobom chcącym się przeprowadzić, wskazać 
należy również na relatywnie niewielki odsetek deklaracji, że powodem jest chęć uzyskania 
lepszej opieki nad dzieckiem. Powód dotyczący chęci uzyskania opieki nad dzieckiem przed 
udziałem w projekcie stanowił motywacje do rozważania przeprowadzki dla niemal co piątego 
rodzica (18,75%). Po uzyskaniu wsparcia chęć uzyskania lepszej opieki nad dzieckiem stanowi 
powód do rozważenia przeprowadzki jedynie dla 5,41% rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 
Spadł również odsetek osób deklarujących chęć zamieszkania bliżej rodziny/bliżej miejsca pracy. 
Dominującą przesłanką stała się natomiast możliwość przeprowadzki do mieszkania o wyższym 
standardzie (wzrost z 40,63% do 65,77%). 

Wykres 113. Co skłania Panią/Pana obecnie do rozważania przeprowadzki? 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Rodzice i opiekunowie dzieci korzystających ze wsparcia deklarowali, że wsparcie w dużym 
stopniu zadecydowało o odejściu od decyzji o przeprowadzce. Prócz 22,87% osób, które 
stwierdziły, że przeprowadzka nastąpiła jeszcze przed uzyskaniem wsparcia bądź w trakcie 
korzystania z niego, większość wskazywała na posiadanie pracy w obecnym miejscu 
zamieszkania (41,16%) oraz na posiadanie wsparcia w zakresie opieki nad dzieckiem (25,00%). 
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Możliwość zamieszkania w większej miejscowości, co da mi
większe szanse na rozwój zawodowy (np. zmiany pracy na

lepszą, lepiej płatną)

Możliwość uzyskania lepszej opieki nad dzieckiem

Inny czynnik



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 173 - 
 

Wykres 114. Co powoduje, że jest Pani/Pan mniej skłonny do przeprowadzki, niż przed 
uzyskaniem wsparcia? Proszę wskazać najważniejszy czynnik, który wpływa na Pani/Pana 
decyzję. 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Na temat skłonności rodziców i opiekunów prawnych dzieci do migracji wypowiedzieli się 
również eksperci biorący udział w panelu delfickim. Wskazali oni, że możliwość skorzystania 
przez młodych rodziców z usługi opieki nad dzieckiem jest jednym z głównych czynników 
zakotwiczających rodziców w społecznościach lokalnych. Tym samym zapewnienie wsparcia w 
postaci opieki nad dzieckiem tłumaczy zmniejszającą się skłonność młodych rodziców do 
przeprowadzki. Zalecane jest zatem dalsze wsparcie rodziców w tym zakresie. 

Zagadnienie badawcze: W jakim stopniu wzrost dostępności do miejsc opieki żłobkowej i 
przedszkolnej zachęcił rodziców/opiekunów prawnych do powiększenia rodziny (analiza 
wpływu interwencji na skłonność do prokreacji)? 

W dalszej kolejności badaniu podlegała skłonność rodziców i opiekunów dzieci korzystających 
ze wsparcia do powiększenia rodziny. 

Wykres 115. Proszę określić, jaki jest Pani/Pana stosunek do dalszego powiększenia rodziny. 
Wartości w podziale na płeć 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 
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Większość badanych (średnio 52,65%, w tym 69,59% kobiet oraz 35,71% mężczyzn) uznała, że 
decyzja o kolejnym dziecku jest zbyt poważną kwestią, by uzależniać ją od uzyskanego wsparcia. 
16,12% badanych rodziców (10,82% kobiet oraz 21,43% mężczyzn) stwierdziło, że rozważa 
decyzję o powiększeniu rodziny niezależnie od perspektywy uzyskiwanego wsparcia w opiece 
nad dziećmi. Decyzję o kolejnym dziecku od wsparcia w opiece nad nim uzależnia co trzeci 
badany rodzic (31,65%, w tym 19,59% kobiet oraz 42,86% mężczyzn). Należy przy tym 
zaznaczyć, że do powiększenia rodziny bardziej skłonni są mężczyźni, niż kobiety. 

W podziale na podregiony największą skłonnością do powiększenia rodziny, biorąc pod uwagę 
możliwość uzyskania w przyszłości wsparcia w opiece nad dzieckiem cechują się podregiony 
m.st. Warszawa, warszawski zachodni oraz siedlecki. Niezależnie od pomocy, jaką można 
uzyskać w opiece nad dzieckiem na kolejnego potomka są skłonni zdecydować się w 
największym stopniu mieszkańcy podregionów ostrołęckiego i płockiego. 

Wykres 116. Proszę określić, jaki jest Pani/Pana stosunek do dalszego powiększenia rodziny. 
Wartości w podziale na podregiony 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 
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W dalszej kolejności uwzględniono opinie rodziców i opiekunów co do dalszego powiększania 
rodziny od typu zamieszkiwanego przez nich obszaru. Najbardziej skłonni są do tego mieszkańcy 
obszarów miejskich do 20 tys. mieszkańców (w przypadku uzyskania wsparcia w opiece) oraz 
wielkomiejskich (niezależnie od perspektywy uzyskania wsparcia). Mieszkańcy obszarów 
wiejskich cechują się największym zdystansowaniem w kwestii decyzji o potomku. 

Wykres 117. Proszę określić, jaki jest Pani/Pana stosunek do dalszego powiększenia rodziny. 
Wartości w podziale na typ obszaru zamieszkania 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

Zagadnienie badawcze: W jakim stopniu udział w interwencji przełożył się na zmianę jakości 
życia rodziców/opiekunów prawnych małych dzieci? 

Udział ze wsparciu w zakresie opieki nad dziećmi przełożył się na jakość życia respondentów. 
Wskazywali oni przede wszystkim na możliwość powrotu do pracy zawodowej. Wskazywano, 
że poprzez możliwość godzenia opieki nad dzieckiem z innymi czynnościami (np. pracą 
zawodową) jako rodzice czują się w większym stopniu spełnieni oraz wartościowi. Istotnym 
aspektem był również fakt, że dziecko poprzez kontakt z rówieśnikami lepiej się rozwija. 

Co dziesiąty badany rodzic wskazał, że może podjąć dodatkowe zajęcia, tj. np. studia 
podyplomowe, a co ósmy – że ma więcej czasu dla siebie. 
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Wykres 118. Proszę określić, jak zmieniła się jakość Pani/Pana życia w wyniku uzyskanego 
wsparcia: 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 

W ramach panelu delfickiego przeprowadzonego na potrzeby niniejszego badania eksperci 
wskazali, że jakość życia osób uczestniczących w projektach oraz otrzymujących w ich ramach 
wsparcie zmieniła się na skutek udzielonego wsparcia. Eksperci wskazywali, że istotne znaczenie 
dla osób w wieku produkcyjnym ma nie tylko założenie rodziny, ale również kwestie związane z 
zatrudnieniem. Coraz większe znaczenie dla młodych rodziców zaczynają mieć kwestie 
ambicjonalne, związane z samorozwojem. Dlatego też zasadne jest wspieranie młodych 
rodziców poprzez zapewnianie opieki nad dziećmi. Aktywizacja zawodowa takich osób ma 
istotne znaczenie z dwóch względów: 

 Z jednej strony należy wskazać na to, że brak zinstytucjonalizowanych form opieki lub 
pomocy dla młodych rodziców może spowodować, w świetle zmieniającego się modelu 
życia rzadziej lub później będą oni decydowali się na poszerzenie rodziny, chcąc w 
pierwszej kolejności zadbać o swój rozwój, stabilność zatrudnienia oraz wysoką pozycję 
zawodową. 

 Z drugiej strony należy wskazać na duże obciążenie demograficzne oraz starzenie się 
społeczeństwa, co generuje trzy zasadnicze trendy: 

o konieczność skłonienia rodziców do powiększenia rodziny; 
o konieczność zapewnienia zastępowalności pokoleń, co pozwoli na zwiększenie 

przyszłej wydolności systemu emerytalnego; 
o konieczność finansowania systemu emerytalnego, co następuje na zasadzie 

solidarności międzypokoleniowej. 

Wsparcie w opiece nad dzieckiem pozwoliło zatem rodzicom na powrót do aktywności 
zawodowej. Jak wskazywali eksperci w ramach panelu delfickiego, dzięki zinstytucjonalizowanej 
pomocy mieli oni komfort psychiczny umożliwiający poszukiwanie pracy i samorealizację. Jak 
wykazano powyżej, aktywizacja zawodowa tej grupy osób pozwala na odniesienie 
wszechstronnych korzyści – zarówno po stronie jednostki, jak i po stronie gospodarki. 

Brak takiej pomocy przełożyłby się negatywnie na jakość życia rodziców poprzez wystąpienie 
następujących zjawisk: 
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 Ograniczenie mobilności jednego z rodziców (przeważnie jest to kobieta), utrudniające 
podjęcie zatrudnienia; 

 Brak możliwości rozwoju w miejscu pracy, który może spowodować konsekwencje w 
postaci niepełnej adekwatności posiadanych kompetencji zawodowych do potrzeb 
rynku pracy lub dezaktualizacji kwalifikacji lub kompetencji; 

 Zmniejszenie wewnętrznego poczucia kontroli/sprawczości u rodzica pozostającego „w 
domu” – co może przełożyć się na spadek satysfakcji życiowej; 

 Spadek jakości życia rodziny, związany z ograniczeniem dochodów; 

 Ograniczenie aspiracji dotyczących powiększenia rodziny (spadek dzietności). 
Asymetria pomiędzy realizowanymi rolami, dochodami wnoszonymi w gospodarstwo domowe 
oraz możliwościami samorealizacyjnymi, a także spadek materialnego poziomu życia rodziny 
mogą stać się natomiast przyczyną napięć i konfliktów pomiędzy małżonkami lub partnerami. 

Zagadnienie badawcze: W jakim stopniu udział w interwencji przełożył się na wzrost 
dochodów rodziców/opiekunów prawnych małych dzieci? 

Badanie objęło również to, jaki wpływ uzyskane wsparcie miało na sytuację finansową 
gospodarstwa domowego. W przypadku większości rodziców/opiekunów prawnych 
uczestniczących w badaniu (86,44%) sytuacja finansowa poprawiła się, czego upatrywano w 
możliwości podjęcia zatrudnienia po uzyskaniu opieki nad dzieckiem. W przypadku niewielkiego 
odsetka badanych sytuacja nie uległa zmianie, ponieważ po podjęciu zatrudnienia partner bądź 
partnerka musieli przejąć obowiązki domowe, co eliminowało możliwość zarobkowania przez 
nich (2,30%) oraz podjęcie pracy spowodowało utratę prawa do świadczeń socjalnych (3,22%). 
W przypadku 8,02% rodziców wskazywano na odpowiedź spoza kafeterii (odpowiedź „inne”) 
zwracając uwagę, że sytuacja nie uległa zmianie lub pogorszyła się, ponieważ wzrosły tzw. 
koszty życia. Wskazywano również, że transport dziecka do przedszkola lub żłobka spowodował 
konieczność wydatkowania większych niż dotychczas środków na paliwo (podobnie, jak 
konieczność dotarcia do miejsca pracy). 

Wykres 119. Proszę określić, w jaki sposób możliwość skorzystania ze wsparcia (opieki nad 
dzieckiem) wpłynęła na dochody Pani/Pana rodziny. 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480). 
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Zagadnienie badawcze: Jakie obawy mieli rodzice/opiekunowie prawni w momencie 
rozpoczęcia korzystania ze wsparcia? W jakim stopniu się one sprawdziły? 

Ostatnią z badanych kwestii są obawy, jakie towarzyszyły rodzicom i opiekunom prawnym 
przed skorzystaniem ze wsparcia. Obawy w związku z udzieloną im opieką nad dzieckiem 
posiadało 80,83% rodziców. Największą obawą było to, że dziecko w wyniku kontaktu z 
rówieśnikami zacznie częściej chorować. Obawę tę wyraziło 56,46% rodziców, zaś w przypadku 
2/3 z tej grupy – obawia się potwierdziła. Blisko połowa (45,42%) rodziców obawiało się, że 
dziecko na skutek rozłąki ze znanymi sobie osobami zacznie płakać i tęsknić. Obawa taka 
potwierdziła się u co trzeciego rodzica. Co czwarty rodzic (25,63%) wskazał, że obawia się, że 
dziecko nie przyzwyczai się do nowego otoczenia – w tym przypadku obawa znalazła 
potwierdzenie u 8,94% rodziców. Nieco więcej (28,54%) obawiało się, że dziecko będzie źle 
traktowane przez opiekunów/nauczycieli (potwierdzenie obawy – u 12,41% rodziców z tej 
grupy). Niewielki odsetek rodziców wskazał, że obawiał się innych rzeczy – m.in. tego, że 
dziecko nie będzie chciało spożywać posiłków innych niż te, do których się przyzwyczaiło (w tym 
przypadku potwierdzenie obawy znalazło miejsce u 30,77% rodziców, którzy taką obawę 
wyrazili). 
 
Wykres 120. Proszę wskazać, jakie obawy towarzyszyły Panu/Pani na początku korzystania ze 
wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem? Czy Pani/Pana obawy spełniły się? 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi ze 
wsparcia w ramach Programu (n=480).  

56,46%

25,63%

45,42%

24,38%

28,54%

2,71%

19,17%

64,58%

8,94%

32,11%

11,97%

12,41%

30,77%

Dziecko w wyniku kontaktów z rówieśnikami w
żłobku/przedszkolu zacznie częściej chorować

Dziecko nie przyzwyczai się do nowego otoczenia

Dziecko w wyniku wielogodzinnej rozłąki będzie płakało,
tęskniło

Nie uda się pogodzić życia rodzinnego z zawodowym

Opiekunowie w żłobku/przedszkolu będą się źle zajmować
moim dzieckiem

Inne obawy

Brak obaw

Obawa Odsetek rodziców, którzy stwierdzili, że obawa się potwierdziła



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 179 - 
 

4. Informacje/opinie uzyskane od dyrektorów/przedstawicieli takich form 
opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6 

Zagadnienia badawcze: Jaka jest trwałość utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego 
oraz innych form opieki nad dziećmi do lat 3 dzięki wsparciu z RPO WM 2014-2020? Jakie 
zmiany należy wprowadzić, aby świadczenie usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 
miejsc wychowania przedszkolnego po zakończeniu okresu trwałości w projektach było 
częściej kontynuowane? 

Zagadnienie dotyczące trwałości zostało opisane w rozdziale 6 niniejszego dokumentu53. 

Zagadnienie badawcze: Jaka jest efektywność kosztowa poszczególnych form opieki nad 
dziećmi do lat 3 oraz usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 finansowanych w 
ramach RPO WM 2014-2020, tj. mierzona stosunkiem poniesionych nakładów do 
osiągniętych efektów? 

Efektywność, w tym efektywność kosztowa została opisana w rozdziale 2 niniejszego 
dokumentu54. Z uwagi na to, że w ramach projektów tworzono miejsca opieki w formie żłobków 
i przedszkoli nie przeprowadzono szczegółowych analiz w podziale na tym wsparcia 
wykraczających poza zakres wskazany w ww. rozdziale. 

Zagadnienie badawcze: Czy występują przypadki, w których podmioty (w tym publiczne) nie 
decydują się na ubieganie o wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3? Jeśli tak, 
prosimy o wskazanie tych podmiotów. Jakie są przyczyny, dla których podmioty nie decydują 
się na ubieganie się o wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3? 

Analiza mająca na celu udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie została przeprowadzona z 
użyciem metody desk research. Pozwoliła ona na wskazanie, że jedynie niewielka część 
jednostek samorządu terytorialnego ubiegała się o wsparcie w Programie. W poniższej tabeli 
wskazano, które gminy realizowały projekty oraz które ubiegały się o wsparcie, ale go nie 
uzyskały. W przypadku niektórych jednostek dofinansowanie uzyskano wielokrotnie, natomiast 
stąd przedstawione zestawienie nie stanowi prostej sumy realizowanych projektów. 

Spośród 114 gmin w województwie mazowieckim jedynie 29,6% (93 gminy) ubiegało się o 
wsparcie z Programu. Spośród 37 powiatów jedynie 2 ubiegały się o takie wsparcie. Należy mieć 
jednak na uwadze, że w wielu przypadkach nie tylko jednostki samorządu, ale również ich 
jednostki organizacyjne, zależne i podporządkowane ubiegały się o wsparcie z Programu. 
Bardziej wiarygodne jest zatem analizowanie wpływu Programu poprzez uwzględnienie liczby 
realizowanych projektów na poszczególnych obszarach. 

                                                      
53 Zagadnienie badawcze: Czy przewiduje się kontynuację świadczenia usług opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego po zakończeniu okresu trwałości w 
projektach. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie powodów zmiany przeznaczenia placówki? 
54 Zagadnienie badawcze: Jaka jest efektywność kosztowa tworzonych miejsc opieki żłobkowej i 
wychowania przedszkolnego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz w porównaniu do miejsc 
finansowanych z innych źródeł? 



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 180 - 
 

Tabela 30. Lista jednostek samorządu terytorialnego będących beneficjentami lub 
wnioskodawcami 

Nazwa JST 
Beneficje
nt 

Wnioskodaw
ca 

Nazwa JST 
Beneficje
nt 

Wnioskodaw
ca 

GMINA BIELANY Tak Tak GMINA PRAŻMÓW Tak Tak 

GMINA BIELSK Nie Tak GMINA PROMNA Tak Nie 

GMINA BŁONIE Tak Tak GMINA PUŁTUSK Tak Tak 

GMINA 
BRAŃSZCZYK 

Tak Nie 
GMINA 
RADZANÓW 

Tak Nie 

GMINA 
BRWINÓW 

Tak Tak 
GMINA 
RADZIEJOWICE 

Tak Nie 

GMINA 
CIEPIELÓW 

Tak Tak GMINA RADZYMIN Nie Tak 

GMINA CZARNIA Tak Nie GMINA RASZYN Tak Nie 

GMINA 
GARWOLIN 

Tak Tak GMINA REGIMIN Tak Nie 

GMINA GOŁYMIN-
OŚRODEK 

Tak Nie GMINA RYBNO Tak Nie 

GMINA GOSTYNIN Nie Tak GMINA RZEWNIE Tak Nie 

GMINA GÓRA 
KALWARIA 

Nie Tak GMINA SIEDLCE Tak Nie 

GMINA GÓRZNO Tak Nie GMINA SIENNICA Nie Tak 

GMINA GRABÓW 
NAD PILICĄ 

Nie Tak 
GMINA 
SKARYSZEW 

Nie Tak 

GMINA GRÓJEC Nie Tak GMINA SŁUPNO Nie Tak 

GMINA HALINÓW Nie Tak GMINA SOŃSK Nie Tak 

GMINA I MIASTO 
PRZYSUCHA 

Tak Nie 
GMINA STARA 
BIAŁA 

Tak Nie 

GMINA I MIASTO 
ŻUROMIN 

Nie Tak 
GMINA STARE 
BABICE 

Tak Nie 

GMINA IZABELIN Tak Nie GMINA STOCZEK Nie Tak 

GMINA 
JABŁONNA 

Tak Tak 
GMINA 
STRZEGOWO 

Nie Tak 

GMINA JAKUBÓW Tak Nie GMINA STUPSK Tak Nie 

GMINA JASIENIEC Tak Nie 
GMINA 
SUCHOŻEBRY 

Nie Tak 

GMINA JASTRZĄB Tak Nie GMINA TŁUSZCZ Nie Tak 

GMINA 
JASTRZĘBIA 

Tak Nie GMINA TROSZYN Nie Tak 

GMINA 
KLEMBÓW 

Nie Tak GMINA WIELISZEW Nie Tak 

GMINA KOTUŃ Nie Tak GMINA WILGA Tak Nie 

GMINA KOWALA Tak Nie GMINA ZAKRZEW Nie Tak 

GMINA KRASNE Tak Nie GMINA ZAŁUSKI Tak Nie 



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 181 - 
 

Nazwa JST 
Beneficje
nt 

Wnioskodaw
ca 

Nazwa JST 
Beneficje
nt 

Wnioskodaw
ca 

GMINA 
KRASNOSIELC 

Nie Tak 
GMINA ZARĘBY 
KOŚCIELNE 

Tak Nie 

GMINA 
LESZNOWOLA 

Tak Tak GMINA ZWOLEŃ Tak Tak 

GMINA MIASTA 
GOSTYNINA 

Nie Tak 
MALI 
OLIMPIJCZYCY SP. Z 
O.O. 

Tak Nie 

GMINA MIASTA 
RADOMIA 

Tak Nie 
MIASTO 
GARWOLIN 

Nie Tak 

GMINA 
MIASTKÓW 
KOŚCIELNY 

Tak Tak 
MIASTO I GMINA 
DROBIN 

Nie Tak 

GMINA MIASTO 
PŁOCK 

Tak Nie 
MIASTO I GMINA 
GĄBIN 

Nie Tak 

GMINA MIASTO 
PŁOŃSK 

Tak Nie 
MIASTO I GMINA 
ŁOSICE 

Tak Tak 

GMINA MIASTO 
PRUSZKÓW 

Tak Tak 
MIASTO I GMINA 
MORDY 

Nie Tak 

GMINA MIASTO 
SIERPC 

Tak Nie 
MIASTO I GMINA 
SANNIKI 

Tak Nie 

GMINA MIEJSKA 
LEGIONOWO 

Tak Tak 
MIASTO NOWY 
DWÓR 
MAZOWIECKI 

Nie Tak 

GMINA MIRÓW Tak Nie 
MIASTO 
OSTROŁĘKA 

Tak Nie 

GMINA 
MŁODZIESZYN 

Tak Nie MIASTO OTWOCK Nie Tak 

GMINA 
MSZCZONÓW 

Tak Nie MIASTO PIASTÓW Tak Tak 

GMINA 
ODRZYWÓŁ 

Tak Tak 
MIASTO 
PRZASNYSZ 

Tak Nie 

GMINA 
OPINOGÓRA 
GÓRNA 

Tak Nie 
MIASTO 
STOŁECZNE 
WARSZAWA 

Tak Nie 

GMINA OROŃSKO Nie Tak 
MIASTO 
SULEJÓWEK 

Nie Tak 

GMINA OSIECK Nie Tak MIASTO ZIELONKA Tak Tak 

GMINA OSTRÓW 
MAZOWIECKA 

Tak Nie 
MIASTO 
ŻYRARDÓW 

Tak Nie 

GMINA 
PIASECZNO 

Tak Nie 
POWIAT 
LEGIONOWSKI 

Tak Nie 
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Nazwa JST 
Beneficje
nt 

Wnioskodaw
ca 

Nazwa JST 
Beneficje
nt 

Wnioskodaw
ca 

GMINA PŁOŃSK Tak Nie 
POWIAT 
ŻYRARDOWSKI 

Nie Tak 

GMINA POLICZNA Tak Nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Analiza zagadnienia nieubiegania się o wsparcie została przeprowadzona również w ramach 
badania TSSI z podmiotami, które nie korzystały ze wsparcia. Badanie wykazało, że główną 
przyczyną nieaplikowania o środki był brak świadomości w tym zakresie – najbardziej widoczny 
w przypadku podmiotów zlokalizowanych na obszarze gmin wiejskich. Drugą dominującą 
przyczyną był brak potrzeb (np. w związku z tym, że w placówce przeprowadzono ostatnio 
remonty bądź zakupiono nowe wyposażenie). Do dalszych czynników należy zaliczyć: 

 Realizację innych przedsięwzięć, co uniemożliwiało zapewnienie wkładu własnego dla 
projektów będących przedmiotem ewaluacji; 

 Brak umiejętności sporządzenia dokumentacji projektowej; 

 Obawy przed ryzykiem związanym z realizacją projektu; 

 Niemożność podjęcia samodzielnej decyzji w tej sprawie (decyzja należała nie do 
dyrekcji, a do organu prowadzącego). 
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Wykres 121. Dlaczego dotychczas nie korzystali Państwo ze wsparcia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie 
tworzenia miejsc przedszkolnych oraz miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z dyrektorami miejsc opieki nad 

dziećmi, którzy nie ubiegali się o wsparcie (n=134). 

35,29%

5,88%

5,88%

5,88%

2,94%

20,59%

23,53%

38,18%

9,09%

10,91%

1,82%

1,82%

16,36%

21,82%
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9,09%

18,18%

9,09%

0,00%

9,09%

27,27%

35,82%

7,46%

8,96%

4,48%

2,24%

17,91%

23,13%

Nie mieliśmy świadomości o możliwości korzystania ze
wsparcia na ten cel

Nie mieliśmy wystarczających zdolności finansowych do
zapewnienia własnego wkładu finansowego

Korzystaliśmy ze wsparcia Programu na inne cele, co
utrudniało nam realizację kolejnych przedsięwzięć

Nie potrafiliśmy sporządzić dokumentacji aplikacyjnej

Obawialiśmy się ryzyka związanego z realizacją projektu

Brak potrzeby

Inne

Gmina miejska Gmina wiejska Gmina miejsko-wiejska Średnio



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 184 - 
 

5. Analiza złych praktyk w obszarze realizacji działań w zakresie opieki nad 
dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

Zagadnienie badawcze: Jakie można wskazać złe praktyki w obszarze realizacji działań w 
zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym zastosowane przez beneficjentów RPO WM 2014-2020? Dlaczego działania te 
należy uznać za złe praktyki? Jakie rozwiązania należało zastosować w miejsce 
zidentyfikowanych złych praktyk, aby zapewnić skuteczniejszą realizację działań w zakresie 
opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym? 

Badane podmioty nie zidentyfikowały tzw. złych praktyk, czyli rozwiązań, które się nie 
sprawdziły w ramach realizacji projektów. Jedynie dwie osoby w ramach badania ankietowego 
wskazały, że do złych praktyk należą: 

 Utrzymanie wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego na 
dotychczasowym poziomie pomimo realnego wzrostu cen – zdaniem respondenta w 
ramach przyszłych projektów należałoby przewidzieć wyższe koszty przeznaczone na 
wynagrodzenia 

 Zakup sprzętu elektronicznego relatywnie niskiej jakości – zdaniem respondenta 
należałoby przewidzieć, by w ramach projektu zakupić mniejszą ilość sprzętu, ale 
wyższej jakości, co przełoży się na brak awaryjności i ewentualnej konieczności naprawy 
tego sprzętu. 

Również nauczyciele uczestniczący w badaniu metodą FGI wskazali, że nie dostrzegają 
rozwiązań, które okazały się nieskuteczne bądź nieprawidłowe względem zidentyfikowanych 
potrzeb i wyzwań stojących przed reprezentowanymi przez nich placówkami. 
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6. Wpływ realizacji projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług 
opiekuńczo wychowawczych dla dzieci do lat 6 na realizację wybranych 
wskaźników długoterminowych 

Zagadnienie badawcze: Czy przewiduje się kontynuację świadczenia usług opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego po zakończeniu okresu trwałości w 
projektach. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie powodów zmiany przeznaczenia placówki? 

Zachowanie trwałości efektów projektu jest jednym z wymogów stawianych przed 
beneficjentem. Zgodnie ze zobowiązaniem beneficjenci powinni utrzymać efekty w trwałości 
przez okres co najmniej 2 lat od dnia zakończenia projektu. Niemniej, należy dążyć do tego, by 
efekty projektu były zachowane jak najdłużej. W tym celu, co wskazali przedstawiciele IZ RPO 
uczestniczący w wywiadach pogłębionych, należy podjąć działania zmierzające do 
wszechstronnego wsparcia beneficjentów. Może temu służyć np. możliwość wsparcia 
przedsięwzięć nie tylko ze środków RPO WM, ale również z innych programów, w tym z 
programów współfinansowanych z budżetu państwa. 

Analiza wyników przeprowadzonych badań dowiodła, że trwałość udzielonego wsparcia jest 
wysoka, co zaprezentowano na poniższej infografice oraz w zapisach niniejszego rozdziału. 

Schemat 2. Trwałość utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i miejsc wychowania 
przedszkolnego w okresie 2 lat po zakończeniu realizacji projektu oraz w okresie 
wykraczającym poza ten czas (w momencie badania, tj. w I kwartale 2021 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT sp. z o.o. 
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Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka 

W tym przypadku badanie trwałości przeprowadzono dla trzech projektów, od zakończenia 
których upłynął okres co najmniej dwóch lat. Badanie dowiodło, że w przypadku 70 
utworzonych miejsc po upływie dwóch lat od zakończenia realizacji przedsięwzięcia wszystkie z 
tych miejsc funkcjonowały i wyrażały instytucjonalną gotowość do świadczenia opieki nad 
dziećmi. O trwałości wsparcia świadczy fakt, że nie tylko w okresie trwałości, ale również w 
czasie wykraczającym poza niego (w momencie udziału w badaniu (I kwartał 2021 r.) wszystkie 
wsparte miejsca funkcjonowały. 

Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełno-
sprawnościami 

W tym przypadku również badanie trwałości przeprowadzono dla projektów, od zakończenia 
których upłynął okres co najmniej dwóch lat – były to dwa przedsięwzięcia. W wyniku analizy 
stwierdzono, że projekty te również charakteryzują się pełną trwałością – spośród 19 
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki wszystkie 
funkcjonowały po 2 latach od zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Co istotne, również w 
chwili udziału w badaniu miejsca te deklarowały instytucjonalną gotowość do świadczenia usług 
opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 z niepełnosprawnościami. 

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

W ramach 26 projektów wliczających się do populacji, dla których obliczona została trwałość 
efektów nowe miejsca przedszkolne utworzono w przypadku 15 projektów. Ogółem utworzono 
363 takie miejsca. Nie zidentyfikowano, by po 2 latach od zakończenia projektów zlikwidowano 
jakiekolwiek z powstałych miejsc. 

Należy również wskazać, że 92,3% beneficjentów przewiduje, że po zakończeniu 
obowiązkowego okresu trwałości będzie kontynuowała wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi 
w takim samym stopniu, jak miało to miejsce w projekcie. W przypadku pozostałej części 
beneficjentów nie potrafili oni odpowiedzieć na pytanie, co warunkowane jest zapewne 
dynamiczną sytuacją związaną z rozwojem pandemii COVID-19. 

Zagadnienie badawcze: W jaki sposób realizacja długoterminowych wskaźników rezultatu 
EFS wpłynęła na sytuację zawodową uczestników projektów? 

Analizowane zagadnienie zostało opisane w ramach rozdziału 3 niniejszego dokumentu55. 

                                                      
55 Zagadnienia badawcze: Czy i w jakim stopniu wzrosła dyspozycyjność rodziców/opiekunów 
prawnych małych dzieci (głównie kobiet) w wyniku udziału w interwencji i jak przełożyło się to 
na wzrost ich aktywności na rynku pracy? Czy i w jakim stopniu wzrosła aktywność zawodowa 
rodziców dzieci w wieku do 3 i 6 lat (z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn) na 
przestrzeni lat 2016-30.06.2020? Czy byłyby możliwe i jaka byłaby skala zmian sytuacji 
zawodowej, w opinii rodziców/opiekunów prawnych, bez ich udziału w interwencji? Jaka jest 
trwałość zmian w sytuacji zawodowej uczestników projektów? Jakie czynniki wpływają na 
trwałość zmian w sytuacji zawodowej uczestników projektów? 
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Zagadnienie badawcze: Co decyduje o kontynuacji świadczenia usług opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego po zakończeniu okresu trwałości w 
projektach? 

Jak wykazało przeprowadzone badanie, zakończenie trwałości projektu nie wiąże się z 
zakończeniem świadczonych usług na rzecz dzieci. Wręcz przeciwnie, wsparcie jest 
kontynuowane, co pozytywnie świadczy o trwałości rezultatów. 

Pierwszym czynnikiem jest sam charakter wsparcia – realizacja projektów oraz działania 
podjęte na rzecz tej realizacji (tj. dostosowanie obiekty do potrzeb dzieci oraz do wymogów 
przewidzianych przepisami prawa) powodują, że po zakończeniu okresu trwałości beneficjenci 
posiadają podstawę do dalszej kontynuacji wsparcia. Dostosowanie budynku, stworzenie 
adekwatnej do potrzeb infrastruktury oraz zakup wyposażenia stanowią najbardziej 
kosztochłonne elementy projektu, w związku z tym ich sfinansowanie na potrzeby projektu 
pozwala na uniknięcie w przyszłości dodatkowych kosztów. 

Drugim aspektem jest niedobór miejsc wychowania przedszkolnego i opieki nad dzieckiem, 
który powoduje, że wsparcie w tym zakresie jest pożądane przez rodziców i opiekunów 
prawnych. 

Należy również wspomnieć o zainteresowaniu świadczonymi usługami przez rodziców i 
opiekunów prawnych dzieci. Kwestia ta zaobserwowana została zwłaszcza na obszarach, na 
których dotychczas nie było miejsc opieki, tzn. przede wszystkim na obszarach wiejskich. 
Rodzice przekonali się o tym, że w ramach zinstytucjonalizowanych form opieki dziecko rozwija 
się lepiej, niż pozostając pod opieką domowników. Tym samym chętnie posyłali dzieci do 
przedszkoli i żłobków, upatrując w tym również osobistych korzyści (zyskanie czasu na 
załatwienie spraw urzędowych, wizytę u lekarza, zakupy itp.). 

Kolejnym czynnikiem jest wzrost kwalifikacji zawodowych i kompetencji nauczycieli, który 
powoduje, że efekty uzyskane przez te osoby na skutek udziału w szkoleniach są trwałe – mogą 
być bowiem wykorzystywane w całej karierze zawodowej, nie tylko podczas pracy w danej 
placówce. 

Zagadnienie badawcze: Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założonych wartości 
długoterminowych wskaźników rezultatu EFS, a jeśli tak, to jak można mu przeciwdziałać? 

Analizie poddano również wpływ pandemii na osiągnięte efekty projektu. Wszyscy beneficjenci 
– nie tylko ci, którzy znajdują się w okresie trwałości, zostali zapytani o wpływ pandemii na 
efekty realizowanego przedsięwzięcia. Jedynie w jednym przypadku (0,75%) wskazano, że część 
miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 musiała zostać zlikwidowana. W przypadku 6,72% 
projektów nie wszystkie wskaźniki udało się osiągnąć zgodnie z harmonogramem, zaś w niemal 
co czwartym projekcie (23,13%) zaobserwowano inny wpływ; wskazywano przy tym na: 

 Opóźnienia w realizacji zajęć skierowanych do dzieci; 

 Opóźnienia w realizacji szkoleń skierowanych do pracowników; 

 Konieczność dokonania zmian w harmonogramie realizacji projektu; 

 Częstsza absencja pracowników, wywołana zarówno chorobą, jak też pobytem na 
kwarantannie; 
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 Przedłużenie realizacji z uwagi na konieczność wstrzymania prac budowalnych oraz 
zmierzających do adaptacji pomieszczeń, opóźnienie dostaw zamówionych materiałów; 

 Trudność ze znalezieniem pracy przez rodziców/opiekunów prawnych w warunkach 
pandemii; 

 Niechęć rodziców do oddawania dziecka pod opiekę instytucji spowodowana zarówno 
obawą przed chorobą dziecka, jak też opłacalnością skorzystania z zasiłku opiekuńczego 
wypłacanego rodzicom, którzy zdecydowali się na pozostanie z dzieckiem w domu. 

Pozytywne jest jednak to, że w przypadku aż 76,87%, pomimo napotykanych trudności, 
wywołanych pandemią oraz związanym z nią lockdownem nie odnotowano negatywnego 
wpływu na realizację przedsięwzięcia.  

Wykres 122. W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na efekty osiągnięte w wyniku 
realizacji projektu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami wsparcia 
(n=159).  
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CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA 

1. Matryce case study 

Case study nr 1 – Diagnoza potrzeb 

Etap realizacji Programu, którego dotyczą zastosowane rozwiązania: 

Wnioskowanie o dofinansowanie 

Oś priorytetowa, w ramach której podejmowane jest rozwiązanie: 

OP 8, OP 10 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego podejmowane jest rozwiązanie: 

8.3.1., 8.3.2., 10.1.4. 

Podmioty zaangażowane w stosowanie danego rozwiązania: 

 Wnioskodawcy; 

 Przedstawiciele KOP (jako osoby oceniające wnioski o dofinansowanie); 

 Przedstawiciele IZ oraz IP (jako osoby odpowiedzialne za przygotowanie regulaminów 
naborów). 

Główne grupy, wobec których podejmowane jest rozwiązanie: 

W przypadku ewaluowanej tematyki głównymi grupami, wobec których stosowane jest 
rozwiązanie są odbiorcy ostateczni działań projektowych: 

 Dzieci w wieku do lat 3 i do lat 6 oraz ich rodzice i opiekunowie prawni, przede 
wszystkim kobiety; 

 Nauczyciele wychowania przedszkolnego. 

Opis stosowanego rozwiązania: 

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawcy są zobligowani do 
przeprowadzenia diagnozy potrzeb w zakresie realizowanego projektu na obszarze, na 
którym zamierzają go wdrażać. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji Programu, które skłoniły do stosowania 
danego rozwiązania: 

Nie zidentyfikowano, by stosowanie rozwiązania powodowało jakiekolwiek trudności lub 
bariery. 

Wpływ rozwiązania na realizację Programu: 

Stosowanie diagnozy potrzeb przynosi wymierne korzyści zarówno dla realizacji Programu i 
osiąganych w jego ramach efektów, jak też dla beneficjentów (realizacja projektu odbywa się 
płynnie, gdyż projekt reaguje na potrzeby społeczności lokalnych) i dla odbiorców 
ostatecznych działań projektowych (wsparcie odpowiada na ich potrzeby). 

Poprzez przeprowadzenie diagnozy wnioskodawca dopasowuje wsparcie (jego charakter, 
zakres, miejsce świadczenia usług) do potrzeb identyfikowanych na danym obszarze. Sprzyja 
to sukcesowi projektu oraz efektom osiąganym w wyniku jego realizacji. Tym samym, 
przekłada się na trwałość projektu (uwzględniając zarówno diagnozę sytuacji, jak też trendy i 
prognozy) możliwe jest zapewnienie, że utworzone/doposażone miejsca opieki nad dziećmi i 
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Case study nr 1 – Diagnoza potrzeb 

opiekuńczo-wychowawcze będą cieszyły się zapotrzebowaniem i zainteresowaniem ze strony 
odbiorców. 

Obciążenia administracyjne związane ze stosowaniem rozwiązania: 
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Uzasadnienie: 

Stosowanie rozwiązania wiąże się z pewnym obciążeniem, które występuje zarówno po 
stronie wnioskodawców, jak też instytucji realizujących Program. Po stronie wnioskodawców 
wynika ono z konieczności sporządzenia diagnozy (a zatem – np. uzyskania i opracowania 
danych statystycznych), zaś po stronie instytucji realizujących Program następuje konieczność 
oceny prawidłowości sporządzenia diagnozy oraz zasadności udzielenia wsparcia (w ramach 
KOP). Należy jednak pokreślić, że obciążenie to jest jednorazowe i występuje jedynie na 
etapie sporządzenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Case study nr 2 – działania informacyjne 

Etap realizacji Programu, którego dotyczą zastosowane rozwiązania: 

Promocja i informacja – wdrażanie Programu 

Oś priorytetowa, w ramach której podejmowane jest rozwiązanie: 

OP 8, OP 10 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego podejmowane jest rozwiązanie: 

8.3.1., 8.3.2., 10.1.4. 

Podmioty zaangażowane w stosowanie danego rozwiązania: 

Działania podejmowane są w tym zakresie przez pracowników IZ oraz IP zajmujących się 
działaniami informacyjno-szkoleniowymi i promocyjnymi 

Główne grupy, wobec których podejmowane jest rozwiązanie: 

Działania podejmowane są wobec: 

 Potencjalnych wnioskodawców; 

 Beneficjentów; 

 Odbiorców ostatecznych działań – rodziców, opiekunów prawnych dzieci do lat 3 i do 
lat 6; 

 Ogółu społeczności zainteresowanej tematyką. 

Opis stosowanego rozwiązania: 

Do informowania na temat Programu i możliwości oferowanych w zakresie wsparcia 
tworzenia i rozwoju miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i miejsc wychowania przedszkolnego 
wykorzystywane są zarówno działania szkoleniowe w tradycyjnej formie (spotkania 
informacyjne, szkolenia – w formie audytoryjnej lub w formule online), jak też media 
społecznościowe. Jak ukazała niniejsze ewaluacja, rozwiązania przewidujące stosowanie do 
informowania o interwencji poprzez media społecznościowe są stosowane relatywnie często 
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Case study nr 2 – działania informacyjne 

– treści pojawiają się w mediach społecznościowych prowadzonych przez IZ oraz IP 
przynajmniej raz w miesiącu. Wpisy te spotykają się z pozytywnym odbiorem ze strony 
użytkowników mediów (są udostępniane, opatrzone pozytywnymi reakcjami). 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji Programu, które skłoniły do stosowania 
danego rozwiązania: 

Nie zidentyfikowano, by stosowanie rozwiązania powodowało jakiekolwiek trudności lub 
bariery. 

Wpływ rozwiązania na realizację Program: 

Poprzez stosowane rozwiązanie informacja trafia do szerokiego grona odbiorców 
korzystających z poszczególnych mediów. Zyskują oni szansę zapoznania się z możliwościami 
oferowanymi przez RPO WM 2014-2020 i impuls do dalszego poszukiwania informacji na ten 
temat. Informacja dociera również do zróżnicowanego grona potencjalnie zainteresowanych 
osób – zarówno do potencjalnych wnioskodawców, jak też do odbiorców działań 
projektowych. Ponadto należy wskazać, że o skuteczności stosowanego rozwiązania świadczy 
to, że umieszczony wpis poprzez aktywność użytkowników zwiększa swój zasięg – np. 
poprzez udostepnienie, „polubienie” czy skomentowanie wpisu dociera on nie tylko do 
odbiorcy, ale również do osób, które odbiorca ma w swoim kręgu znajomych – samoistnie 
zwiększa się zatem grono potencjalnie zainteresowanych osób, do których dotrze informacja 
o interwencji. 

Obciążenia administracyjne związane ze stosowaniem rozwiązania: 

                      
0
% 

 5
% 

10
% 

15
% 

20
% 

25
% 

30
% 

35
% 

40
% 

45
% 

50
% 

55
% 

60
% 

65
% 

70
% 

75
% 

80
% 

85
% 

90
% 

95
% 

100
% 

Uzasadnienie:  

Stosowanie rozwiązania wiąże się z pewnym obciążeniem dla pracowników instytucji 
odpowiedzialnych za realizację Programu, zajmujących się promocją i informacją, obciążenie 
to jest jednak relatywnie niewielkie w stosunku do rezultatów, które mogą zostać dzięki 
niemu osiągnięte. Obciążenie dotyczy działań podejmowanych na etapie umieszczania wpisu, 
jak też jego monitorowania (np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania odbiorców – 
użytkowników mediów społecznościowych – zamieszczane w komentarzach do wpisu). 

 

Case study nr 3 – stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji,  
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

Etap realizacji Programu, którego dotyczą zastosowane rozwiązania: 

Wdrażanie Programu 

Oś priorytetowa, w ramach której podejmowane jest rozwiązanie: 

OP 8, OP 10 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego podejmowane jest rozwiązanie: 

8.3.1., 8.3.2., 10.1.4. 

Podmioty zaangażowane w stosowanie danego rozwiązania: 
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Case study nr 3 – stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji,  
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

 Wnioskodawcy i beneficjenci; 

 Przedstawiciele KOP (jako osoby oceniające wnioski o dofinansowanie); 

 Przedstawiciele IZ oraz IP (jako osoby odpowiedzialne za przygotowanie regulaminów 
naborów, za rozliczanie płatności oraz za kontrolę). 

Główne grupy, wobec których podejmowane jest rozwiązanie: 

W przypadku ewaluowanej tematyki głównymi grupami, wobec których stosowane jest 
rozwiązanie są odbiorcy ostateczni działań projektowych: 

 Dzieci w wieku do lat 3 i do lat 6 oraz ich rodzice i opiekunowie prawni; 

 Nauczyciele wychowania przedszkolnego. 

Opis stosowanego rozwiązania: 

Stosowane rozwiązanie uwzględnia realizację projektu z uwzględnieniem rozwiązań 
sprzyjających wyrównywaniu szans i zapewnieniu niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na źródło finansowania projektów z analizowanych 
poddziałań (EFS) obligatoryjne jest pozytywne wpisywanie się projektu w zasady 
horyzontalne, a zatem także w opisywane rozwiązanie. Na etapie sporządzania wniosku o 
dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest do uwzględnienia takich rozwiązań, by 
oddziaływać na sytuację osób z grup narażonych na dyskryminację (w tym osób z 
niepełnosprawnościami) w sposób pozytywny, a następnie, na etapie realizacji 
przedsięwzięcia – do zapewnienia proponowanych rozwiązań. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji Programu, które skłoniły do stosowania 
danego rozwiązania: 

Nie zidentyfikowano, by stosowanie rozwiązania powodowało jakiekolwiek trudności lub 
bariery – napotykano jedynie incydentalnie na pewne utrudnienia, które były jednak na tyle 
niewielkie i łatwe do pokonania, że nie należy ich określać mianem problemów bądź barier. 

Wpływ rozwiązania na realizację Programu: 

Stosowane rozwiązanie w bardzo dużym stopniu było obecne w Programie, czemu sprzyjała 
specyfika interwencji, przewidująca m.in. tworzenie miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami, dostosowywanie istniejących miejsc do potrzeb takich dzieci oraz 
rozszerzenie oferty edukacyjne o zajęcia wyrównujące potrzeby takich dzieci. Specyfika 
interwencji oddziaływała także na sytuację kobiet, które z uwagi na częste pełnienie funkcji 
opiekuńczych są grupą narażoną na większą dyskryminację na rynku pracy. 

Należy podkreślić, że stosowane rozwiązanie oddziaływało na pracowników zespołu 
projektowego beneficjenta (zasadę stosowano również na poziomie zarzadzania projektem), 
na pracowników wspartych podmiotów (również miejsca pracy bądź szkolenia dla wspartej 
kadry były dostosowane do potrzeb osób narażonych na dyskryminację, w tym wynikającą z 
niepełnosprawności), jak też na dzieci znajdujące się pod opieką i ich rodziców/opiekunów 
prawnych. Rozwiązanie było także przekazywane poprzez widoczne uwzględnienie zasady w 
projekcie – tym samym nawet osoby nie borykające się z problemami niepełnosprawności 
bądź dyskryminacji zauważały istotność wdrożenia rozwiązania, a świadomość społeczna w 
tym zakresie była zwiększana. Sprzyjała temu przede wszystkim integracja dzieci. 



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 193 - 
 

Case study nr 3 – stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji,  
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

Ponadto, wpływ rozwiązania jest zauważalny również na etapie trwałości przedsięwzięcia – 
dostosowanie miejsca do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością cechuje się bowiem 
wysokim poziomem trwałości. 

Obciążenia administracyjne związane ze stosowaniem rozwiązania: 
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Uzasadnienie:  

Stosowanie rozwiązania wiąże się z pewnym obciążeniem administracyjnym, jest ono jednak 
akceptowalne względem efektów, jakie mogą zostać dzięki niemu osiągnięte i trwałości, jaką 
rozwiązanie się cechuje. Obciążenie po stronie instytucji realizujących Program występuje na 
następujących etapach: 

 Oceny wniosku o dofinansowanie projektu oraz zasad horyzontalnych tam zawartych; 

 Rozliczania płatności i weryfikacji treści wniosku o płatność w części dotyczącej 
analizowanej zasady horyzontalnej; 

 Kontroli projektu pod kątem zgodności realizowanych działań ze wskazanymi we 
wniosku o dofinansowanie. 

Po stronie beneficjenta obciążenie następuje na etapach: 

 Przygotowania wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej analizowanej zasady 

 Wdrażania projektu w zakresie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadą (m.in. 
poprzez organizację wsparcia w miejscach pozbawionych barier architektonicznych, 
dostosowanie miejsca świadczenia wsparcia do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami) 

 Rozliczania projektu – poprzez wykazanie sposobu realizacji zasady. 

 

Case study nr 4 – Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 z miasta i gminy Pułtusk 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Gmina Pułtusk Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 
8.3.1. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 
8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, 
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 x 
 

Okres realizacji projektu: 
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Case study nr 4 – Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 z miasta i gminy Pułtusk 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

01.06.2017 30.09.2018 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

983 531,25 786 825,00 80 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat pułtuski Gmina Pułtusk 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

 Rodzice i opiekunowie prawni dzieci do lat 3 z terenu gminy Pułtusk 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Utworzenie 5 dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 20 miejsc opieki w 
domach (nianie) w celu umożliwienia rodzicom powrotu do aktywności zawodowej 

 W ramach projektu przewidziano następujące zadania: 
o przygotowanie dodatkowej nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w 

żłobku; 
o bieżące wydatki związane ze zwiększeniem liczby miejsc w żłobku i 

zapewnieniem opieki niani; 
o zdobycie kwalifikacji i kompetencji - szkolenia dla opiekunów i niań 

zajmujących się dziećmi do lat 3. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 Wzrost komfortu pracy opiekunów żłobkowych; 

 Aktywizacja rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3. 

Poziom osiągnięcia wskaźników w ramach projektu: 
Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta  

Wartość 
docelowa  

Liczba opiekunów, którzy podwyższyli swoje 
kompetencje i kwalifikacje, dzięki projektowi 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

8/0 8/0 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku 
do lat 3 objętych wsparciem w programie 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

22/3 22/3 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 

Sztuki 
5 5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy 
po przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka lub 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 17/1 15/1 
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Case study nr 4 – Wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 z miasta i gminy Pułtusk 

utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 
programu 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
znalazły pracę lub poszukują pracy po 
opuszczeniu programu 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 3/2 3/2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Problemy i bariery napotkane podczas realizacji projektu: 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpiły żadne trudności. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania napotkanym problemom i barierom: 

Z uwagi na brak trudności w trakcie realizacji nie wystąpiła konieczność podejmowania 
środków zaradczych. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu: 

Aktywizacja rodziców przy pomocy członków rodzic (cioć, babć), które pełniły rolę niani – 
dzięki temu rodzice, którzy mieli obawy przed pozostawieniem dziecka pod czyjąś opieką 
odczuwali mniejszy stres z tego powodu. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowanych rozwiązań:  

W ramach projektu podjęto działania dwojakiego rodzaju. Z jednej strony uwzględniono 
opiekę w formie „stacjonarnej” w żłobku, zaś z drugiej – opiekę nad dziećmi w domu (nianie). 
Dzięki temu możliwe było dostosowanie wsparcia do potrzeb rodziców oraz dzieci. Przyjęte 
rozwiązanie z pewnością pozytywnie wpłynęło na aktywizację zawodową 
rodziców/opiekunów prawnych dzieci, o czym świadczą osiągnięte, a w jednym przypadku 
przekroczone wartości docelowe wskaźników w projekcie. 

 

Case study nr 5 – Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla 
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Gmina Miasto Sierpc Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 
8.3.1. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 
8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, 
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 x 
 

Okres realizacji projektu: 
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Case study nr 5 – Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla 
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

01.07.2018 31.12.2020 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

1 540 578,05 1 207 967,25 78,41 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat sierpecki Gmina Miasto Sierpc 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

 24 osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (20 kobiet i 4 mężczyzn) z terenu 
gminy miasta Sierpc; 

 24 dzieci do lat 3 z terenu gminy miasta Sierpc 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby uruchomienia żłobka 

 Zakup wyposażenia 

 Zagospodarowanie terenu przed żłobkiem – utworzenie ogródka i placu zabaw 

 Zatrudnienie psychologa w celu przeprowadzenia konsultacji z rodzicami oraz 
pielęgniarki 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 Uruchomienie pierwszego żłobka publicznego na terenie Sierpca 

Poziom osiągnięcia wskaźników w ramach projektu: 
Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Liczba godzin zajęć z języka angielskiego w 
ramach działalności podmiotu opieki 
żłobkowej 

Sztuki 55 144 

Liczba godzin zajęć z rytmiki w ramach 
działalności podmiotu opieki żłobkowej 

Sztuki 130 288 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami [szt.] 

Sztuki 1 1 

Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu 
dla opiekunów w żłobku 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 5/0 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku 
do lat 3 objętych wsparciem w programie 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

26/1 20/4 

Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami [szt.] 

Sztuki 0 0 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 

Sztuki 24 24 
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Case study nr 5 – Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla 
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu 

Liczba utworzonych podmiotów opieki 
żłobkowej 

Sztuki 1 1 

Udział projektu w odniesieniu do obszaru 
objętego programem rewitalizacji 

% (procent) 0,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Liczba osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo z grup defaworyzowanych na 
rynku pracy zatrudnionych na miejscach pracy 
powstałych w wyniku realizacji projektu 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

4/0 3/0 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy 
po przerwie związanej z urodzeniem/ 
wychowaniem dziecka lub utrzymały 
zatrudnienie, po opuszczeniu programu 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 8/0 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
znalazły pracę lub poszukują pracy po 
opuszczeniu programu 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

1/0 7/3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Problemy i bariery napotkane podczas realizacji projektu: 

 Brak możliwości zakwalifikowania do udziału w projekcie wszystkich chętnych 
rodziców/opiekunów prawnych dzieci; 

 Konieczność pozyskania od rodziców/opiekunów prawnych wszystkich niezbędnych 
dokumentów (np. dotyczących ich statusu na rynku pracy) 

 Trudność w znalezieniu osoby na stanowisko pielęgniarki żłobkowej 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania napotkanym problemom i barierom: 

 Bieżący kontakt z opiekunem projektu; 

 Rozmowy z rodzicami mające na celu przedstawienie im zasadności i celowości 
przedstawienia odpowiednich dokumentów; 

 Uruchomienie naboru na wolne stanowisko pracy dla pielęgniarki z wykorzystaniem 
różnych kanałów komunikacji (w tym strony internetowej urzędu gminy). 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu: 

Zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa można uznać za dobrą praktykę. Dzięki temu 
rodzice, którzy mieli obawy związane z podjęciem pracy bądź oddaniem dziecka pod opiekę 
do żłobka mogli porozmawiać o swoich wątpliwościach. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowanych rozwiązań:  

W projekcie doprowadzono do uruchomienia pierwszego publicznego żłobka na terenie 
gminy. Pozwoliło to zwiększyć dostępność miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Ponadto rodzice 



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 198 - 
 

Case study nr 5 – Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla 
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu 

i opiekunowie prawni dzieci, którzy mieli obawy przed oddaniem dziecka pod opiekę lub 
przed tym, czy poradzą sobie z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego. O sukcesie 
projektu zadecydowała przede wszystkim aktywna postawa beneficjenta, współpracującego z 
opiekunem projektu oraz podejmującego zróżnicowane działania na rzecz pokonywania 
trudności (np. rozmowa z rodzicami, rekrutacja pracowników poprzez stronę internetową 
urzędu gminy). 

 

Case study nr 6 – Żłobek na Ursusie 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

AKADEMIA MALUCHA MYSZKA MIKI SP. Z 
O.O. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 
8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 
8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, 
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 x 
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

01.09.2019 31.12.2021 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

2 344 895,46 1 872 868,00 79,87 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

m.st. Warszawa Dzielnica Ursus 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

 48 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (46 kobiet oraz 2 mężczyzn) 

 60 dzieci do lat 3 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Przystosowanie dwóch lokalizacji do wymogów nałożonych na miejsca, w których 
realizowana jest opieka nad dziećmi; 

 Wyposażenie placówki; 

 Zagospodarowanie terenu przed budynkiem żłobka – stworzenie placu zabaw. 

Planowane efekty realizacji projektu: 
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Case study nr 6 – Żłobek na Ursusie 

 Aktywizacja zawodowa 36 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3; 

 Powrót do zatrudnienia 36 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3; 

 Podjęcie aktywności zawodowej przez 12 osób bezrobotnych lub biernych 
zawodowo; 

 Zmniejszenie ograniczenia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 
3 w gminach WOF poprzez utworzenie 60 miejsc opieki w żłobku w Warszawie-
Ursusie i sprawowanie opieki nad 60 dziećmi do lat 3. 

Poziom osiągnięcia wskaźników w ramach projektu: 
Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 

Sztuki 0 2 

Liczba osób bezrobotnych lub biernych 
zawodowo pozostających poza rynkiem pracy 
ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi 
do lat 3 które otrzymały wsparcie w projekcie 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 16/2 

Liczba osób fizycznych pracujących 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, 
które otrzymały wsparcie w projekcie 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 51/3 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku 
do lat 3 objętych wsparciem w programie 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 67/5 

Liczba podmiotów wykorzystujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne 

Sztuki 0 0 

Liczba projektów ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich 
kariery zawodowej 

Sztuki 0 1 

Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Sztuki 0 0 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 

Sztuki 0 72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy 
po przerwie związanej z urodzeniem/ 
wychowaniem dziecka lub utrzymały 
zatrudnienie, po opuszczeniu programu 

Osoby 0 44 
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Case study nr 6 – Żłobek na Ursusie 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
znalazły pracę lub poszukują pracy po 
opuszczeniu programu 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 13/2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Problemy i bariery napotkane podczas realizacji projektu: 

Żłobek tworzony jest w budynku jednorodzinnym. Z uwagi na pierwotne przeznaczenie 
budynku (inne, niż opieka nad dziećmi) konieczne jest uzyskanie wszystkich zgód na realizację 
w tym miejscu działalności. Z uwagi na pandemię COVID-19 procedura wydania opinii przez 
Państwowa Straż Pożarną oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną przedłużyła 
się. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania napotkanym problemom i barierom: 

W celu przezwyciężenia trudności zatrudniono osobę specjalizującą się w sporządzaniu 
dokumentacji technicznej i zezwoleń na działalność. Dzięki temu skala ewentualnych zmian 
lub uzupełnień w dokumentacji składanej w celu uzyskania zezwoleń będzie mniejsza, a tym 
samym – proces zostanie maksymalnie przyspieszony. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu: 

Obniżenie opłaty w początkowym okresie wejścia rodzica/opiekuna prawnego na rynek pracy 
to działanie, które można uznać za dobrą praktykę. Pozwala ono rodzicom/opiekunom 
prawnym, którzy dopiero podejmują pracę skorzystać z opieki nad dzieckiem, która w innym 
przypadku wiązałaby się dla nich ze znacznym obciążeniem finansowym. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowanych rozwiązań:  

Zastosowane rozwiązania pozwolą na kompleksową aktywizację zawodową rodziców. 
Obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku w początkowym etapie uczestnictwa w projekcie 
powoduje, że projekt ma charakter inkluzyjny i może w dużym stopniu pozytywnie wpłynąć 
na sytuację rodziców. 

 

 Case study nr 7 – Dzieciństwo z "Zaczarowanymi Motylkami" -  
uruchomienie nowego żłobka w Warszawie 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

AP PROJEKT AGNIESZKA PYSZKA Krajowe osoby prawne 
 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 
8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 
8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, 
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 
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 Case study nr 7 – Dzieciństwo z "Zaczarowanymi Motylkami" -  
uruchomienie nowego żłobka w Warszawie 

EFRR EFS 

 x 
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

01.05.2017 31.08.2019 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

1 909 322,18 1 527 457,74 80 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

m.st. Warszawa Dzielnica Wola 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

 32 rodziców/opiekunów dzieci w wieku od 20 do 36 miesięcy; 

 32 dzieci w wieku od 20 do 36 miesięcy. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Utworzenie 32 miejsc opieki w nowym lokalu dostosowanym do wymogów i 
wpisanym do rejestru żłobków niepublicznych prowadzonym przez Urząd m.st. 
Warszawy. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 Ułatwienie rozpoczęcia pracy zawodowej lub powrotu do pracy zawodowej 32 
rodzicom zamieszkałym w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez 
uruchomienie i prowadzenie żłobka dla dzieci w wieku od 20 tygodni do 36 miesięcy. 

Poziom osiągnięcia wskaźników w ramach projektu: 
Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku 
do lat 3 objętych wsparciem w programie 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

44/6 44/6 

Liczba osób pracujących, którym zapewniono 
opiekę nad dzieckiem do lat 3 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

15/0 15/0 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 

Sztuki 32 32 

Liczba zapewnionych miesięcy 
funkcjonowania miejsc opieki w ramach 
uzyskanego dofinansowania 

Sztuki 24 24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Wskaźniki rezultatu 
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 Case study nr 7 – Dzieciństwo z "Zaczarowanymi Motylkami" -  
uruchomienie nowego żłobka w Warszawie 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Liczba miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 
funkcjonujących w nowej placówce żłobkowej 
przez okres 36 miesięcy po zakończeniu 
projektu 

Sztuki 32 32 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy 
po przerwie związanej z urodzeniem/ 
wychowaniem dziecka lub utrzymały 
zatrudnienie, po opuszczeniu programu 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

11/0 15/0 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
znalazły pracę lub poszukują pracy po 
opuszczeniu programu 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

20/3 28/6 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

19/3 27/6 

Liczba utworzonych sal wyposażonych w 
pomoce dydaktyczne, zabawki i meble w 
ramach zakupów w projekcie 

Sztuki 4 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Problemy i bariery napotkane podczas realizacji projektu: 

Największe trudności związane były z ze zmianą opiekuna projektu w trakcie realizacji przez 
niego przedsięwzięcia, co beneficjent uznał za obciążające. Trudność związana była z 
koniecznością pozyskiwania na bieżąco informacji od przedstawicieli instytucji realizujących 
Program – zmiana opiekuna spowodowała, że konieczne było zapoznanie się nowego 
pracownika z projektem i jego specyfiką, co nieznacznie utrudniło i wydłużyło czas 
uzyskiwania informacji od przedstawicieli IP. Wskazywano również na ograniczone środki, 
jakie mogły zostać przeznaczone na wynagrodzenia. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania napotkanym problemom i barierom: 

Z uwagi na ograniczone środki, jakie mogły zostać przeznaczone na wynagrodzenia 
beneficjent miał trudność w rekrutacji wyspecjalizowanej, doświadczonej kadry zajmującej 
się dziećmi. Chcąc zapewnić atrakcyjność oferowanej pracy oraz znaleźć adekwatnych 
pracowników z własnych środków dopłacił do wynagrodzeń oferowanych w ramach 
projektów, co pozwoliło na przezwyciężenie trudności. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu: 

Za dobrą praktykę należy uznać współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi. Dzięki 
kontaktowi z wykwalifikowaną kadrą opiekującą się dziećmi na bieżąco przekazywano 
informacje dot. zachowania, rozwoju i postępów dziecka. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowanych rozwiązań:  
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 Case study nr 7 – Dzieciństwo z "Zaczarowanymi Motylkami" -  
uruchomienie nowego żłobka w Warszawie 

Projekt przyniósł duże efekty, co zawdzięczyć należy przede wszystkim podejściu beneficjenta 
– w jego postępowaniu zauważalna była dbałość zarówno o sprawną realizację projektu, jak 
też o zatrudnienie osób w oparciu o kompetencje i doświadczenie. Pozwoliło to na uzyskanie 
wysokich efektów projektu. Podejście beneficjenta pozwoliło również na sprawne radzenie 
sobie z napotkanymi trudnościami. 

 

Case study nr 8 – Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej 
przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Gmina Miasto Płock Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 
10.1.4. Edukacja przedszkolna 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 
10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 x 
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

01.07.2016 30.06.2017 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

509 663,70 407 730,96 80 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

… Gmina Miasto Płock 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

 137 niepełnosprawnych dzieci uczęszczających do pięciu płockich przedszkoli; 

 63 nauczycielek wychowania przedszkolnego zatrudnionych w ww. przedszkolach. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Zagwarantowanie dodatkowej bezpłatnej oferty edukacyjnej i specjalistycznej: 
terapia zaburzeń mowy, indywidualna terapia metodą behawioralną, muzykoterapia, 
zajęcia psychologiczne, stymulacja polisensoryczna, terapia ręki, logorytmika, zajęcia 
wspierające proces uczenia się dzieci z autyzmem; 
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Case study nr 8 – Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej 
przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach 

 Dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; 

 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi 
niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym; 

 Zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i 
terapii; 

 Możliwość korzystania z dodatkowych bezpłatnych usług specjalistycznych. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej dostosowanej do 
potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 przedszkolach z terenu Miasta Płocka; 

 Zmniejszenie skali deficytów określonych w opiniach i orzeczeniach, a przez to 
ułatwienie funkcjonowania dzieci w środowisku przedszkolnym. 

Poziom osiągnięcia wskaźników w ramach projektu: 
Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 
uczestniczących w projekcie, którym 
zapewniono wsparcie adekwatnie do ich 
potrzeb 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

42/82 34/103 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 
uczestniczących w projekcie u których 
nastąpiła poprawa funkcjonowania w 
środowisku przedszkolnym 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

42/82 34/103 

Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 
[osoby] 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

43/84 34/103 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie  

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

67/0 63/0 

Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami  

Sztuki 1 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

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

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

64/0 63/0 
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Case study nr 8 – Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej 
przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach 

Liczba utworzonych oddziałów integracyjnych 
w MP15 

Sztuki 1 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Problemy i bariery napotkane podczas realizacji projektu oraz środki zastosowane w celu 
przeciwdziałania napotkanym problemom i barierom 

 Barierą w projekcie była ograniczona możliwość ponoszenia wydatków na środki 
trwałe. Spowodowało to, że część spośród sprzętu niezbędnego do pracy z dziećmi z 
deficytami została zakupiona poza projektem, ze środków gminy miasta Płocka; 

 Prócz tego odnotowano jako problem częste oraz długie absencje chorobowe dzieci 
w przedszkolach, a także rezygnacje rodziców z udziału dziecka w projekcie. By 
przezwyciężyć tę trudność podejmowano kontakt z rodzicami mający na celu 
ustalenie dogodnych terminów oraz godzin organizacji zajęć dodatkowych, by dziecko 
mogło skorzystać ze wsparcia; 

 Kolejną trudnością było nastawienie firm szkoleniowych – chęć organizacji przez 
beneficjenta ukierunkowanych szkoleń i kursów dla nauczycieli spowodowała, że 
kursy i szkolenia były organizowane dla niewielkiej liczby osób. Firmy szkoleniowe 
były niechętne do organizowania takich wydarzeń z uwagi na ich niewielką 
opłacalność. W celu przezwyciężenia trudności podejmowano kontakt z firmami 
szkoleniowymi mający na celu zachęcenie ich do złożenia oferty. Wprowadzono też 
zmiany w projekcie. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu: 

W ramach projektu podjęto się doszkolenia nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu 
pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dzięki temu nie trzeba było zatrudniać do tego celu 
specjalistów z zewnątrz – z pewnością usprawniło to pracę oraz spowodowało, że dzieci 
uczestniczące w zajęciach dodatkowych miały większe zaufanie do pracujących i ćwiczących z 
nimi nauczycielami. Jest to szczególnie istotne na przykład w przypadku dzieci z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowanych rozwiązań:  

Zastosowane w projekcie rozwiązania należy uznać za kompleksowe i współzależne. Dzięki 
nim organ prowadzący (gmina) objął wsparciem ośrodki wychowania przedszkolnego, które 
w największym stopniu wymagały wspomożenia w realizowanych działaniach. Aktywna 
postawa beneficjenta pozwoliła na zniwelowanie pojawiających się trudności oraz 
zapewnienie sukcesu projektu. 

 

Case study nr 9 – Łosice otwarte na przedszkolaków 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Miasto i Gmina Łosice Jednostka Samorządu terytorialnego 
 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 
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Case study nr 9 – Łosice otwarte na przedszkolaków 

10.1.4. Edukacja przedszkolna 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 
10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 x 
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

01.08.2019 31.08.2020 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

432 689,00 345 415,63 79,83 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat łosicki Gmina Łosice 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

 45 dzieci (23 dziewczynki oraz 22 chłopców) uczęszczających do przedszkola w 
Łosicach; 

 3 nauczycieli zatrudnionych w ośrodku wychowania przedszkolnego w Łosicach. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Łosicach (1 nowy 
oddział dla 25 dzieci – 12 chłopców i 13 dziewczynek); 

 Doposażenie ośrodka wychowania przedszkolnego o sprzęt i programy multimedialne 
oraz o interaktywną tablicę i tzw. magiczną podłogę; 

 Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych 25 miejsc edukacji 
przedszkolnego przez 12 miesięcy; 

 Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o zajęcia zwiększające 
szanse edukacyjne dzieci (zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla 
45 dzieci tj. 23 dziewczynek i 22 chłopców, u których diagnoza wykaże taką potrzebę); 

 Kursy/studia podyplomowe dla 3 nauczycieli. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 Rozszerzenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 25 nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego; 

 Rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia edukacyjne wyrównujące szanse edukacyjne 
45 dzieci; 

 Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 3 nauczycieli edukacji 
przedszkolnej. 
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Case study nr 9 – Łosice otwarte na przedszkolaków 

Poziom osiągnięcia wskaźników w ramach projektu: 
Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Liczba dzieci korzystających z miejsc 
wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

16/9 13/12 

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

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

24/21 23/22 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie  

Sztuki 0 25 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

2/0 3/0 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 

Sztuki 0 0 

Liczba osób objętych szkoleniami / 
doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 0/0 

Liczba podmiotów wykorzystujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne 

Sztuki 0 1 

Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Sztuki 0 0 

Udział projektu w odniesieniu do obszaru 
objętego programem rewitalizacji 

% (procent) 44,44 41 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Liczba dzieci objętych zajęciami dodatkowymi 
wyrównującymi szanse edukacyjne, u których 
zmniejszyły się stwierdzone deficyty 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 23/22 

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

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 3/0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Problemy i bariery napotkane podczas realizacji projektu: 

Trudnością, na jaką napotkał beneficjent była pandemia COVID-19 oraz wynikająca z tego 
konieczność czasowego zamknięcia placówki. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania napotkanym problemom i barierom: 
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Case study nr 9 – Łosice otwarte na przedszkolaków 

W trakcie pandemii zajęcia odbywały się drogą online. Niezależnie od tego realizacja projektu 
została przedłużona. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu: 

Wśród dobrych praktyk należy wskazać na bieżący kontakt rodzica/opiekuna prawnego z 
nauczycielem pracującym z dzieckiem, co pozwoliło na bieżące rozwiązywanie trudności i 
problemów, pozwoliło elastycznie reagować na zgłaszane potrzeby i uzyskać wsparcie w 
zakresie tego, jak pracować z dzieckiem. Tym samym praca nad niwelowaniem deficytów u 
dzieci odbywała się nie tylko podczas zajęć w przedszkolu, ale również indywidualnie, w 
domu. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowanych rozwiązań:  

Projekt objął szeroki zakres działań, które, jak zauważył beneficjent, bez wsparcia ze środków 
z Programu nie zostałyby zrealizowane. Zastosowane rozwiązania (bieżący kontakt 
rodzica/opiekuna prawnego dziecka ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu) 
pozwoliły na zwielokrotnienie skali efektów projektu, osiąganych przez dzieci. 

 

Case study nr 10 – Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Gmina Brwinów Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 
10.1.4. Edukacja przedszkolna 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 
10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 x 
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

02.11.2017 31.10.2018 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

122 284,26 91 749,88 75,03 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

… Gmina Brwinów 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 
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Case study nr 10 – Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie 

 Dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Brwinów: Samorządowego 
Przedszkola Nr 1 oraz Filii Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Brwinowie i 
Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Brwinowie; 

 Nauczyciele ww. przedszkoli. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami; 

 Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z 
niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie 
deficytu wynikającego z niepełnosprawności; 

 Wsparcie w postaci doskonalenia umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji 
nauczycieli do pracy z dziećmi, w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi; 

 Uzupełnienie bazy pomocy dydaktycznych w przedszkolach zgodnie z potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi dzieci, szczególnie 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 Umożliwienie rozwoju dzieciom z niepełnosprawnością. 

Poziom osiągnięcia wskaźników w ramach projektu: 
Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Liczba chłopców i dziewczynek biorących 
udział w projekcie u których z obserwacji 
psychologa i pedagoga stwierdzono ryzyko 
wystąpienia niepowodzeń edukacyjnych 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

12/27 9/22 

Liczba dzieci chłopców i dziewczynek z 
niepełnosprawnościami uczestniczących w 
zajęciach 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

8/8 5/6 

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

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

19/36 14/28 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

Sztuki 0 0 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie  

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

7/0 7/0 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 

Sztuki 0 0 

Liczba osób objętych szkoleniami / 
doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych  

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 0/0 
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Liczba placówek dofinansowanych w 
programie 

Sztuki 3 3 

Liczba projektów obejmujących administrację 
publiczną lub służby publiczne na szczeblu 
krajowym, regionalnym lub lokalnym 

Sztuki 0 0 

Liczba projektów ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich 
kariery zawodowej 

Sztuki 0 0 

Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Sztuki 0 0 

Udział projektu w odniesieniu do obszaru 
objętego programem rewitalizacji 

Sztuki 0 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

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

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 7/0 7/0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Problemy i bariery napotkane podczas realizacji projektu: 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpiły żadne trudności. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania napotkanym problemom i barierom: 

Z uwagi na brak trudności w trakcie realizacji nie wystąpiła konieczność podejmowania 
środków zaradczych. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu: 

Doskonalenie nauczycieli oraz praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem pozwoliły na 
osiągnięcie wysokich (wyższych, niż przewidywane) efektów wsparcia w postaci wskaźników. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowanych rozwiązań:  

Jak podkreślił beneficjent, do sukcesu projektu przyczyniła się kompleksowość 
przedsięwzięcia (dostosowanie miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 
doposażenie placówki, wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie kompetencji i 
umiejętności nauczycieli). Dzięki temu możliwe było wsparcie dzieci z niepełnosprawnością, 
co, jak podkreślono, jest istotne z uwagi na niewystarczającą pomoc świadczoną takim 
dzieciom w zakresie edukacji. 
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Case study nr 11 – Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca  
życia kulturalnego i społecznego 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Powiat legionowski Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 
10.1.4. Edukacja przedszkolna 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 
10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 x 
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

01.08.2019 31.07.2020 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

138 697,17 109 140,80 78,69 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat legionowski Gmina Wilga 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

 18 dzieci (6 dziewczynek, 12 chłopców) w wieku 3-9 lat z autyzmem, dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, zamieszkałych na obszarze powiatu 
legionowskiego oraz ich rodzice/opiekunowie prawni. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne 
w zakresie stwierdzonych deficytów; 

 Organizacja indywidualnej terapii z zakresu usprawniania rozwoju małej motoryki - 
terapia ręki; 

 Organizacja grupowych zajęć wspierających i rozwijających umiejętności 
samoobsługowe i samodzielność. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych 18 dzieci z 
niepełnosprawnościami tj. z autyzmem, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w 
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stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w 
wieku 3–9 lat. 

Poziom osiągnięcia wskaźników w ramach projektu: 
Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

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

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

6/12 6/12 

Liczba godzin zajęć dodatkowych z zakresu 
terapii ręki 

Sztuki 339 576 

Liczba godzin zajęć dodatkowych z zakresu 
wspierania i rozwijania umiejętności 
samoobsługowych, samodzielności i 
komunikowania się 

Sztuki 390 640 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

Sztuki 0 0 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 0/0 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 

Sztuki 0 0 

Liczba osób objętych szkoleniami / 
doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 0/0 

Liczba podmiotów wykorzystujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne  

Sztuki 0 0 

Liczba projektów obejmujących administrację 
publiczną lub służby publiczne na szczeblu 
krajowym, regionalnym lub lokalnym 

Sztuki 0 0 

Liczba projektów ukierunkowanych na trwały 
udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich 
kariery zawodowej 

Sztuki 0 0 

Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Sztuki 0 0 

Liczba teatrzyków edukacyjnych o charakterze 
terapeutycznym 

Sztuki 
6 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Wskaźniki rezultatu 
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Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Liczba dodatkowych zajęć wspierających i 
rozwijających umiejętności samoobsługowe, 
samodzielność i komunikowanie się 
odpowiadających na zdiagnozowane deficyty 
rozwojowe dzieci z autyzmem 

Osoby 0 1 

Liczba dzieci z autyzmem, dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, u 
których zostaną wyrównane szanse 
edukacyjne 

Osoby 
(kobiety/mężczyźni) 

0/0 6/12 

Liczba grupowych dodatkowych zajęć 
rozwijających kompetencje społeczno-
emocjonalne, odpowiadających na 
zdiagnozowane deficyty rozwojowe dzieci z 
niepełnosprawnościami (teatrzyki edukacyjne 
o charakterze terapeutycznym) 

Osoby 0 1 

Liczba indywidualnych dodatkowych zajęć 
specjalistycznych z zakresu małej motoryki - 
terapia ręki, odpowiadających na 
zdiagnozowane deficyty rozwojowe dzieci z 
niepełnosprawnościami 

Osoby 0 1 

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

Osoby 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Problemy i bariery napotkane podczas realizacji projektu: 

Ze względu na pandemię COVID-19 realizacja projektu została na kilka miesięcy zawieszona. 
Wymagało to przedłużenia okresu realizacji projektu. Spowodowało to, że dzieci 
uczestniczące w projekcie zakończyły edukację przedszkolną. 

Trudnością były również nieobecności dzieci (z uwagi na zakażenie własne, rodziców lub 
objęcie kwarantanną) i nauczycieli (ze względu na zakażenie lub kwarantannę) spowodowane 
pandemią COVID-19. Spowodowało to trudności w ustaleniu dodatkowych terminów 
odpracowania zajęć. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania napotkanym problemom i barierom: 

W celu przeciwdziałania trudnościom wynikającym z czasowego zamknięcia placówki na 
skutek pandemii COVID-19 czas realizacji projektu wydłużono. Z uwagi na to, że dzieci 
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początkowo zrekrutowane do udziału w projekcie ukończyły przedszkole, przeprowadzono 
dodatkową rekrutację uczestników. 

W celu przezwyciężania pojawiających się trudności podejmowano trójstronną współpracę: 
zespół projektowy – nauczyciele – rodzice. Z uwagi na pandemię zorganizowano zajęcia w 
taki sposób, by poszczególne grupy dzieci nie miały ze sobą kontaktu, co zmniejszało ryzyko 
objęcia kwarantanną większej grupy dzieci. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu: 

Główną metodą pracy w placówce reprezentowanej przez beneficjenta jest metoda 
behawioralna, która wiąże się z potrzebą równoległej pracy u dwóch nauczycieli w danej 
grupie. Ze względu na to że jeden nauczyciel prowadzi, drugi często podpowiada w trakcie 
zajęć różne rzeczy, obserwując zachowanie dzieci, w związku z czym pojawiła się kwestia 
zatrudnienia dwóch nauczycieli: terapeuty i terapeuty wspomagającego. Terapia 
behawioralna i udział drugiego nauczyciela terapeuty w terapii dzieci z 
niepełnosprawnościami i dzieci autystycznych oraz dzieci, które nie komunikują się werbalnie 
jest, zdaniem specjalistów z zakresu pedagogiki, bardzo istotnym rozwiązaniem. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowanych rozwiązań:  

Pomimo wystąpienia pandemii COVID-19 i wydłużenia okresu realizacji projektu udało się 
osiągnąć zadowalające efekty mierzone wartością wskaźników. Niemniej, na co zwrócił 
uwagę beneficjent, niemożliwe było obserwowanie dziecka i jego funkcjonowania w wyniku 
udzielonego wsparcia. Pomimo występujących problemów, beneficjent przezwyciężył je z 
pomocą opiekuna projektu. Zastosowane w projekcie rozwiązania (praca behawioralna) są 
skuteczne, a skuteczność tych działań jest potwierdzona naukowo. Tym samym należy 
podkreślić duże znaczenie projektu dla wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. 
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2. Jakościowa analiza porównawcza 

Prowadzenie porównawczej analizy jakościowej (qualitative comparative analysis, QCA) w 
ewaluacji wpływu opartej na teorii ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, które czynniki 
determinują powodzenie interwencji publicznej, jaką rolę odgrywa ta interwencja w 
uzyskiwaniu pożądanych zmian oraz jak kontekst i uwarunkowania zewnętrzne wpływają na 
efekty uzyskiwane w wyniku jej podjęcia56. 

Wyróżnikiem takiego podejścia jest wykorzystanie tzw. złożonej przyczynowości (zwanej też 
„przyczynowością opartą na współwystępowaniu wielu czynników” (multiple conjunctural –
causation)57, która jest ukierunkowana na identyfikację kombinacji różnych czynników (ścieżek 
postępowania), mogących ostatecznie prowadzić do uzyskania takich samych efektów. Istotą 
podejścia jest tym samym zasada ekwifinalności, zgodnie z którą każda ścieżka postępowania 
jest tak samo istotna, zaś dojście do określonego rezultatu jest możliwe przy wykorzystaniu 
różnych ścieżek przyczynowych58. Stosując porównawczą analizę jakościową nie buduje się 
zatem pasującego do zebranych danych jednego modelu przyczynowego, lecz identyfikuje się 
liczbę i rodzaj różnych modeli, występujących w przypadkach poddanych analizie59. Kolejną 
cechą wyróżniającą takie podejście do analizy jest odejście od badania wpływu danego czynnika 
przyczynowego na osiągnięty efekt, na rzecz wyjaśnienia, jak efekt ten powstał60. 

Ważnym wyróżnikiem omawianego podejścia analitycznego jest holistyczne podejście, łączące 
paradygmat ilościowy i jakościowy (z tego względu metodę QCA zalicza się do metod 
mieszanych). Ze względu na charakter analizy jest ona stosowana do małych i średnich prób 
badawczych (wynoszących od 5 do 50 przypadków) oraz nie ogranicza się do konkretnych 
rodzajów danych – możliwa jest do zastosowania zarówno do danych uzyskanych ze źródeł 
statystyki publicznej, jak również dla danych jakościowych (pochodzących np. z wywiadów 
pogłębionych) oraz danych sondażowych61. 

Proces wnioskowania QCA oparty o zbiory klasyczne (csQCA) 

W ramach analizy wybrany został szereg elementów, które poddane zostały porównaniu w 
ramach opracowanych tzw. tabeli prawdziwości. Ze względu na zróżnicowany charakter ww. 
elementów, tabele pokazują wszystkie ich kombinacje (wraz z efektem, który został osiągnięty 
w danym przypadku) przy założeniu ich występowania (1) bądź nie (0). 

Analizę przeprowadzono w oparciu o wywiady pogłębione przeprowadzone z beneficjentami 
projektów wytypowanych do case study. Analizę przeprowadzono odrębnie dla interwencji 
świadczonej na rzecz zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 (poddziałania 8.3.1. oraz .8.3.2.) i 
                                                      
56 M. Kocór, B. Worek, Porównawcza analiza jakościowa w ewaluacji wpływu opartej na teorii, 
w: Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, PARP, 
Warszawa 2017 r., s. 37. 
57 B. Rihoux, C. C. Ragin, (Eds.), Configurational comparative methods: Qualitative comparative 
analysis (QCA) and related techniques, Sage, Thousand Oaks, CA 2009, s. 8. 
58 M. Kocór, B. Worek, dz. cyt., s. 42. 
59 C. C. Ragin, The comparative method. Moving beyond qualitative and quantitative strategies, 
University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 1987, s. 19. 
60 M. Kocór, B. Worek, dz. cyt., s. 42. 
61 Tamże, s. 52-53. 
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na rzecz opieki nad dziećmi do lat 6 (poddziałanie 10.1.4.). Poniższe dane zaimportowane 
zostały do programu Fuzzy-Set/Qualitative Comparative Analysis 2.062, który wykazał, że 
kluczowymi czynnikami sukcesu realizacji analizowanych projektów były: 

W przypadku tworzenia i wspierania rozwoju miejsc opieki nad dziećmi do lat 3: 

 Przeprowadzenie diagnozy potrzeb; 

 Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi; 

 Doposażenie placówki w zabawki; 

 Zakup wyposażenia placówki innego niż zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt 
multimedialny (np. umeblowania); 

 Adaptacja (remont, przebudowa) obiektu, w którym świadczone jest wsparcie; 

 Wsparcie projektu dodatkowymi środkami (poza dotacją i wkładem własnym); 

 Stworzenie rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci możliwości powrotu na rynek 
pracy – wsparcie grupy osób biernych zawodowo z uwagi na obowiązki opiekuńcze; 

 Uatrakcyjnienie oferty – stworzenie dzieciom możliwości pełniejszego, wszechstronnego 
rozwoju psychospołecznego; 

 Występowanie dużego zapotrzebowania na kolejne przedsięwzięcia lub kontynuację 
obecnego przedsięwzięcia. 

Powyższe elementy występowały we wszystkich projektach dotyczących opieki nad dziećmi do 
lat 3. 

W przypadku tworzenia i wspierania rozwoju miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w 
wieku przedszkolnym: 

 Przeprowadzenie diagnozy potrzeb; 

 Doposażenie placówki w zabawki; 

 Doposażenie placówki w sprzęt elektroniczny/multimedialny; 

 Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne; 

 Zakup wyposażenia placówki innego niż zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt 
multimedialny (np. umeblowania); 

 Wsparcie projektu dodatkowymi środkami (poza dotacją i wkładem własnym); 

 Wsparcie merytoryczne kadry zatrudnionej w placówce (np. w postaci szkoleń); 

 Stworzenie rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci możliwości powrotu na rynek 
pracy – wsparcie grupy osób biernych zawodowo z uwagi na obowiązki opiekuńcze; 

 Uatrakcyjnienie oferty – stworzenie dzieciom możliwości pełniejszego, wszechstronnego 
rozwoju psychospołecznego; 

 Występowanie dużego zapotrzebowania na kolejne przedsięwzięcia lub kontynuację 
obecnego przedsięwzięcia. 

Powyższe elementy występowały we wszystkich projektach dotyczących tworzenia i rozwoju 
miejsc opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi w wieku przedszkolnym. 

                                                      
62 fs/QCA: Fuzzy-Set/Qualitative Comparative Analysis 2.0, Department of Sociology, University 
of Arizona, Tucson 2009, http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml (dostęp: 
17.03.2020). 
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Podsumowując można wskazać, że do kluczowych czynników decydujących o sukcesie projektu, 
niezależnie od typu projektu i jego specyficznych cech, należą: 

 

  

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb Doposażenie placówki w zabawki

Zakup wyposażenia 
placówki innego niż zabawki, 
pomoce dydaktyczne i sprzęt 

multimedialny 
(np. umeblowania)

Wsparcie projektu dodatkowymi 
środkami (poza dotacją i wkładem 

własnym)

Stworzenie rodzicom lub 
opiekunom prawnym dzieci 

możliwości powrotu na rynek pracy 
– wsparcie grupy osób biernych 
zawodowo z uwagi na obowiązki 

opiekuńcze

Uatrakcyjnienie oferty – stworzenie 
dzieciom możliwości pełniejszego, 

wszechstronnego rozwoju 
psychospołecznego

Występowanie dużego 
zapotrzebowania na kolejne 

przedsięwzięcia lub kontynuację 
obecnego przedsięwzięcia
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Tabela 31. Tabela prawdziwości dla zbioru klasycznego 

Czynnik 

Opieka nad dziećmi 
do lat 3 

Opieka nad dziećmi 
do lat 6 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

4 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

5 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

6 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

7 

łą
cz

n
ie

 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

8 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

9 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

10
 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

11
 

łą
cz

n
ie

 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 

Wsparcie na rzecz dzieci z niepełnosprawnością 0 1 1 0 2 1 0 1 1 3 

Doposażenie placówki w zabawki 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Doposażenie placówki w sprzęt elektroniczny/multimedialny 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 

Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne 0 1 0 1 2 1 1 1 1 4 

Zakup wyposażenia placówki innego niż zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny (np. 
umeblowania) 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Utworzenie placu zabaw/ogródka przy obiekcie 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 

Adaptacja (remont, przebudowa) obiektu, w którym świadczone jest wsparcie 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 

Wsparcie projektu dodatkowymi środkami (poza dotacją i wkładem własnym) 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Wsparcie merytoryczne kadry zatrudnionej w placówce (np. w postaci szkoleń) 1 0 0 1 2 1 1 1 1 4 

Stworzenie rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci możliwości powrotu na rynek pracy – wsparcie 
grupy osób biernych zawodowo z uwagi na obowiązki opiekuńcze 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
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Czynnik 

Opieka nad dziećmi 
do lat 3 

Opieka nad dziećmi 
do lat 6 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

4 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

5 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

6 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

7 

łą
cz

n
ie

 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

8 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

9 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

10
 

ca
se

 s
tu

d
y 

n
r 

11
 

łą
cz

n
ie

 

Uatrakcyjnienie oferty – stworzenie dzieciom możliwości pełniejszego, wszechstronnego rozwoju 
psychospołecznego 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Występowanie dużego zapotrzebowania na kolejne przedsięwzięcia lub kontynuację obecnego 
przedsięwzięcia 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Współpraca z opiekunem projektu 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 

Elastyczne reagowanie na potrzeby zgłaszane przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci, bieżąca 
współpraca kadry wspartej placówki z rodzicami/opiekunami 

0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 

Wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się kadry od siebie 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań case study.  
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3. Analiza SWOT 

ANALIZA SWOT 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Duże zainteresowanie możliwością uzyskania wsparcia przez 
potencjalnych beneficjentów 

 Wysoka trwałość efektów wsparcia 

 Szeroko zakrojona promocja interwencji w mediach 
społecznościowych 

 Ukierunkowanie wsparcia na gminy i podmioty, w których 
identyfikuje się największe potrzeby i wyzwania 

 Kryteria wyboru projektów oraz regulaminy konkursów 
uwzględniające aktualne wyzwania w zakresie rozwoju miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 i wychowania przedszkolnego 

 Wysoki poziom osiągniętych wartości wskaźników produktu i 
rezultatu 

 Duży zakres uwzględnienia zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 

 Wzrost umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 
wychowania przedszkolnego 

 Nierównomierne rozmieszczenie miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 i miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 

 Występowanie powiatów, w których nie funkcjonują placówki 
oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3 i do lat 6 

 Występowanie gmin, które dotychczas nie aplikowały o 
wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 i miejsc wychowania przedszkolnego 

 Relatywnie niewielka liczba projektów przewidujących 
tworzenie opieki w formie finansowania niań lub opiekunów 
dziennych  

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Duże zapotrzebowanie na usługi z zakresu opieki nad dziećmi 
do lat 3 i usługi opiekuńczo-wychowawcze nad dziećmi do lat 6 

 Program Resortowy „Maluch Plus” jako alternatywne źródło 
finansowania potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 

 Ryzyko niechęci rodziców/opiekunów prawnych do aktywizacji 
zawodowej (np. z uwagi na brak opłacalności pracy) 

 Pandemia COVID-19, która może spowodować niechęć 
rodziców do oddawania dzieci pod opiekę instytucjonalną 
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ANALIZA SWOT 

 Niewielka skala niespodziewanych, negatywnych efektów oraz 
napotykanych przez beneficjentów trudności 

 Wysoka efektywność wsparcia, przede wszystkim na obszarze 
ZIT WOF 

 Wysoki poziom aktywizacji zawodowej rodziców/opiekunów 
prawnych dzieci  

 Zmniejszenie chęci do migracji na skutek otrzymanego przez 
rodziców/opiekunów wsparcia 

 Utrata zatrudnienia przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci 
na skutek kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią 
COVID-19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.  
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4. Matryca benchmarkingowa 

Wskaźnik 
benchmarkingu (stan 
na 30.06.2020) 

RPO WM (Mazowieckie) RPO WL (Lubuskie) RPO WSL (Śląskie) RPO WŁ (Łódzkie) 

Założenia interwencji 

Analizowane priorytety 
inwestycyjne 

8iv: Poddziałania 8.3.1., 8.3.2. 
10i: Poddziałanie 10.1.4. 

8iv: Działanie 6.4. 
10i: Poddziałania 8.1.1., 8.1.2., 
8.1.3., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. 

8iv: Poddziałania 8.1.1., 8.1.2., 
8.1.3. 
10i: Poddziałania 11.1.1., 11.1.2., 
11.1.3. 

8iv: Działanie 10.1. 
10i: Poddziałanie 11.1.1., 11.1.3. 

Wartość alokacji na 
działania z zakresu 
opieki nad dzieckiem 
do lat 3 

8.3.1.: 18 088 987 EUR 
8.3.2.: 14 098 609 EUR 

6.4.: 8 964 533 EUR 
8.1.1.: 5 807 941 EUR 
8.1.2.: 424 950 EUR 
8.1.3.: 38 139 141 EUR 

10.1.: 34 653 157 EUR 

Wartość alokacji na 
działania z zakresu 
usług opiekuńczo-
wychowawczych nad 
dzieckiem do lat 6 

10.1.4.: 15 736813 EUR 

8.1.1.: 12 662 618 EUR 
8.1.2.: 468 982 EUR 
8.1.3.: 679 878 EUR 
8.2.1.: 5 204 228 EUR 
8.2.2.: 1 872 083 EUR 
8.2.3.: 5 602 625 EUR 

11.1.1.: 8 109 392 EUR 
11.1.2.: 4 679 374 EUR 
11.1.3.: 20 522 904 EUR 

11.1.1.: 13 315 220 EUR 
11.1.3.: 3 731 200 EUR 

Stopień wykorzystania 
alokacji na działania z 
zakresu opieki nad 
dzieckiem do lat 3 

Wg wartości zawartych umów: 
60 628 858,20 PLN 

Wg wartości zawartych umów: 
21 403 702,96 PLN 

Wg wartości zawartych umów: 
181 860 509,84 PLN 

Wg wartości zawartych umów: 
131 483 343,23 

Stopień wykorzystania 
alokacji na działania z 
zakresu usług 
opiekuńczo-

Wg wartości zawartych umów: 
57 570 075,98 PLN 

Wg wartości zawartych umów: 
42 658 582,04 PLN 

Wg wartości zawartych umów: 
349 472 325,68 PLN 

Wg wartości zawartych umów: 
215 491 146,96 PLN 
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Wskaźnik 
benchmarkingu (stan 
na 30.06.2020) 

RPO WM (Mazowieckie) RPO WL (Lubuskie) RPO WSL (Śląskie) RPO WŁ (Łódzkie) 

wychowawczych nad 
dzieckiem do lat 6 

Liczba realizowanych 
projektów z zakresu 
opieki nad dzieckiem 
do lat 3 

40 23 147 170 

Liczba realizowanych 
projektów z zakresu 
usług opiekuńczo-
wychowawczych nad 
dzieckiem do lat 6 

133 85 542 313 

Zastosowane 
instrumenty 
terytorialne 

ZIT ZIT ZIT ZIT 

Sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i wychowania przedszkolnego 

Liczba żłobków w 
podziale na lata 

2015 r. 445 

2016 r. 512 

2017 r. 592 

2018 r. 686 

2019 r. 786 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
76,63% 

 

2015 r. 60 

2016 r. 69 

2017 r. 78 

2018 r. 97 

2019 r. 109 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
44,9% 

 

2015 r. 216 

2016 r. 253 

2017 r. 302 

2018 r. 368 

2019 r. 419 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
48,45% 

 

2015 r. 99 

2016 r. 127 

2017 r. 150 

2018 r. 196 

2019 r. 218 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
54,59% 
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Wskaźnik 
benchmarkingu (stan 
na 30.06.2020) 

RPO WM (Mazowieckie) RPO WL (Lubuskie) RPO WSL (Śląskie) RPO WŁ (Łódzkie) 

Liczba miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 w 
żłobkach w podziale na 
lata 

2015 r. 14 243 

2016 r. 15 905 

2017 r. 18 427 

2018 r. 23 134 

2019 r. 27 614 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
93,88% 

 

2015 r. 2 520 

2016 r. 2 855 

2017 r. 3 255 

2018 r. 4 164 

2019 r. 4 373 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
42,37% 

 

2015 r. 8 292 

2016 r. 9 637 

2017 r. 11 202 

2018 r. 14 386 

2019 r. 16 572 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
49,96% 

 

2015 r. 4 207 

2016 r. 4 964 

2017 r. 5 616 

2018 r. 7 615 

2019 r. 8 370 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
49,74% 

 

Odsetek dzieci objętych 
opieką żłobkową w 
podziale na lata - w 
miastach 

2015 r. 11,1 

2016 r. 12,1 

2017 r. 13,3 

2018 r. 15,4 

2019 r. 18,5 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
7,4% 

 

2015 r. 11,8 

2016 r. 13,9 

2017 r. 14,8 

2018 r. 17,8 

2019 r. 20,2 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
41,58% 

 

2015 r. 7,6 

2016 r. 9,0 

2017 r. 9,9 

2018 r. 12,2 

2019 r. 14,1 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
46,10% 

 

2015 r. 10,4 

2016 r. 12,3 

2017 r. 13,1 

2018 r. 15,6 

2019 r. 17,8 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
41,57% 

 

Odsetek dzieci objętych 
opieką żłobkową w 
podziale na lata – na 
wsi 

2015 r. 1,5 

2016 r. 2,0 

2017 r. 2,2 

2018 r. 2,8 

2019 r. 4,0 

2015 r. 0,8 

2016 r. 0,9 

2017 r. 1,7 

2018 r. 3,3 

2019 r. 4,1 

2015 r. 1,4 

2016 r. 1,9 

2017 r. 2,7 

2018 r. 3,1 

2019 r. 3,7 

2015 r. 0,2 

2016 r. 0,5 

2017 r. 1,0 

2018 r. 1,4 

2019 r. 2,1 
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Wskaźnik 
benchmarkingu (stan 
na 30.06.2020) 

RPO WM (Mazowieckie) RPO WL (Lubuskie) RPO WSL (Śląskie) RPO WŁ (Łódzkie) 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
3,5% 

 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
3,3% 

 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
2,3% 

 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
1,9% 

 

Liczba opiekunów 
dziennych w podziale 
na lata 

2015 r. 145 

2016 r. 223 

2017 r. 347 

2018 r. 503 

2019 r. 844 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
699 osób 
(482,07%) 

 

2015 r. 16 

2016 r. 12 

2017 r. 25 

2018 r. 9 

2019 r. 10 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Spadek o 6 
osób 
(37,50%) 

 

2015 r. 31 

2016 r. 43 

2017 r. 66 

2018 r. 89 

2019 r. 89 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
58 osób 
(65,17%) 

 

2015 r. 18 

2016 r. 23 

2017 r. 35 

2018 r. 44 

2019 r. 31 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
13 osób 
(41,94%) 

 

Liczba niań w podziale 
na lata 

2015 r. 1 947 

2016 r. 1 984 

2017 r. 1 867 

2018 r. 1 452 

2019 r. 1 260 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Spadek o 
687 osób 
(35,29%) 

 

2015 r. 171 

2016 r. 172 

2017 r. 153 

2018 r. 145 

2019 r. 133 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Spadek o 
38 osób 
(22,22%) 

 

2015 r. 827 

2016 r. 777 

2017 r. 721 

2018 r. 582 

2019 r. 522 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Spadek o 
305 osób 
(36,88%) 

 

2015 r. 384 

2016 r. 340 

2017 r. 488 

2018 r. 297 

2019 r. 207 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Spadek o 
177 osób 
(46,09%) 
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Wskaźnik 
benchmarkingu (stan 
na 30.06.2020) 

RPO WM (Mazowieckie) RPO WL (Lubuskie) RPO WSL (Śląskie) RPO WŁ (Łódzkie) 

Liczba przedszkoli (bez 
specjalnych) w podziale 
na lata 

2015 r. 1829 

2016 r. 1898 

2017 r. 1960 

2018 r. 2011 

2019 r. 2052 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
223 sztuki 
(12,19%) 

 

2015 r. 270 

2016 r. 275 

2017 r. 279 

2018 r. 285 

2019 r. 298 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
9,40% 

 

2015 r. 1 441 

2016 r. 1 486 

2017 r. 1 509 

2018 r. 1 528 

2019 r. 1 543 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
6,61% 

 

2015 r. 638 

2016 r. 655 

2017 r. 684 

2018 r. 695 

2019 r. 710 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
11,29% 

 

Liczba przedszkoli 
specjalnych w podziale 
na lata 

2015 r. 27 

2016 r. 37 

2017 r. 36 

2018 r. 39 

2019 r. 45 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
18 sztuk 
(6,67%) 

 

2015 r. 8 

2016 r. 8 

2017 r. 9 

2018 r. 9 

2019 r. 9 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 1 
sztukę 
(10,37%) 

 

2015 r. 16 

2016 r. 21 

2017 r. 22 

2018 r. 22 

2019 r. 25 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 9 
sztuk 
(36,00%) 

 

2015 r. 17 

2016 r. 17 

2017 r. 17 

2018 r. 19 

2019 r. 20 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 3 
sztuki 
(15,00%) 

 

Liczba punktów 
przedszkolnych (bez 
specjalnych) w podziale 
na lata 

2015 r. 354 

2016 r. 341 

2017 r. 331 

2018 r. 316 

2019 r. 303 

2015 r. 36 

2016 r. 40 

2017 r. 35 

2018 r. 28 

2019 r. 27 

2015 r. 71 

2016 r. 62 

2017 r. 65 

2018 r. 57 

2019 r. 53 

2015 r. 100 

2016 r. 99 

2017 r. 97 

2018 r. 89 

2019 r. 85 
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Wskaźnik 
benchmarkingu (stan 
na 30.06.2020) 

RPO WM (Mazowieckie) RPO WL (Lubuskie) RPO WSL (Śląskie) RPO WŁ (Łódzkie) 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Spadek o 
51 sztuk 
(14,41%) 

 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Spadek o 9 
sztuk 
(33,33%) 

 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Spadek o 
18 sztuk 
(33,96%) 

 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Spadek o 
15 sztuk 
(17,65%) 

 

Liczba zespołów 
wychowania 
przedszkolnego w 
podziale na lata 

2015 r. 9 

2016 r. 5 

2017 r. 5 

2018 r. 4 

2019 r. 1 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Spadek o 8 
sztuk 
(88,89%) 

 

2015 r. 3 

2016 r. 3 

2017 r. 3 

2018 r. 3 

2019 r. 3 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Brak zmian 

 

2015 r. 4 

2016 r. 1 

2017 r. 1 

2018 r. 1 

2019 r. 2 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Spadek o 2 
sztuki 
(50,00%) 

 

2015 r. 7 

2016 r. 7 

2017 r. 6 

2018 r. 6 

2019 r. 5 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Spadek o 2 
sztuki 
(28,57%) 

 

Liczba ośrodków 
wychowania 
przedszkolnego łącznie 
w podziale na lata 

2015 r. 2219 

2016 r. 2281 

2017 r. 2332 

2018 r. 2370 

2019 r. 2401 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
182 sztuki 
(8,20%) 

 

2015 r. 317 

2016 r. 326 

2017 r. 326 

2018 r. 325 

2019 r. 337 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
20 sztuk 
(5,93%) 

 

2015 r. 1532 

2016 r. 1570 

2017 r. 1597 

2018 r. 1608 

2019 r. 1623 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
91 sztuk 
(5,61%) 

 

2015 r. 762 

2016 r. 778 

2017 r. 804 

2018 r. 809 

2019 r. 820 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
68 sztuk 
(8,29%) 

 

Liczba miejsc 
wychowania 

2015 r. 172 382 

2016 r. 183 210 

2015 r. 28 474 

2016 r. 30 477 

2015 r. 137 877 

2016 r. 148 012 

2015 r. 63 626 

2016 r. 69 407 
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RPO WM (Mazowieckie) RPO WL (Lubuskie) RPO WSL (Śląskie) RPO WŁ (Łódzkie) 

przedszkolnego w 
ośrodkach wychowania 
przedszkolnego łącznie 
w podziale na lata 

2017 r. 198 209 

2018 r. 205 930 

2019 r. 175 217 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
2835 
sztuki 
(1,64%) 

 

2017 r. 32 035 

2018 r. 32 538 

2019 r. 30 149 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
1675 sztuk 
(5,56%) 

 

2017 r. 154 655 

2018 r. 157 506 

2019 r. 147 972 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
10095 
sztuk 
(6,82%) 

 

2017 r. 73 050 

2018 r. 73 969 

2019 r. 66 550 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
2924 
sztuki 
(4,39%) 

 

Liczba nauczycieli 
wychowania 
przedszkolnego w 
ośrodkach wychowania 
przedszkolnego łącznie 
w podziale na lata (w 
przeliczeniu na EPC) 

2015 r. 15 306 

2016 r. 16 976 

2017 r. 18 142 

2018 r. 19 153 

2019 r. 19 000 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
3694 
sztuki 
(24,13%) 

 

2015 r. 2 093 

2016 r. 2 355 

2017 r. 2 441 

2018 r. 2 520 

2019 r. 2 592 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
499 sztuk 
(19,25%) 

 

2015 r. 10 499 

2016 r. 11 601 

2017 r. 12 240 

2018 r. 12 597 

2019 r. 12 976 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
2477 sztuk 
(19,09%) 

 

2015 r. 5 495 

2016 r. 6 003 

2017 r. 6 230 

2018 r. 6 429 

2019 r. 6 687 

Zmiana w 
stosunku do 
roku bazowego 
(2015) 

Wzrost o 
1192 
sztuki 
(17,83%) 

 

Wdrażanie projektów 

Sposób uwzględnienia 
aktualnych potrzeb w 
zakresie analizowanych 
przedsięwzięć w 
kryteriach wyboru 
projektów 

Ukierunkowanie wsparcia na te 
obszary, które pod względem 
dostępności do opieki 
przedszkolnej/żłobkowej 
odstają od średniej 
województwa. 

Uwzględnienie w ramach 
kryteriów premiujących wsparcia 
udzielanego rodzicom 
posiadającym więcej niż 1 
dziecko 
 

Umożliwienie składania 
wniosków o dofinansowanie 
wyłącznie dodatkowych zajęć dla 
dzieci pod warunkiem wysokiego 
stopnia upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej na terenie 

Ukierunkowanie wsparcia na te 
obszary, które pod względem 
dostępności do opieki 
przedszkolnej/żłobkowej odstają 
od średniej województwa. 
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Uwzględnienie w ramach 
kryteriów diagnozy sytuacji płci 

danej gminy. Prócz tego należy 
wymienić takie kryteria, jak: 
1. Stopień gotowości 

inwestycyjnych, 
2. Zapewnienie trwałości 

prowadzonych działań, 
3. Zgodność z celami i 

priorytetami określonymi w 
Strategii Rozwoju 
Województwa. 

Zapewnienie kryterium 
dostępowego przewidującego 
posiadanie przez wnioskodawcę 
doświadczenia w opiece nad 
dziećmi. 

Sposób zapewnienia 
zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 
w projektach 

Dostosowywanie pomieszczeń i 
budynków do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 
Otwarcie miejsc opieki 
dostosowanych do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami 
Uwzględnienie w ramach 
projektu potrzeb nie tylko dzieci 
z niepełnosprawnością, ale 
również nauczycieli/opiekunów 
tych dzieci 
Świadczenie oferty edukacyjnej 
dostosowanej do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnością 

Dostosowywanie pomieszczeń i 
budynków do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 
Otwarcie miejsc opieki 
dostosowanych do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami 
Uwzględnienie w ramach 
projektu potrzeb nie tylko dzieci 
z niepełnosprawnością, ale 
również nauczycieli/opiekunów 
tych dzieci 
Stosowanie klauzul społecznych 
w udzielanych w ramach 
projektu zamówieniach 
publicznych 

Dostosowywanie obiektów, w 
którym świadczona jest opieka, 
do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 

Uwzględnienie w ramach 
projektów koncepcji 
uniwersalnego projektowania 
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Sposób zapewnienia 
zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w 
projektach 

Uwzględnienie w grupie 
docelowej zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn, przy czym 
zapewnienie większej liczby 
miejsc dla kobiet jako płci 
znajdującej się w trudniejszej 
sytuacji na rynku pracy 
Zatrudnienie w kadrze zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn 

Uwzględnienie w grupie 
docelowej zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn, przy czym 
zapewnienie większej liczby 
miejsc dla kobiet jako płci 
znajdującej się w trudniejszej 
sytuacji na rynku pracy 
Zatrudnienie w kadrze zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn 

Umożliwienie aktywizacji 
zawodowej rodzicom i 
opiekunom dzieci 
uczestniczących w projekcie. 

Uwzględnienie w grupie 
docelowej zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn, przy czym 
zapewnienie większej liczby 
miejsc dla kobiet jako płci 
znajdującej się w trudniejszej 
sytuacji na rynku pracy 
 

Sposób zapewnienia 
zasady 
zrównoważonego 
rozwoju w projektach 

Ujęcie spełniania zasady 
następuje w sposób bardzo 
ogólny, deklaratywny 

Ujęcie spełniania zasady 
następuje w sposób bardzo 
ogólny, deklaratywny 

Ujęcie spełniania zasady 
następuje w sposób bardzo 
ogólny, deklaratywny 

Ujęcie spełniania zasady 
następowało poprzez 
zapewnienie segregowania 
odpadów, ograniczenia obiegu 
dokumentów w sposób 
tradycyjny (drukowanych) na 
rzecz dokumentów 
elektronicznych, zapewnienie 
elektronicznego sposobu 
rekrutacji. 

Zgodność 
realizowanych działań 
w zakresie opieki nad 
dziećmi do lat 3 i usług 
opiekuńczo-
wychowawczych nad 

W celu dostosowania wsparcia 
do potrzeb województwa 
corocznie przeprowadzana jest 
analiza zapotrzebowania na 
wsparcie. Jak wykazało niniejsze 
badanie, było ono zgodne z 

Wsparcie odpowiada na 
następujące wyzwania: 
Potrzeba likwidowania barier 
zarówno geograficznych jak i 
społecznych oraz finansowych i 

Wsparcie odpowiada na takie 
potrzeby, jak tworzenie miejsc 
opieki na obszarach wiejskich 
oraz uatrakcyjnienie oferty zajęć 
dla dzieci na obszarach miejskich. 

Wsparcie odpowiada na 
następujące potrzeby: 
tworzenie nowych miejsc 
zwłaszcza na tych obszarach, 
gdzie stopień edukacji jest niski. 
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dzieckiem do lat 6 z 
potrzebami 
województwa 

potrzebami województwa 
zarówno na początku 
perspektywy finansowej 2014-
2020, jak również pozostaje 
aktualne obecnie (2021 r.). 

zdrowotnych w dostępie do 
edukacji 
Niewystarczająca ilość 
przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego 

Najbardziej trafne 
formy wsparcia 

Tworzenie nowych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 i do 
lat 6, dostosowywanie miejsc 
do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 

Tworzenie nowych miejsc w 
żłobkach i klubach dziecięcych  
Tworzenie placówek od nowa 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci w 
wieku przedszkolnym – cieszyły 
się one dużym zainteresowaniem 
ze strony rodziców z uwagi na 
nieodpłatność lub niski koszt 
udziału dziecka. 

Tworzenie miejsc w formie 
żłobków i klubów dziecięcych 

Najbardziej skuteczne 
rozwiązania 

Najskuteczniejsze rozwiązania 
dotyczą tworzenia miejsc 
opiekuńczo-wychowawczych 
oferujących 
rodzicom/opiekunom wsparcie 
w pełnym wymiarze godzin 
(całodniowe) 

Najskuteczniejsze rozwiązania 
dotyczą tworzenia miejsc 
opiekuńczo-wychowawczych 
oferujących 
rodzicom/opiekunom wsparcie w 
pełnym wymiarze godzin 
(całodniowe) 

Do najskuteczniejszych 
rozwiązań zaliczyć należy 
tworzenie miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3, których przed 
realizacją wsparcia było 
relatywnie niewiele. 

Generowanie nowych miejsc 
opieki nad dziećmi 

Działania, które należy 
kontynuować w 
perspektywie 
finansowej 2021-2027 

Przedstawiciele instytucji 
realizujących Program wskazali, 
że wszystkie dotychczasowe 
działania powinny być 
realizowane w kolejnych latach 
– w dalszym ciągu występuje 

Przedstawiciele instytucji 
realizujących Program wskazali, 
że wszystkie dotychczasowe 
działania powinny być 
realizowane w kolejnych latach – 
w dalszym ciągu występuje 

Przedstawiciele instytucji 
realizujących Program wskazali, 
że wszystkie dotychczasowe 
działania powinny być 
realizowane w kolejnych latach – 
w dalszym ciągu występuje 

Przedstawiciele instytucji 
realizujących Program wskazali, 
że wszystkie dotychczasowe 
działania powinny być 
realizowane w kolejnych latach – 
w dalszym ciągu występuje 
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bowiem zapotrzebowanie na 
wspierane dotychczas usługi. 
 

bowiem zapotrzebowanie na 
wspierane dotychczas usługi. 
Przedstawiciele instytucji 
realizujących Program wskazali, 
że występują duże potrzeby 
zwłaszcza w stosunku 
dofinansowania zajęć 
dodatkowych oraz kształtowania 
i rozwijania u dzieci w wieku 
przedszkolnym kompetencji 
kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych 

bowiem zapotrzebowanie na 
wspierane dotychczas usługi. 
Wskazywali jednak, że należy 
rozgraniczyć wsparcie – gdyż na 
obszarach miejskich stopień 
upowszechnienia opieki nad 
dziećmi jest duży, zatem w tym 
przypadku zasadna jest 
skoncentrowanie się na zajęciach 
dodatkowych. W przypadku 
obszarów wiejskich samo 
tworzenie miejsc opieki cieszy się 
większą popularnością. 

bowiem zapotrzebowanie na 
wspierane dotychczas usługi 

Nowe rozwiązania, 
które należy 
wprowadzić w 
perspektywie 
finansowej 2021-2027 

Uwzględnienie wśród kosztów 
kwalifikowalnych tworzenia i 
doposażenia infrastruktury 
sportowej przy przedszkolu 

Uwzględnienie wyższych 
środków na wsparcie miejsc 
opieki nad dziećmi w ramach ZIT 
Uwzględnienie w ramach 
przyszłego Programu naborów 
pozakonkursowych w zakresie 
świadczenia usług na rzecz opieki 
nad dzieckiem 
Przeznaczenie części środków na 
wsparcie infrastruktury 
sportowej 

Należałoby zastosować tryb 
pozakonkursowy dla części 
spośród analizowanych 
przedsięwzięć. 
Przedstawiciele instytucji 
systemu realizacji Programu 
uznali, że zasadne byłoby 
kwalifikowanie kosztów adaptacji 
budynku na potrzeby pełnienia w 
nim opieki nad dziećmi. 
Należałoby wprowadzić 
rozwiązania na czas kryzysów 

Uwzględnienie kryteriów 
premiujących rozwiązania 
związane z komplementarnością 
projektów z Programu 
Regionalnego oraz z Programu 
Resortowego Maluch Plus 
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wywołanych czasową 
niemożnością działania placówki 
(np. na skutek kolejnych fal 
epidemii). 

Czynniki utrudniające 
realizację projektów 

Zmiana opiekunów na etapie 
realizacji projektów. 
Pandemia COVID-19, która 
spowodowała czasowe 
zamknięcie żłobków i 
przedszkoli. 

Pandemia COVID-19, która 
spowodowała czasowe 
zamknięcie żłobków i przedszkoli. 
Czasowy brak uczestnictwa dzieci 
w zajęciach powodował 
trudności z rozliczaniem środków 
– brak uczestnictwa dziecka w 
zajęciach powodował, że nie były 
ponoszone koszty wyżywienia, 
pojawiła się konieczność 
przesunięcia wkładu własnego na 
cele związane z wyżywieniem na 
inne cele. 
Pandemia spowodowała także, 
że pojawiły się trudności z 
osiągnięciem wskaźników – w 
wyniku kryzysu gospodarczego 
rodzice tracili zatrudnienie. 
Prócz tego pojawiła się trudność 
związana z organizacją 
wyżywienia w miejscach opieki 

Niewielki odsetek dzieci w wieku 
do lat 3 objętych opieką 
żłobkową na obszarze 
województwa śląskiego – poniżej 
średniej krajowej. 
 
Negatywnie na realizację 
projektu wpłynęła również 
pandemia COVID-19. 

Trudności były związane z 
koniecznością dostosowania bazy 
lokalowej do wymogów 
wynikających z przepisów prawa 
dla placówek świadczących 
opiekę nad dziećmi, 
powodowało to konieczność 
ograniczenia zamierzeń 
projektowych (dostępny lokal 
mógł być przeznaczone dla 
mniejszej liczby dzieci, niż 
pierwotnie planowano). 
Przedstawiciele instytucji 
realizujących Program wskazali, 
że mała popularnością cieszyły 
się działania ukierunkowane na 
aktywizację zawodową rodziców. 
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na terenach wiejskich – brak było 
oferentów skłonnych zapewnić 
catering na obszary wiejskie 
(wiązało się to z dojazdem, 
często utrudnionym). 
Trudność w aktywizacji rodziców 
z rodzic wielodzietnych. 
Trudności były związane z 
koniecznością dostosowania 
bazy lokalowej do wymogów 
wynikających z przepisów prawa 
dla placówek świadczących 
opiekę nad dziećmi. 

Zmiany, które należy 
wprowadzić, mogące 
pozytywnie wpłynąć na 
trwałość miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 i 
miejsc wychowania 
przedszkolnego 

 

Przedstawiciele instytucji 
realizujących Program nie 
zauważają konieczności zmian, 
obecne rozwiązania przewidują 
uczulenie wnioskodawcy/ 
beneficjenta na racjonalne 
planowanie wydatków (w 
przeliczeniu na osobę) oraz na 
fakt, że trwałość wymaga 
wymiany wyeksploatowanych 
elementów projektu (np. 
zabawek) na nowe. 

Nie zauważa się potrzeby 
wprowadzania zmian, trwałości 
przedsięwzięć sprzyja posiadanie 
obiektu, w którym świadczone są 
usługi. 

Nie zauważa się potrzeby 
wprowadzania zmian. Trwałości 
sprzyjają subwencja oferowana 
placówkom przez jednostki 
samorządu terytorialnego oraz 
zapotrzebowanie na świadczone 
usługi. 
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Dobre praktyki 
zidentyfikowane w 
ramach Programu oraz 
projektów 

Zatrudnienie wyspecjalizowanej 
kadry opiekującej się dziećmi i 
prowadzącej z nimi zajęcia. 
Korzystanie ze zróżnicowanych 
źródeł finansowania. 
Współpraca z opiekunami 
projektu. 
Zatrudnienie wyspecjalizowanej 
kadry projektowej, 
przygotowującej dokumentację 
projektową. 
Współpraca pracowników 
instytucjonalnych (opiekunów, 
nauczycieli wychowania 
przedszkolnego, psychologów) z 
rodzicami. 
Uczestnictwo rodziców w 
zajęciach dodatkowych wraz z 
dziećmi. 

W ramach spotkań z 
wnioskodawcami prezentowano 
dobre praktyki, ułatwiające 
realizację projektów. Dzięki temu 
wnioskodawcy mieli mniejsze 
obawy przed składaniem 
wniosków o dofinansowanie 
 
Wyznaczenie w ramach 
wspartych instytucji 
koordynatorów, dzięki czemu 
współpraca przebiegała płynnie i 
z łatwością udało się reagować 
na trudności i problemy oraz 
poszukiwać rozwiązań. 

Tworzenie na poziomie 
Programu mapy lokalizacji 
wspartych placówek, co pozwala 
zauważyć tzw. „białe plamy” i 
reagować, ukierunkowując 
odpowiednio interwencję. 
 
Dedykowanie konkursów 
poszczególnym podregionom w 
ramach ZIT. 

Zastosowanie kryteriów 
premiujących w ramach 
projektów. 

Osiągnięte oraz docelowe wartości wskaźników (wg stanu na koniec II kwartału 2020 r.) 

Liczba osób 
opiekujących się 
dziećmi w wieku do lat 
3 objętych wsparciem 
w programie 

2 611/3 034 312/1 063 n.d. 3 444/4 872 
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Wskaźnik 
benchmarkingu (stan 
na 30.06.2020) 

RPO WM (Mazowieckie) RPO WL (Lubuskie) RPO WSL (Śląskie) RPO WŁ (Łódzkie) 

Liczba utworzonych 
miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 
3 

2 025/3 004 268/962 n.d. 2 585/4 872 

Liczba osób, które 
powróciły na rynek 
pracy po przerwie 
związanej z 
urodzeniem/ 
wychowaniem dziecka, 
po opuszczeniu 
programu 

467/80% 28/476 n.d. 986/80% 

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

12 504/22 355 5 836/6 399 14 448/13 984 4 923/2 678 

Liczba miejsc 
wychowania 
przedszkolnego 
dofinansowanych w 
programie 

2 548/3 709 2 490/2 954 5 494/3 081 1 858/2 678 

Liczba osób 
pozostających bez 

n.d. 12/119 n.d. 1 046/40% 



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 237 - 
 

Wskaźnik 
benchmarkingu (stan 
na 30.06.2020) 

RPO WM (Mazowieckie) RPO WL (Lubuskie) RPO WSL (Śląskie) RPO WŁ (Łódzkie) 

pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują 
pracy po opuszczeniu 
programu 

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

n.d. 

368/370  4 797/80% 

Liczba nauczycieli 
objętych wsparciem w 
programie 

n.d. 
593/400 n.d. 1 248/6 205 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.  
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5. Wnioski wraz z wyróżnionymi rekomendacjami (w oparciu o pytania badawcze) 

Obszar badawczy 1: Ocena trafności działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo wychowawczych dla dzieci do lat 6 
realizowanych/zrealizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 pod kątem zapisów dokumentów programowych i strategicznych 

Pytanie badawcze Synteza odpowiedzi 

1. Jak zmieniła się sytuacja społeczno-
gospodarcza i demograficzna województwa w 
kontekście działań realizowanych w ramach 
RPO WM 2014-2020 i skierowanych do dzieci 
do lat 3 oraz do lat 6? 

Sytuacja demograficzna na obszarze województwa w latach 2015-2019 uległa zmianie. Pomimo 
wzrostu liczby ludności obserwuje się niewielki (w wielu przypadkach ujemny) przyrost 
naturalny.  
Również w odniesieniu do sytuacji gospodarczej identyfikuje się zmiany, które jednak mogą 
zostać zakłócone w wyniku zawirowań spowodowanych pandemią COVID-19. Należy jednak 
podkreślić, że wsparcie nie oddziałuje na sytuację gospodarczą w sposób bezpośredni, a jedynie 
pośrednio (np. poprzez umożliwienie aktywizacji zawodowej rodziców, utworzenie miejsc pracy 
w ramach instytucji opieki nad dziećmi). 

2. Czy i w jakim stopniu oferta usług 
opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych 
została dostosowana do potrzeb 
zdefiniowanych w prognozach 
demograficznych? 

Oferta usług opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych została dostosowana do potrzeb 
zdefiniowanych w prognozach demograficznych w dużym stopniu. Obserwuje się 
niedostateczna liczbę miejsc opieki nad dziećmi – zarówno w wieku do lat 3, jak i do lat 6. Z 
tego względu, nawet pomimo zmniejszającej się liczby dzieci do 2030 r. należy przewidywać, że 
powstałe w perspektywie 2014-2020 oraz w kolejnych latach miejsca będą wykorzystane. 

3. Które formy wsparcia okazały się najbardziej 
trafne? Które cieszyły się największym 
zainteresowaniem? 

Wszystkie formy wsparcia oferowane w Programie należy uznać za trafne. Trafność związana 
była jednak w dużym stopniu z miejscem realizacji projektów – na obszarach wiejskich, gdzie 
dostępność do opieki i wychowania dzieci w formie zinstytucjonalizowanej jest mniejsza, 
popularnością cieszyły się przede wszystkim przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc 
opieki. W przypadku obszarów miejskich, gdzie dostępność jest relatywnie duża, popularne były 
przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące rozszerzenia oferty edukacyjnej i specjalistycznej o 
dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym. 

4. Czy działania realizowane do tej pory w 
zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 

Podejmowane działania są zgodne z potrzebami identyfikowanymi w dokumentach 
strategicznych województwa. Zagadnienia te poruszono w Regionalnej Strategii Innowacji, 
ukazując potrzebę tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi i miejsc wychowania 
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są adekwatne do potrzeb określonych w 
dokumentach strategicznych województwa? 
Czy założenia kierunków wsparcia we 
wskazanym obszarze pozostają aktualne w 
momencie realizacji badania? 

przedszkolnego. Kwestia ta znalazła także odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze (Kierunek 19. Aktywizacja rezerw rynku 
pracy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej, działanie 19.2. Upowszechnianie 
opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego). W ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego planowana była realizacja 
przedsięwzięć zmierzających do ujednolicenia standardów oraz koordynacji funkcjonowania 
placówek oświatowych na terenie WOF. Zakładano również zwiększenie wykorzystania TIK w 
celu podniesienia skuteczności i efektywności funkcjonowania placówek oświatowych oraz 
edukacji przedszkolnej, w tym w zakresie komunikacji z rodzicami.  
Zaplanowane działania pozostają aktualne na chwilę przeprowadzania badania, co uzasadniono 
w odpowiedzi na wcześniejsze pytania badawcze. 

5. Czy kryteria wyboru projektów i regulaminy 
konkursów z zakresu opieki nad dziećmi do lat 
3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla 
dzieci do lat 6 w ramach RPO WM 2014-2020 
zapewniają wybór projektów, które 
odpowiadają na aktualne potrzeby wynikające 
z sytuacji społeczno-gospodarczej regionu? 

Kryteria wyboru projektów i regulaminy konkursów z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 
dziećmi do lat 6 skutecznie przyczyniają się do zaspokajania potrzeb wynikających ze zmian 
demograficznych na obszarze województwa. Przyczyniają się także do wyboru przedsięwzięć w 
sposób pozwalający na reagowanie na potrzeby pojawiające się na bieżąco. Służą temu tzw. 
kryteria premiujące. Ponadto, skuteczność kryteriów jest warunkowana tym, że przed ich 
opracowaniem przeprowadzono Analizę dostępności usług opiekuńczo-wychowawczych dla 
dzieci do lat 3 w województwie mazowieckim. Analiza taka jest prowadzona corocznie, co 
pozwala na bieżące modyfikowanie kryteriów i dostosowywanie ich do występujących potrzeb.  

6. Czy podjęte działania w ramach RPO WM 
2014-2020 w zakresie opieki nad dziećmi do 
lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla 
dzieci do lat 6 przyczyniły się do efektywnego 
zarządzania rozwojem tj. czy właściwie 
określono cele rozwojowe, środki finansowe i 
zapewniono możliwości ich realizacji? 

Na wstępie wskazać należy na niewystarczający poziom finansowania, który uniemożliwił 
realizację wszystkich potrzeb zidentyfikowanych w województwie. W dalszym ciągu w zakresie 
wychowania przedszkolnego oraz tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
identyfikowane są potrzeby. 
Wsparcie w ramach projektów pozwoliło jednak na osiągnięcie efektów w postaci skutecznego 
zarządzania rozwojem. W ramach kryteriów przewidziano maksymalne stawki opłat, które 
mogą być wymagane od rodziców/opiekunów dzieci, co zapewniło inkluzywny dostęp do usług 
świadczonych w ramach wspartych przedsięwzięć. Zarządzaniu rozwojem sprzyjało również to, 
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że wsparcie nie było przeznaczone na utrzymywanie obecnych, ale także na tworzenie nowych 
miejsc opieki i wychowania przedszkolnego. 
Reasumując, wsparcie świadczone w ramach interwencji przyczynia się do osiągania celów 
rozwojowych województwa. Następuje to poprzez: 

 Aktywizację zawodową rodziców/opiekunów prawnych dzieci; 

 Zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia przez rodziców/ opiekunów prawnych 
dzieci. 

To z kolei przekładało się na rozwój gospodarczy regionu. 

7. W jaki sposób w projektach z obszaru opieki 
nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci do lat 6 
zapewniono wypełnianie zasad 
horyzontalnych, tj. zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami, zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn, zasady 
zrównoważonego rozwoju? 

W ramach projektów najbardziej akcentowana była zasada równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. To wokół tej zasady koncentrowały się 
działania beneficjentów. Wskazywano na tworzenie miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami, uwzględnianie potrzeb nauczycieli i opiekunów z 
niepełnosprawnościami, jak również organizowanie zajęć przeznaczonych dla dzieci z 
deficytami rozwojowymi. 
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn była traktowana na dużym poziomie ogólności i 
koncentrowała się na zapewnieniu dostępności do pracy w charakterze nauczyciela lub 
opiekuna zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn oraz wsparciu kobiet w powrocie na rynek 
pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. 
Zasada zrównoważonego rozwoju była uwzględniona w projektach w bardzo ogólny sposób, 
koncentrowała się przede wszystkim na deklaracjach dot. tego, że beneficjenci i wsparte 
podmioty będą stosowały rozwiązana energo- oraz materiałooszczędne. 

8. Jaka była dostępność do usług opieki nad 
dzieckiem do lat 3 (tj. opieka w formie 
żłobków, klubów dziecięcych, dziennego 
opiekuna i niani) w województwie w 2016 r. i 
jak zmieniła się po interwencji w 2017 r., 2018 
r. i 2019 r. (z uwzględnieniem obszaru 

W 2019 roku, w porównaniu z wcześniejszymi latami, dostępność do usług opieki nad 
dzieckiem do lat 3 wzrosła – zarówno na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego (na 
którym wdrażany jest mechanizm ZIT), jak też w Regionie Mazowieckim Regionalnym. Dotyczy 
to zarówno żłobków i klubów dziecięcych, jak i opiekuna dziennego. Spadła natomiast liczba 
niań. 
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objętego ZIT i pozostałej części 
województwa)? 
a. Jaka jest dostępność w województwie, w 

podziale na gminy, do usług opieki nad 
dzieckiem do lat 3 (odsetek dzieci do lat 3 
objętych opieką żłobkową)? 

b. Czy i w jakim stopniu liczba miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 jest skorelowana z 
liczbą dzieci w wieku 0-3 lata oraz 
prognozami urodzeń na danym obszarze? 

c. Gdzie i w jakiej wartości nastąpił wzrost 
liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
(z uwzględnieniem miejsc 
współfinansowanych z RPO WM 2014-
2020)? 

d. Gdzie w ogóle (na poziomie gminy) nie 
funkcjonują miejsca opieki żłobkowej i jakie 
są tego przyczyny? 

9. Czy i w jakim stopniu dofinansowanie w 
ramach RPO WM 2014-2020 wpłynęło na 
uatrakcyjnienie oferty, doposażenie i poprawę 
infrastruktury w zakresie edukacji 
przedszkolnej i opieki żłobkowej: 
a. Np. wzrost liczby dzieci w wieku 

przedszkolnym objętych dodatkowymi 
zajęciami edukacyjnymi w latach 2015-

Dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 wpłynęło na uatrakcyjnienie oferty, 
doposażenie i poprawę infrastruktury w zakresie edukacji przedszkolnej i opieki żłobkowej. 
Doszło do zwiększenia liczby dzieci z w wieku przedszkolnym objętych dodatkowymi zajęciami 
edukacyjnymi w zakresie stwierdzonych deficytów edukacyjno-rozwojowych, wzrosła liczba 
nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, wzrosłą też liczba 
dostosowanych pomieszczeń, obiektów i placów zabaw. Zmiany dotyczą wszystkich 
podregionów. 
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2019, w tym w zakresie stwierdzonych 
deficytów edukacyjno-rozwojowych; 

b. Np. wzrost liczby nauczycieli edukacji 
przedszkolnej, którzy podnieśli 
kompetencje lub kwalifikacje w latach 2015 
-2019; 

c. Np. wzrost liczby dostosowanych lub 
zaadaptowanych pomieszczeń, liczba 
utworzonych, wyposażonych placów 
zabaw. 

10. Jaka jest tendencja powstawania nowych 
form edukacji przedszkolnej (rodzaje form 
opieki tj. punkty przedszkolne i zespoły 
wychowania przedszkolnego, podmiot 
prowadzący: publiczny, prywatny, NGO) oraz 
miejsc usług opieki nad dziećmi do lat 3 
(rodzaje form opieki tj. żłobki, kluby dziecięce, 
dzienny opiekun i niania, podmiot 
prowadzący: publiczny, prywatny, NGO), jakie 
czynniki wspomagają, a jakie utrudniają ich 
tworzenie? Czy ww. zakresie zauważalne są 
różnice, jeśli tak to jakie, pomiędzy terenami 
wiejskimi i miejskimi? 

W zakresie edukacji przedszkolnej oraz miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 powstają przede 
wszystkim przedszkola i żłobki. Są to najpopularniejsze formy wsparcia. Przedszkola tworzone 
są głównie przez jednostki samorządu terytorialnego, natomiast żłobki – przez podmioty 
prywatne. W przypadku przedszkoli czynnikiem skłaniającym do realizacji projektów są przede 
wszystkim obowiązki nałożone na samorządy w zakresie edukacji przedszkolnej oraz duże 
zapotrzebowanie na świadczone usługi. W przypadku żłobków – duże zapotrzebowanie. 
Zauważa się różnice pomiędzy obszarami miejskimi oraz wiejskimi – o ile na obszarach 
miejskich dostępność do miejsc opieki nad dziećmi do lat i wychowania przedszkolnego 3 jest 
relatywnie wysoka, o tyle na terenach wiejskich jest dużo niższa. Z tego względu na obszarach 
wiejskich podejmowane są przede wszystkim projekty z zakresu tworzenia nowych miejsc, zaś 
na obszarach miejskich – głównie przedsięwzięcia dotyczące rozszerzenia oferty edukacyjnej i 
podnoszenia kompetencji zatrudnianych nauczycieli i opiekunów. 

11. Jakie będzie na poziomie gminy 
zapotrzebowanie na usługi żłobkowe i 
przedszkolne w perspektywie do 2030 r. z 
uwzględnieniem prognoz demograficznych, 

Zapotrzebowanie na usługi żłobkowe i przedszkolne w perspektywie do 2030 r. będzie 
wzrastało, pomimo prognoz demograficznych sugerujących zmniejszanie się liczby dzieci. 
Wynika to zarówno z ambicji rodziców/opiekunów prawnych dzieci (którzy mogą chcieć 
powrotu do aktywności zawodowej), jak również z relatywnie niskiego poziomu 
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aktualnego poziomu „użłobkowienia” i 
upowszechniania edukacji przeszklonej oraz 
deficytów w tym zakresie? 

„użłobkowienia”, jaki obserwuje się obecnie na poszczególnych obszarach. Zasadne będzie 
podejmowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
w gminach i powiatach, w których obecnie nie są świadczone takie usługi. W przypadku 
wychowania przedszkolnego wsparcie powinno koncentrować się na zapewnieniu równego 
dostępu do tego typu usług w miejscach, gdzie udział dzieci objętych opieką przedszkolną w 
odniesieniu do ogólnej liczby dzieci jest poniżej średniej wojewódzkiej. 

12. Jaka jest teoria zmiany wsparcia (logika 
interwencji) w zakresie opieki nad dziećmi do 
lat 3 i usług opiekuńczo wychowawczych dla 
dzieci do lat 6 realizowanej w ramach RPO 
WM 2014-2020? 

Wsparcie w dalszym ciągu pozostaje aktualne. Jak wykazano w odpowiedzi na wcześniejsze 
pytania badawcze, istnieje duże zapotrzebowanie na świadczone usługi – zarówno w zakresie 
opieki nad dziećmi do lat 3, jak też do lat 6. Dlatego też zasadna jest kontynuacja wsparcia, 
skoncentrowana na zinstytucjonalizowanych formach opieki całodziennej (żłobki, przedszkola). 

13. Czy identyfikuje się komplementarność 
zakresu interwencji realizowanej w ramach 
RPO WM 2014-2020 z krajowymi programami 
operacyjnymi lub Programami Resortowymi 
MRPiPS „MALUCH”, „MALUCH+”? 

Wsparcie z Programów Resortowych MRPiPS „MALUCH” i „MALUCH+” jest komplementarne z 
tym świadczonym w ramach RPO WM 2014-2020. Z Programów Resortowych pokrywane są 
bowiem wydatki, które częściowo niemożliwe są do sfinansowania ze środków RPO WM. 
Ponadto, w przypadkach braku uzyskania wsparcia zaobserwowano, że programy te stanowią 
alternatywę względem wsparcia z RPO WM. 

14. Czy identyfikuje się nakładanie zakresu 
interwencji realizowanej w ramach RPO WM 
2014-2020 z krajowymi programami 
operacyjnymi lub Programami Resortowymi 
MRPiPS „MALUCH”, „MALUCH+? 

Zaobserwowano częściowe nakładanie się interwencji (np. poprzez zaoferowanie w obu 
źródłach możliwości finansowania wyposażenia i pomocy dydaktycznej lub kosztów szkolenia 
personelu), jednak z uwagi na duże potrzeby możliwość uzyskania wsparcia z dwóch 
podobnych źródeł nie powodowała „odpływu” potencjalnych wnioskodawców w kierunku 
jednego lub drugiego źródła. 

15. W jakim stopniu interwencja w ramach 
RPO WM 2014-2020 odpowiada na 
zdiagnozowane potrzeby zawarte w 
Zaleceniach Rady dla Polski (Country Specific 
Recommendations) i Country Report dla Polski 
na poziomie regionalnym? 

Interwencja w bardzo dużym stopniu odpowiada na potrzeby zidentyfikowane w ramach 
Country Specific Recommendations i Country Report dla Polski. W dalszym ciągu sytuacja w 
zakresie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest jednak określana jako krytyczna, 
zaś dostępność do usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 znajduje się na 
niezadowalającym poziomie, niższym od średniej unijnej. Zauważa się również rosnący odsetek 
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kobiet biernych zawodowo z uwagi na obowiązki opiekuńcze. Dlatego też kontynuacja wsparcia 
w kolejnych latach jest zasadna. 

16. Które rozwiązania na poziomie Programu 
okazały się najskuteczniejsze i dlaczego? 

Najskuteczniejsze rozwiązania dotyczyły tworzenia żłobków i przedszkoli. Wynika to po 
pierwsze z wysokiego poziomu zaufania rodziców do tej formy opieki (wyższego, niż w 
przypadku np. niani), zaś po drugie – z możliwości uzyskania opieki całodniowej (czego nie dają 
np. kluby dziecięce). Te formy wsparcia najpełniej umożliwiają zatem możliwość powrotu 
rodziców/ opiekunów prawnych dzieci na rynek pracy. 

17. Które z działań realizowanych w ramach 
RPO WM 2014-2020 powinny być 
kontynuowane w przyszłej perspektywie 
finansowej? 

W ramach przyszłej perspektywy finansowej powinny być kontynuowane działania zmierzające 
to tworzenia żłobków i przedszkoli, jak również przedsięwzięcia z zakresu wzmacniania 
kompetencji u nauczycieli. 

18. Jakie nierealizowane do tej pory w ramach 
RPO WM 2014-2020 działania powinny zostać 
uwzględnione w interwencji realizowanej w 
ramach przyszłej perspektywy finansowej? 

Zaleca się, by w ramach przyszłej perspektywy finansowej podjąć działania zmierzające do 
wspierania infrastruktury sportowej przy przedszkolach. Jest to niezwykle istotne, biorąc pod 
uwagę niewielką obecnie aktywnością fizyczną dzieci z uwagi na pandemię koronawirusa. 

Obszar badawczy 2: Analiza projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo wychowawczych dla dzieci do lat 6 
realizowanych/zrealizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 pod kątem ich efektywności, skuteczności oraz trwałości 

Pytanie badawcze Synteza odpowiedzi 

1. Jak przebiegała realizacja projektów (w tym w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych) pod kątem: 
a. liczby projektów, 
b. typów projektów, 
c. miejsca realizacji projektów i zasięgu 

oddziaływania, 

Analizie poddano 173 projekty, spośród czego większość (133) dotyczyła opieki nad dziećmi do 
6 roku życia. Wśród odbiorców środków dominowały podmioty z Regionu Mazowieckiego 
Regionalnego, przede wszystkim z podregionu siedleckiego. Pomimo tego, biorąc pod uwagę 
wartość zainwestowanych środków, wiodącą pozycję ma m.st. Warszawa (beneficjenci ze 
stolicy uzyskali 52,33% wszystkich środków na rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6 
przekazanych podmiotom z województwa mazowieckiego). 
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d. rodzajów beneficjentów (forma prawna 
beneficjenta), 

e. obszarów interwencji (zakres interwencji), 
f. sum zainwestowanych środków 

(krajowych i UE), 
g. stopnia realizacji projektów (projekty 

zrealizowane, w toku realizacji 
h. liczby rodziców/opiekunów prawnych 

dzieci do lat 3 obejmowanych wsparciem 
poprzez zaangażowanie niani w 
projektach, 

i. liczby niań zaangażowanych do opieki nad 
dziećmi do lat 3 w projektach. 

W przypadku opieki nad dzieckiem do lat 3 dominującą formą prawną beneficjentów były 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 
6 – wspólnoty samorządowe. 
W ramach badanych projektów nie stwierdzono formy wsparcia, jaką jest zatrudnienie niani. 
Należy ponadto wspomnieć, że większość projektów jeszcze trwa. 

2. Jakie czynniki wspomagają, a jakie utrudniają 
tworzenie form opieki nad dziećmi do lat 3 
oraz przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego? 

Czynnikami wpływającymi na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 były przede 
wszystkim: 

 Dysponowanie przez wnioskodawców niezbędnym wkładem własnym na realizację 
projekty; 

 Możliwość łączenia wsparcia z Programu ze wsparciem z Programu Rządowego 
„Maluch Plus”; 

 Dysponowanie przez wnioskodawców odpowiednim lokalem do realizacji 
przedsięwzięcia. 

W przypadku tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 6 czynnikami pozytywnie 
oddziałującymi były: 

 Możliwość uzyskania środków na doposażenie placówki; 

 Szeroki katalog kosztów kwalifikowalnych. 
Do czynników utrudniających tworzenie miejsc (zarówno dot. dzieci do lat 3, jak i do lat 6) 
należy zaliczyć: 
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 Wysoki wymagany od beneficjenta poziom wkładu własnego; 

 Konieczność posiadania obiektu/budynku dostosowanego do wymogów, jakie są 
przewidziane przepisami prawa w zakresie opieki nad dziećmi. 

3. Czy i w jakim stopniu dofinansowanie w 
ramach RPO WM 2014-2020 wpłynęło na 
dostępność usług, uatrakcyjnienie oferty, 
doposażenie i poprawę infrastruktury w 
zakresie opieki żłobkowej i edukacji 
przedszkolnej? 

Odpowiedzi udzielono w ramach pytania badawczego nr 9. 

4. Czy oraz w jakim stopniu projekty w zakresie 
opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci do lat 6 przyczyniły 
się do osiągnięcia wartości poszczególnych 
wskaźników założonych w ramach RPO WM 
na lata 2014-2020? Jakie zidentyfikowano 
problemy odnoszące się do projektów w 
zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług 
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 
6? Czy mają one wpływ na osiągnięcie 
założonych celów? Jakie należy podjąć 
działania zaradcze w odniesieniu do 
wskazanych problemów. 

Większość wskaźników w ramach PI 8iv oraz 10i już teraz przyjęła wartość docelową lub ją 
przekroczyła. W nielicznych przypadkach obserwuje się, że wartości docelowe nie zostały 
jeszcze osiągnięte: 

 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (98,54%); 

 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (89,20%). 

Z uwagi na relatywnie wysoki poziom osiągniętych wartości oraz prognozowane osiągnięcie 
wartości docelowych do czasu zakończenia realizacji projektów jeszcze trwających nie 
identyfikuje się konieczności podejmowania środków zaradczych. 

5. Jaka jest efektywność kosztowa tworzonych 
miejsc opieki żłobkowej i wychowania 
przedszkolnego w ramach RPO WM 2014-
2020 oraz w porównaniu do miejsc 
finansowanych z innych źródeł? 

Zarówno w przypadku miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, jak i do lat 6, koszt utworzenia 
jednego miejsca opieki był porównywalny i wyniósł ponad 35 tys. PLN. 
Aktywizacja zawodowa rodziców dzieci do lat 6 była jednak mniej kosztochłonna, niż 
aktywizacja rodziców dzieci w wieku do lat 3. 
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Koszt, jaki należało ponieść w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami to ok. 250 tys. PLN. 
W przypadku ZIT koszty wsparcia (aktywizacji) jednej osoby, jak też koszty utworzenia jednego 
miejsca opieki nad dzieckiem, były niższe, niż w przypadku projektów wdrażanych poza 
obszarem ZIT. 

6. Jaka jest ocena skuteczności, efektywności i 
dostępności do wsparcia w zakresie tworzenia 
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020 
w porównaniu z Programem Resortowym 
MRPiPS „MALUCH”, „MALUCH+”? 

Porównując efektywność kosztową przedsięwzięć realizowanych ze środków Programu 
MALUCH+” należy wskazać, że jest ona zbliżona i wynosi średnio około 30 tys. PLN. 

7. Które rozwiązania zastosowane w ramach 
projektów uznać można za dobre praktyki i 
dlaczego? 

Beneficjenci wskazywali, że te dobre praktyki w ramach realizowanych przez nich projektów 
polegały na: 

 Oferowaniu szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych, przede wszystkim dla dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz zdiagnozowanymi deficytami rozwojowymi; 

 Zastosowaniu indywidualnej ścieżki wsparcia dla każdego dziecka; 

 Promocji realizowanego przedsięwzięcia wraz z jednostką samorządu terytorialnego, co 
wzmacniało efekty podejmowanych działań i rozszerzało grono potencjalnych 
odbiorców informacji; 

 Przeprowadzeniu kampanii uświadamiającej społeczności lokalnej potrzeby dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz ze zdiagnozowanymi deficytami rozwojowymi; 

 Konsultacje psychologiczne dla rodzin borykających się z trudnościami wychowawczymi 
oraz problemami osobistymi. 

8. Czy i w jakim stopniu realizowane projekty 
przyczyniły się do poprawy komfortu pracy 
nauczycieli (warunków pracy)? 

W przypadku nauczycieli, przede wszystkich tych z obszarów wiejskich, wsparcie przyczyniło się 
do poprawy komfortu pracy, ale także umożliwiło nauczycielom wychowania przedszkolnego 
rozwój zawodowy. W przypadku uboższych jednostek samorządu terytorialnego nie byłoby 
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bowiem możliwe przeznaczenie środków finansowych na wzmocnienie kompetencji 
nauczycieli, natomiast realizacja projektu pozwoliła na taki wydatek. 

9. Czy i w jakim stopniu realizowane projekty 
przyczyniły się do doskonalenia umiejętności, 
kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP 
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w 
tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie 
współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych? 

Badania dowiodły, że wsparcie z zakresu doskonalenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 
nauczycieli wychowania przedszkolnego przyniosło wymierne efekty. Koncentrowało się 
bowiem na aspektach, które pozwoliły nauczycielom: 

 nabyć nową wiedzę, wykraczającą poza zagadnienia poruszane w trakcie studiów 
pedagogicznych; 

 nabyć nową wiedzę, związaną ze zmieniającym się stanem nauki; 

 nabyć pewność siebie w kontaktach z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci; 

 wcześnie zaobserwować u dzieci symptomy, które mogą świadczyć o deficytach 
rozwojowych; 

 wdrożyć nowe metody pracy z dziećmi; 

 odświeżyć wiedzę w zakresie najistotniejszych aspektów związanych z wykonywaną 
pracą (np. z zakresu udzielania dzieciom pierwszej pomocy przedmedycznej). 

10. Czy zmiany, które zaistniały w obszarze 
dostępności usług, atrakcyjności oferty, jakości 
wyposażenia i infrastruktury w zakresie opieki 
żłobkowej i edukacji przedszkolnej dzięki 
interwencji w ramach RPO WM 2014-2020 
wystąpiłyby bez zaistnienia finansowania z 
RPO WM 2014-2020 (ocena efektu netto 
interwencji)? 

W ramach badania przeprowadzono analizę mającą na celu ukazanie efektu netto, jak również 
efektu jałowej straty (efektu deadweight). Realizację projektu pomimo nieotrzymania wsparcia 
zadeklarowało 36,05% wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o dofinansowanie w 
ramach poddz. 10.1.4. oraz 13,33% takich wnioskodawców w ramach poddziałań 8.3.1. i 8.3.2. 
W przypadku miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 alternatywnym źródłem dofinansowania 
przedsięwzięć były Programy Resortowe „Maluch” oraz „Maluch Plus”, w przypadku miejsc 
opieki nad dzieckiem do lat 6 – środki samorządowe lub środki własne. Należy jednak 
podkreślić, że środki te były dużo bardziej ograniczone, niż wsparcie oferowane w ramach RPO 
WM. 
Zbadanie efektu netto interwencji ujawniło natomiast, że wsparcie przyniosło duże efekty, 
które nie zaistniałyby bez wsparcia środkami z Programu we wszystkich badanych aspektach. 
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11. Jakie nieoczekiwane pozytywne efekty 
towarzyszyły interwencji w ramach RPO WM 
2014-2020? 

Wśród nieoczekiwanych efektów pozytywnych beneficjenci wskazywali na: 

 Duże zainteresowanie ze strony rodziców i opiekunów dzieci; 

 Integrację zespołu pracowników; 

 Uświadomienie rodzicom znaczenia diagnostyki dziecka z zakresie zaburzeń 
rozwojowych; 

 Odkrycie u dzieci nowych zdolności (np. plastycznych, matematycznych); 

 Wzrost pewności siebie wśród nauczycieli. 

12. Jakie działania należy podjąć, aby 
wzmocnić pozytywne nieoczekiwane efekty? 

W celu wzmocnienia pozytywnych efektów wymagana jest kontynuacja wsparcia. 

13. Jakie nieoczekiwane negatywne efekty 
towarzyszyły interwencji w ramach RPO WM 
2014-2020? 

Wśród nieoczekiwanych efektów negatywnych wskazywano na rezygnację przez rodziców ze 
wsparcia w opiece nad dzieckiem po zakończeniu realizacji projektu w momencie, gdy za 
wsparcie trzeba było wnieść opłaty. Problem ten napotkano w przypadku jednego projektu. 
Ponadto wskazywano na częstą absencję chorobową dzieci, co powodowało, że nie mogły one 
w pełnym zakresie skorzystać z oferowanego wsparcia. Część zajęć w wyniku nieobecności 
podopiecznych „marnowała się” – tzn. miejsce nie było wykorzystywane przez inne dziecko.  

14. Jakie działania należy podjąć, aby 
ograniczyć negatywne nieoczekiwane efekty? 

Nie ma możliwości ograniczenia wskazanych powyżej efektów. 
Zalecane jest jednak, by wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych dla dzieci było rozłożone na 
dłuższy czas, tzn. by zajęcia jednorazowo trwały krócej, a były rozłożone na dłuższy czas, co 
spowoduje, że nawet w przypadku nieobecności dziecka „straci” ono mniej godzin zajęć. 
Działanie takie będzie również korzystne dla pozostałych dzieci, jak wskazywali bowiem 
nauczyciele uczestniczący w badaniach FGI, zajęcia w formie zorganizowanej trwające np. 
przez godzinę powodują, że trudno utrzymać koncentrację grupy, zwłaszcza wśród młodszych 
grup wiekowych, dlatego zalecane jest skrócenie jednostkowego czasu trwania zajęć. 

15. W jakim stopniu interwencja w ramach 
RPO WM 2014-2020 była 
uzupełniania/wspomagana przez środki 
własne jednostek samorządu terytorialnego? 

Beneficjenci wskazywali, że poza obowiązkowym do poniesienia wkładem własnym na 
realizację projektów wspomagali realizację projektów dodatkowymi środkami – własnymi lub 
zewnętrznymi. Wśród zewnętrznych źródeł finansowania wskazywano Program Maluch Plus, 
pożyczki i kredyty. Wskazała tak większość beneficjentów projektów z zakresu opieki nad 
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dziećmi do lat 3 (odpowiednio 80% beneficjentów poddz. 8.3.1. oraz 66,67% beneficjentów 
poddz. 8.3.2.) oraz 36,29% beneficjentów projektów z zakresu opieki nad dziećmi do lat 6. 
Wskazywano, że ze środków tych zapewniono realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych 
(budowa, przebudowa, remonty), które w ramach wydatków kwalifikowalnych mają 
ograniczony zakres. Ponadto, ze środków tych finansowano wynagrodzenia kadry. Wskazano 
również na profesjonalną obsługę projektu (sporządzenie dokumentacji projektowej, nadzór 
nad realizacją i rozliczaniem projektu). 

16. Które typy projektów są najbardziej 
skuteczne i dlaczego? 

Jak wykazały wywiady pogłębione, największą skutecznością cechują się zinstytucjonalizowane 
formy opieki nad dziećmi. Wynika to z zaufania rodziców do tych form opieki, jak również – w 
przypadku jednostek samorządu terytorialnego – z chęci zapewnienia trwałości realizowanych 
działań. 

17. Które typy projektów są najbardziej 
efektywne i dlaczego? 

Oceniając efektywność kosztową projektów należy wskazać, że w większości przypadków 
osiągnięte efekty uznano za optymalne w stosunku do poniesionych kosztów lub duże. Jedynie 
w przypadku poddziałania 8.3.1. aż 40% beneficjentów uznało, że uzyskane efekty są niewielkie 
w stosunku do poniesionych kosztów. 
Efektywność projektów wiąże się, podobnie, jak w przypadku skuteczności, z trwałością 
osiągniętych efektów. 

18. Czy realizacja projektów w ramach 
Poddziałania 8.3.2, dedykowanego 
instrumentowi terytorialnemu ZIT, wykazuje 
się wyższą skutecznością niż realizacja 
projektów w ramach Poddziałania 8.3.1, a jeśli 
tak, to jakie są tego przyczyny? 

Analiza dowiodła, że żaden spośród projektów żłobkowych nie wchodził w zakres badania 
wskaźnika długoterminowego, dlatego też analizę przeprowadzono w odniesieniu do liczby 
miejsc utworzonych oraz funkcjonujących na chwilę udziału beneficjenta w badaniu na 
potrzeby niniejszej ewaluacji. Przyniosła ona niejednoznaczne rezultaty. W przypadku ZIT 
utworzono dużo więcej miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i wszystkie z nich zostały utrzymane, 
jednak to w przypadku poddziałania 8.3.1. wsparcie przyniosło rozwój utworzonych miejsc 
(zapotrzebowanie na nowe miejsca). Należy zatem uznać, że pomimo rozbieżności, 
skuteczność jest porównywalna. Świadczą o tym również oceny beneficjentów, dyrektorów 
placówek opieki nad dziećmi oraz jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których 
realizowano projekty uzyskane w wyniku badania ankietowego – oceny te są porównywalne 
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dla obszaru WOF (na obszarze którego realizowano projekty wpisujące się w mechanizm ZIT), 
jak i w pozostałej części województwa mazowieckiego. 
Realizacja projektów w ramach ZIT wiąże się natomiast z wyższą efektywnością kosztową 
(niższym kosztem jednostkowym) osiągnięcia poszczególnych wskaźników, niż realizacja 
projektów poza ZIT. 

Obszar badawczy 3: Sytuacja rodziców/opiekunów prawnych korzystających z form opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6 

Pytanie badawcze Synteza odpowiedzi 

1. Czy i w jakim stopniu wzrosła dyspozycyjność 
rodziców/opiekunów prawnych małych dzieci 
(głównie kobiet) w wyniku udziału w 
interwencji i jak przełożyło się to na wzrost ich 
aktywności na rynku pracy? 

Biorąc pod uwagę wpływ korzystania ze wsparcia na aktywność na rynku pracy zauważa się 
wysoki odsetek osób deklarujących powrót na rynek pracy po przerwie związanej z 
wychowaniem dziecka. Zadeklarowało to średnio 87,63% badanych, nieznacznie częściej 
potwierdzali to mężczyźni, niż kobiety. Należy podkreślić, że istotnym efektem wsparcia była 
sama aktywizacja zawodowa: średnio 9,38% badanych rodziców potwierdziła, że otrzymanie 
wsparcia skłoniło ich do rozpoczęcia poszukiwania pracy, czego wcześniej nie czynili. Efekt ten 
był silniejszy w przypadku kobiet, niż w przypadku mężczyzn, to kobiety bowiem częściej 
deklarowały, że po otrzymaniu wsparcia podjęły się szukania zatrudnienia. 

2. Czy byłyby możliwe i jaka byłaby skala zmian 
sytuacji zawodowej, w opinii 
rodziców/opiekunów prawnych, bez ich 
udziału w interwencji? 

Blisko 40% kobiet (39,08%) oraz 27,27% mężczyzn stwierdziło, że w przypadku, gdyby nie 
uzyskali wsparcia w opiece nad dzieckiem, ich sytuacja na rynku pracy nie rozwijałaby się 
podobnie. Duży odsetek respondentów (45,58% kobiet oraz 36,36% mężczyzn) stwierdził, że 
sytuacja ta rozwijałaby się podobnie, jednak wiązałoby się to z dużo większymi wyrzeczeniami. 
Jedynie niewielka część badanych osób (6,33% w przypadku kobiet oraz 9,09% w przypadku 
mężczyzn) stwierdziła, że sytuacja ta jest niezależna od otrzymywanego wsparcia. 

3. Jaka jest trwałość zmian w sytuacji zawodowej 
uczestników projektów? 

Ponad 90% rodziców, którzy skorzystali ze wsparcia i zadeklarowali, że podjęli pracę zawodową 
stwierdzili, że w chwili udziału w badaniu (połowa lutego 2021 r.) kontynuowali oni 
zatrudnienie. Niewielki odsetek rodziców/opiekunów zadeklarował, że nie pracuje z własnej 
woli (średnio 1,08%, wyłącznie kobiety), zaś 7,10% nie pracuje z powodu czynników 
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niezależnych od siebie (np. z powodu pandemii COVID-19 oraz związanego z tym kryzysu 
gospodarczego). 
Należy jednak podkreślić, że pomimo negatywnych czynników mogących wpłynąć na 
utrzymanie zatrudnienia przez uczestników, uzyskane wsparcie pozwoliło im na zauważenie 
korzyści, tj. uzyskanie większej ilości czasu na realizację własnych potrzeb, możliwość 
zwiększenia budżetu domowego poprzez podjęcie pracy itp., co skłoni ich do dalszego 
poszukiwania zatrudnienia, nawet w przypadku utraty miejsca pracy. 

4. Czy i w jakim stopniu wzrosła aktywność 
zawodowa rodziców dzieci w wieku do 3 i 6 lat 
(z uwzględnieniem podziału na kobiety i 
mężczyzn) na przestrzeni lat 2016-30.06.2020? 

Odsetek osób deklarujących powrót na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem 
dziecka był znaczny Powrót na rynek pracy zadeklarowało średnio 87,63% badanych, 
nieznacznie częściej potwierdzali to mężczyźni, niż kobiety. Deklarowano również przejście z 
umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę oraz przejście z niepełnego wymiaru czasu pracy do 
pracy w pełnym wymiarze godzinowym – również w tych przypadkach efekty częściej 
potwierdzili mężczyźni. Kobiety deklarowały natomiast możliwość podjęcia dodatkowego 
zatrudnienia bądź pracy zmianowej, co w przypadku nieotrzymania wsparcia nie byłoby 
możliwe. Średnio 4,48% respondentów (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) zadeklarowało, że 
wsparcia pozwoliło na podjęcie kursu lub szkolenia zwiększającego kompetencje, co służyło 
poszukiwaniu lepszej pracy. 

5. Czy dostępność do miejsc opieki żłobkowej i 
przedszkolnej miała wpływ na decyzję o 
migracji wewnątrzregionalnej? 

Niemal co czwarty rodzic/opiekun (23,96%) wskazał, że motywacją do przeprowadzki przed 
uzyskaniem wsparcia była chęć zamieszkania bliżej rodziny, co pozwoliłoby korzystać z jej 
wsparcia w opiece nad dzieckiem. Analizując zmiany w chęci migracji rodziców/opiekunów 
prawnych dzieci należy zwrócić uwagę na większą skłonność do przeprowadzki w ramach 
miejscowości dotychczas zamieszkiwanej oraz do sąsiedniej miejscowości, niż przed 
uzyskaniem wsparcia. Zmniejszyła się natomiast skłonność do migracji do innego województwa 
(spadek z 5,81% do 1,67%) oraz do innego kraju (spadek z 5,43% do 1,88%). 
Odnosząc się do motywacji, które przyświecają osobom chcącym się przeprowadzić już po 
uzyskaniu wsparcia, wskazać należy również na relatywnie niewielki odsetek deklaracji, że 
powodem jest chęć uzyskania lepszej opieki nad dzieckiem. Powód dotyczący chęci uzyskania 
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opieki nad dzieckiem przed udziałem w projekcie stanowił motywacje do rozważania 
przeprowadzki dla niemal co piątego rodzica (18,75%). Po uzyskaniu wsparcia chęć uzyskania 
lepszej opieki nad dzieckiem stanowi powód do rozważenia przeprowadzki jedynie dla 5,41% 
rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 

6. W jakim stopniu wzrost dostępności do miejsc 
opieki żłobkowej i przedszkolnej zachęcił 
rodziców/opiekunów prawnych do 
powiększenia rodziny (analiza wpływu 
interwencji na skłonność do prokreacji)? 

Dla większości rodziców i opiekunów prawnych dzieci (przede wszystkim dla kobiet) decyzja o 
powiększeniu rodziny jest zbyt poważna, by była podejmowana w oparciu o to, czy wiązać się 
będzie ze wsparciem w opiece nad dzieckiem. 16,12% badanych rodziców (10,82% kobiet oraz 
21,43% mężczyzn) stwierdziło, że rozważa decyzję o powiększeniu rodziny niezależnie od 
perspektywy uzyskiwanego wsparcia w opiece nad dziećmi. Decyzję o kolejnym dziecku od 
wsparcia w opiece nad nim uzależnia co trzeci badany rodzic (31,65%, w tym 19,59% kobiet 
oraz 42,86% mężczyzn). Należy przy tym zaznaczyć, że do powiększenia rodziny bardziej 
skłonni są mężczyźni, niż kobiety. 

7. W jakim stopniu udział w interwencji przełożył 
się na zmianę jakości życia 
rodziców/opiekunów prawnych małych dzieci? 

Udział ze wsparciu w zakresie opieki nad dziećmi przełożył się na jakość życia respondentów. 
Wskazywali oni przede wszystkim na możliwość powrotu do pracy zawodowej. Wskazywano, 
że poprzez możliwość godzenia opieki nad dzieckiem z innymi czynnościami (np. pracą 
zawodową) jako rodzice czują się w większym stopniu spełnieni oraz wartościowi. Istotnym 
aspektem był również fakt, że dziecko poprzez kontakt z rówieśnikami lepiej się rozwija. 
Co dziesiąty badany rodzic wskazał, że może podjąć dodatkowe zajęcia, tj. np. studia 
podyplomowe, a co ósmy – że ma więcej czasu dla siebie. 

8. W jakim stopniu udział w interwencji przełożył 
się na wzrost dochodów rodziców/opiekunów 
prawnych małych dzieci? 

W przypadku większości rodziców/opiekunów prawnych uczestniczących w badaniu (86,44%) 
sytuacja finansowa poprawiła się, czego upatrywano w możliwości podjęcia zatrudnienia po 
uzyskaniu opieki nad dzieckiem. W przypadku niewielkiego odsetka badanych sytuacja nie 
uległa zmianie, ponieważ po podjęciu zatrudnienia partner bądź partnerka musieli przejąć 
obowiązki domowe, co eliminowało możliwość zarobkowania przez nich (2,30%) oraz podjęcie 
pracy spowodowało utratę prawa do świadczeń socjalnych (3,22%). W przypadku 8,02% 
rodziców wskazywano na odpowiedź spoza kafeterii (odpowiedź „inne”) zwracając uwagę, że 
sytuacja nie uległa zmianie lub pogorszyła się, ponieważ wzrosły tzw. koszty życia. 
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Wskazywano również, że transport dziecka do przedszkola lub żłobka spowodował konieczność 
wydatkowania większych niż dotychczas środków na paliwo (podobnie, jak konieczność 
dotarcia do miejsca pracy). 
Niezależnie od tego należy wskazać na pozytywny wpływ wsparcia na dochody gospodarstw 
domowych. 

9. Czy dostępność do miejsc opieki żłobkowej i 
przedszkolnej miała wpływ na rezygnację z 
decyzji o migracji do innego województwa? 

Analizując zmiany w chęci migracji rodziców/opiekunów prawnych dzieci należy zwrócić uwagę 
na większą skłonność do przeprowadzki w ramach miejscowości dotychczas zamieszkiwanej 
oraz do sąsiedniej miejscowości, niż przed uzyskaniem wsparcia. Zmniejszyła się natomiast 
skłonność do migracji do innego województwa (spadek z 5,81% do 1,67%) oraz do innego kraju 
(spadek z 5,43% do 1,88%). 

10. Jakie czynniki wpływają na trwałość zmian 
w sytuacji zawodowej uczestników projektów? 

Na trwałość wsparcia wpływa: 

 Dostępność i atrakcyjność ofert pracy na danym obszarze; 

 Motywacja wewnętrzna rodzica/opiekuna do zmiany własnej sytuacji życiowej. 
Negatywnie na trwałość wsparcia oddziaływać może kryzys gospodarczy wynikający z pandemii 
COVID-19, który może spowodować utratę zatrudnienia przez część rodziców/opiekunów 
prawnych. 

11. Jakie obawy mieli rodzice/opiekunowie 
prawni w momencie rozpoczęcia korzystania 
ze wsparcia? W jakim stopniu się one 
sprawdziły? 

Obawy w związku z udzieloną im opieką nad dzieckiem posiadało 80,83% rodziców. Największą 
obawą było to, że dziecko w wyniku kontaktu z rówieśnikami zacznie częściej chorować. 
Obawę tę wyraziło 56,46% rodziców, zaś w przypadku 2/3 z tej grupy – obawia się 
potwierdziła. Blisko połowa (45,42%) rodziców obawiało się, że dziecko na skutek rozłąki ze 
znanymi sobie osobami zacznie płakać i tęsknić. Obawa taka potwierdziła się u co trzeciego 
rodzica. Co czwarty rodzic (25,63%) wskazał, że obawia się, że dziecko nie przyzwyczai się do 
nowego otoczenia – w tym przypadku obawa znalazła potwierdzenie u 8,94% rodziców. Nieco 
więcej (28,54%) obawiało się, że dziecko będzie źle traktowane przez opiekunów/nauczycieli 
(potwierdzenie obawy – u 12,41% rodziców z tej grupy). Niewielki odsetek rodziców wskazał, 
że obawiał się innych rzeczy – m.in. tego, że dziecko nie będzie chciało spożywać posiłków 
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innych niż te, do których się przyzwyczaiło (w tym przypadku potwierdzenie obawy znalazło 
miejsce u 30,77% rodziców, którzy taką obawę wyrazili). 

Obszar badawczy 4: Informacje/opinie uzyskane od dyrektorów/przedstawicieli takich form opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6 

Pytanie badawcze Synteza odpowiedzi 

1. Jaka jest trwałość utworzonych miejsc 
wychowania przedszkolnego oraz innych form 
opieki nad dziećmi do lat 3 dzięki wsparciu z 
RPO WM 2014-2020? 

Wykazano stuprocentową trwałość utworzonych miejsc. W niektórych przypadkach wykazano, 
że utworzono nowe miejsca, wykraczające ponad liczbę miejsc utworzonych w ramach 
projektu, co wynika z potrzeb w zakresie oferowanych usług – wyższych, niż przewidziane. 

2. Jaka jest efektywność kosztowa 
poszczególnych form opieki nad dziećmi do 
lat 3 oraz usług opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci do lat 6 finansowanych w ramach 
RPO WM 2014-2020, tj. mierzona stosunkiem 
poniesionych nakładów do osiągniętych 
efektów? 

Odpowiedzi udzielono w ramach pytania badawczego 5 (obszar badawczy 2). 

3. Czy występują przypadki, w których podmioty 
(w tym publiczne) nie decydują się na 
ubieganie o wsparcie w zakresie opieki nad 
dziećmi do lat 3? Jeśli tak, prosimy o 
wskazanie tych podmiotów. Jakie są 
przyczyny, dla których podmioty nie decydują 
się na ubieganie się o wsparcie w zakresie 
opieki nad dziećmi do lat 3? 

Występują przypadki, w których podmioty (w tym publiczne) nie decydują się na ubieganie 
o wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Jedynie niewielka część jednostek 
samorządu terytorialnego ubiegała się o wsparcie w Programie. Spośród 114 gmin w 
województwie mazowieckim jedynie 29,6% (93 gminy) ubiegało się o wsparcie z Programu. 
Spośród 37 powiatów jedynie 2 ubiegały się o takie wsparcie. Należy mieć jednak na uwadze, 
że w wielu przypadkach nie tylko jednostki samorządu, ale również ich jednostki organizacyjne, 
zależne i podporządkowane ubiegały się o wsparcie z Programu. Bardziej wiarygodne jest 
zatem analizowanie wpływu Programu poprzez uwzględnienie liczby realizowanych projektów 
na poszczególnych obszarach. 

4. Jakie zmiany należy wprowadzić, aby 
świadczenie usług opieki nad dziećmi w wieku 

W związku z wysokim poziomem trwałości wsparcia nie jest wymagane wprowadzanie zmian 
w tym zakresie. 
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do lat 3 oraz miejsc wychowania 
przedszkolnego po zakończeniu okresu 
trwałości w projektach było częściej 
kontynuowane? 

Obszar badawczy 5: Analiza złych praktyk w obszarze realizacji działań w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Pytanie badawcze Synteza odpowiedzi 

1. Jakie można wskazać złe praktyki w obszarze 
realizacji działań w zakresie opieki nad 
dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym zastosowane przez 
beneficjentów RPO WM 2014-2020? 

Badane podmioty nie zidentyfikowały tzw. złych praktyk, czyli rozwiązań, które się nie 
sprawdziły w ramach realizacji projektów. Jedynie dwie osoby w ramach badania ankietowego 
wskazały, że do złych praktyk należą: 

 Utrzymanie wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego na 
dotychczasowym poziomie pomimo realnego wzrostu cen. 

 Zakup sprzętu elektronicznego relatywnie niskiej jakości. 

2. Dlaczego działania te należy uznać za złe 
praktyki? 

 Utrzymanie wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego na 
dotychczasowym poziomie pomimo realnego wzrostu cen – zdaniem respondenta w 
ramach przyszłych projektów należałoby przewidzieć wyższe koszty przeznaczone na 
wynagrodzenia 

 Zakup sprzętu elektronicznego relatywnie niskiej jakości – zdaniem respondenta 
należałoby przewidzieć, by w ramach projektu zakupić mniejszą ilość sprzętu, ale 
wyższej jakości, co przełoży się na brak awaryjności i ewentualnej konieczności 
naprawy tego sprzętu. 

3. Jakie rozwiązania należało zastosować w 
miejsce zidentyfikowanych złych praktyk, aby 
zapewnić skuteczniejszą realizację działań w 
zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług 

Odpowiedzi udzielono w ramach wcześniejszego pytania badawczego. 
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opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w 
wieku przedszkolnym? 

Obszar badawczy 6: Wpływ realizacji projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 na 
realizację wybranych wskaźników długoterminowych 

Pytanie badawcze Synteza odpowiedzi 

1. Czy przewiduje się kontynuację świadczenia usług 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc 
wychowania przedszkolnego po zakończeniu okresu 
trwałości w projektach. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie 
powodów zmiany przeznaczenia placówki? 

92,3% beneficjentów przewiduje, że po zakończeniu obowiązkowego okresu trwałości 
będzie kontynuowała wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi w takim samym stopniu, 
jak miało to miejsce w projekcie. W przypadku pozostałej części beneficjentów nie 
potrafili oni odpowiedzieć na pytanie, co warunkowane jest zapewne dynamiczną 
sytuacją związaną z rozwojem pandemii COVID-19. 

2. W jaki sposób realizacja długoterminowych 
wskaźników rezultatu EFS wpłynęła na sytuację 
zawodową uczestników projektów? 

Odpowiedzi udzielono w ramach pytania badawczego 4 (obszar badawczy 3). 

3. Co decyduje o kontynuacji świadczenia usług opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania 
przedszkolnego po zakończeniu okresu trwałości w 
projektach? 

Jak wykazało przeprowadzone badanie, zakończenie trwałości projektu nie wiąże się z 
zakończeniem świadczonych usług na rzecz dzieci. Wręcz przeciwnie, wsparcie jest 
kontynuowane, co pozytywnie świadczy o trwałości rezultatów: 

 Pierwszym czynnikiem jest sam charakter wsparcia. 

 Drugim aspektem jest niedobór miejsc wychowania przedszkolnego i opieki 
nad dzieckiem. 

 Należy również wspomnieć o zainteresowaniu świadczonymi usługami przez 
rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 

 Kolejnym czynnikiem jest wzrost kwalifikacji zawodowych i kompetencji 
nauczycieli. 

4. Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założonych 
wartości długoterminowych wskaźników rezultatu EFS, 
a jeśli tak, to jak można mu przeciwdziałać? 

W ramach badania nie zidentyfikowano zagrożenia realizacji założonych wartości 
długoterminowych wskaźników rezultatu EFS. 
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6. Tabela wniosków i rekomendacji 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 
Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

1. 

Badanie dowiodło malejącej liczby 
dzieci w wieku do lat 6 na obszarze 
województwa mazowieckiego oraz 
dalszych, prognozowanych, 
spadków liczby osób z tej grupy 
wiekowej w perspektywie do 2030 
roku. Ukazało również, że jedynie 
niewielki odsetek dzieci (przede 
wszystkim na obszarach wiejskich) 
objęty jest opieką w 
zinstytucjonalizowanej formie. 
Tym samym nawet spadek liczby 
dzieci w tej grupie wiekowej nie 
spowoduje, że tworzone miejsca 
opieki pozostaną niewykorzystane 
(s. 56-59). 
Należy natomiast wskazać, że 
przedszkola nie dysponują 
infrastrukturą sportową (np. 
salami gimnastycznymi). Ta zaś 
będzie istotna po okresie 
pandemii, by przyzwyczaić na 
nowo dzieci do aktywności 
fizycznej oraz wyrobić w nich 

Zaleca się, by w latach 2021-2027 
kontynuować wsparcie na rzecz 
tworzenia i rozwoju miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 i do lat 6, gdyż 
pomimo trendów 
demograficznych dowiedziono 
dużego zapotrzebowania na 
miejsca opieki nad dziećmi, przede 
wszystkim na obszarach wiejskich 
w Regionie Mazowieckim 
Regionalnym (s. 59). 
W przyszłej perspektywie 
finansowej należy zatem 
skoncentrować się na dalszym 
wsparciu miejsc wychowania 
przedszkolnego, wzbogacając typy 
projektu możliwe do realizacji o 
rozwój infrastruktury 
towarzyszącej – sportowej, np. sal 
gimnastycznych, boisk (s. 99). 

IZ RPO WM 
2021-2027 
IP RPO WM 
2021-2027 

W ramach przygotowań do 
perspektywy finansowej 2021-2027 
należy uwzględnić działania lub 
poddziałania ukierunkowane na 
rzecz tworzenia i rozwoju miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 i do lat 6. 
Powinny one znaleźć 
odzwierciedlenie w projekcie 
Programu na lata 2021-2027, z 
zastrzeżeniem ostatecznego kształtu 
linii demarkacyjnej wsparcia, 
wynikającej z Umowy Partnerstwa 
dla realizacji polityki spójności 2021-
2027 w Polsce. 
Wśród typów projektów, 
określonych w projekcie Programu 
na lata 2021-2027 i następnie jego 
przyjętej wersji oraz SzOOP należy 
rozważyć wsparcie infrastruktury 
sportowej. W tym celu należy 
określić również zakres wydatków 
kwalifikowalnych, jakie mogą być 
poniesione w ramach tego typu 
projektu oraz zakres sprzętu, jaki 

I kwartał 2022 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 
Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

zdrowe nawyki związane z ruchem 
i sportem. Place zabaw i ogródki 
przy przedszkolach należy uznać za 
niewystarczające względem tego 
celu (s. 99). 

powinien znaleźć się na 
wyposażeniu wspartej 
infrastruktury. Zaleca się, by w 
ramach tego typu projektu wesprzeć 
również działania zmierzające do 
wzrostu aktywności fizycznej wśród 
dzieci, niezależnie od wspierania 
infrastruktury (np. poprzez 
zapewnienie nauki pływania dla 
dzieci). 

2. 

Jedną z trudności, na jaką 
napotykali w trakcie realizacji 
projektów beneficjenci wdrażający 
przedsięwzięcia z zakresu 
wzmocnienia atrakcyjności oferty 
edukacyjnej, była absencja dzieci. 
Tym samym traciły one możliwość 
uczestnictwa we zajęciach 
przypadających w czasie ich 
nieobecności, a na kolejnych 
zajęciach, na których były obecne 
po absencji, trudniej było 
skoncentrować ich uwagę. W 
połączeniu z faktem, że projekty 
były przewidywane głównie na 

Zaleca się, by w ramach przyszłych 
projektów z zakresu wzbogacania 
oferty edukacyjnej promować 
projekty, które trwają dłużej, niż 
jeden rok szkolny. Część spośród 
beneficjentów nie posiada bowiem 
wiedzy w zakresie tego, że istnieje 
możliwość realizacji projektu 
wykraczającego poza ten okres. 
Promowanie takich projektów 
powinno odbywać się poprzez 
informowanie o tym potencjalnych 
wnioskodawców podczas szkoleń i 
spotkań informacyjnych oraz 
poprzez uwzględnienie okresu 

IZ RPO WM 
2021-2027 
IP RPO WM 
2021-2027 

W ramach naborów wniosków w 
trybie konkursowym należy 
przewidzieć, by premiowane były 
przedsięwzięcia wykraczające poza 
okres 1 roku szkolnego. Przełoży się 
to na możliwość ujęcia w większym 
stopniu działań przewidzianych na 
rzecz doskonalenia kompetencji i 
kwalifikacji kadr pracujących z 
dziećmi. 

I kwartał 2022 
r. 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 
Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

okres jednego roku szkolnego, 
powodowało to występowanie 
relatywnie ograniczonych efektów 
projektów, zaś przeprowadzone 
badania ukazują, że beneficjenci z 
chęcią zrealizowaliby projekt 
przewidziany na dłuższy okres (s. 
142, 181). 

realizacji przedsięwzięcia 
wykraczającego poza 1 rok szkolny 
wśród kryteriów premiujących na 
etapie oceny wniosku o 
dofinansowanie (s. 142). 

3. 

Zauważa się w dalszym ciągu 
nierównomierne rozmieszczenie 
miejsc wychowania 
przedszkolnego i miejsc opieki nad 
dzieckiem do lat 3. Pomimo 
przyjętych kryteriów wyboru 
projektów, mających na celu 
niwelowanie tego zróżnicowania, 
występuje on w dalszym ciągu (s. 
46, 53-54). 

Zaleca się kontynuację wspierania 
miejsc opieki nad dzieckiem do lat 
3 i miejsc wychowania 
przedszkolnego, przede wszystkim 
na obszarach, gdzie występują 
braki w dostępie do tych miejsc (s. 
69). 

IZ RPO WM 
2021-2027 
IP RPO WM 
2021-2027 

Należy opracować wykaz gmin, w 
których nie znajdują się placówki 
świadczące opiekę nad dziećmi do 
lat 3 i do lat 6 oraz na bieżąco (np. w 
cyklu rocznym) go aktualizować. 
Wsparcie (poprzez mechanizmy 
terytorialne, kryteria wyboru 
projektów) powinno być kierowane 
do tych obszarów, które pod 
względem tworzenia i rozwoju tych 
miejsc (co może zostać stwierdzone 
w wyniku analizy ww. wykazu) oraz 
odsetka dzieci objętych opieką 
znajdują się poniżej średniej 
województwa. Wsparcie kierowane 
na tworzenie i rozwój miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 jest jednak 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 
Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

uzależnione od ostatecznego 
kształtu linii demarkacyjnej 
wynikającej z Umowy Partnerstwa 
dla realizacji polityki spójności 2021-
2027 w Polsce oraz zapisów 
Programu na lata 2021-2027. 

4. 

Największym zainteresowaniem 
cieszyły się całodzienne, 
zinstytucjonalizowane formy 
wsparcia (żłobki, przedszkola). 
Dużo mniejszą popularnością 
cieszyły się kluby dziecięce, dzienni 
opiekunowie i nianie. Wynikać to 
może z chęci zapewnienia 
wysokiego poziomu trwałości 
projektu oraz zaufania rodziców do 
tych form wsparcia. Wśród innych 
przyczyn można wskazać na to, że 
całodzienne formy opieki nad 
dzieckiem dają rodzicom i 
opiekunom prawnym najszersze 
możliwości w zakresie aktywizacji 
zawodowej (s. 61, 91, 147) 

W ramach przyszłej perspektywy 
finansowej należy wspierać 
całodzienne formy opieki, które są 
najbardziej trafne i skuteczne, a 
także cieszą się największym 
zainteresowaniem ze strony 
beneficjentów i zaufaniem ze 
strony rodziców/opiekunów 
prawnych dzieci (s. 59, 91-93). 

IZ RPO WM 
2021-2027 
IP RPO WM 
2021-2027 

Wśród typów projektów, 
określonych w projekcie Programu 
na lata 2021-2027 i następnie jego 
przyjętej wersji oraz SzOOP powinny 
znajdować się te nastawione na 
tworzenie przedszkoli i żłobków. 
Wsparcie kierowane na tworzenie i 
rozwój miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 jest jednak uzależnione od 
ostatecznego kształtu linii 
demarkacyjnej wynikającej z 
Umowy Partnerstwa dla realizacji 
polityki spójności 2021-2027 w 
Polsce oraz zapisów Programu na 
lata 2021-2027. 

I kwartał 2022 
r. 

Programowa, 
operacyjna 

5. 
Obserwuje się, że w przypadku 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

Zaleca się, by w ramach przyszłej 
perspektywy finansowej wzmocnić 

IZ RPO WM 
2021-2027 

W ramach przygotowań do kolejnej 
perspektywy finansowej należy 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 
Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

kwalifikacje kadry zajmującej się 
dziećmi są niższe, niż w przypadku 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 6. 
Niezależnie od tego obserwuje się, 
że rotacja kadr w takich 
placówkach jest relatywnie duża 
zwłaszcza w placówkach 
prywatnych, zatrudnienie odbywa 
się w nieatrakcyjnej formie (na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej), a wynagrodzenie 
jest niesatysfakcjonujące w 
porównaniu do odpowiedzialności, 
jaka jest nałożona na pracownika 
zajmującego się dziećmi (s. 129). 

kompetencje i kwalifikacje kadry 
zatrudnionej do opieki nad dziećmi 
– przede wszystkim w miejscach 
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w 
placówkach prywatnych (gdzie 
skala problemu wydaje się 
większa)  
(s. 129). 

IP RPO WM 
2021-2027 

wprowadzić do dokumentacji 
projektowej rozwiązania, które 
przyczyniałyby się do większej 
dbałości beneficjentów o jakość 
zatrudnianej do opieki nad dziećmi 
kadry. Należałoby wprowadzić 
zalecenie przewidujące zatrudnienie 
osób na podstawie umowy o pracę. 

6. 

Za dobrą praktykę w zakresie 
realizowanych projektów należy 
uznać wsparcie kierowane do 
rodziców/opiekunów prawnych 
dzieci. Pozwalało ono przekonać 
rodziców i opiekunów do tego, że 
diagnozowanie dziecka w kierunku 
wykrywania deficytów jest istotne 
dla jego rozwoju. Dodatkowo 
uczestnictwo rodziców w ramach 

Zaleca się promowanie włączenia 
rodziców i opiekunów prawnych 
dzieci w zajęcia jako dobrej 
praktyki. Rekomenduje się 
ponadto, by w ramach wsparcia z 
zakresu uatrakcyjnienia oferty 
edukacyjnej przewidzieć 
możliwość uczestnictwa w 
zajęciach – wraz z dzieckiem – jego 
rodzica/opiekuna (s. 96). 

IZ RPO WM 
2021-2027 
IP RPO WM 
2021-2027 

Zaleca się, by w ramach przyszłych 
projektów z zakresu uatrakcyjnienia 
oferty edukacyjnej przewidzieć (w 
miarę możliwości i ograniczeń 
wynikających z regulacji nałożonych 
przez KE) możliwość dobrowolnego 
uczestnictwa rodziców w zajęciach 
dodatkowych – w taki sposób, by 
mogli oni skorzystać ze wsparcia w 
przypadku gdy praca pozwoli im na 

I kwartał 2022 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 
Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

zajęć specjalistycznych (np. 
logopedycznych) pozwalało 
rodzicom i opiekunom 
obserwować pracę specjalistów i 
kontynuować z dziećmi w domu 
ćwiczenia podejmowane na 
zajęciach. Dzięki temu wsparcie 
przyniosło zwielokrotnione efekty 
względem zamierzonych (s. 96). 

takie uczestnictwo. Pozwoli to na 
poznanie przez rodzica/opiekuna 
metod pracy z dzieckiem w celu 
niwelowania deficytów. Rodzice i 
opiekunowie, posiadając wiedzę z 
zakresu tego, w jaki sposób 
wykonywać ćwiczenia korekcyjne 
lub logopedyczne z dzieckiem będą 
mogli kontynuować je z dzieckiem w 
większym wymiarze, niż przewidują 
to projekty, a tym samym efekty 
uzyskiwane przez dzieci będą 
większe.  

7. 

Wsparcie, które uzyskali rodzice i 
opiekunowie prawni dzieci 
spowodowało, że zmniejszyła się 
ich skłonność do migracji poza 
Mazowsze. Ponadto 
zaobserwowano, że w przypadku 
rozważania migracji dotyczy ona 
nie chęci zapewnienia lepszej 
opieki dla dziecka (taka już została 
bowiem zapewniona), a innych 
czynników, jak np. 
przeprowadzenia się do 

Rekomenduje się utrzymanie 
wsparcia. W świetle malejącego 
przyrostu naturalnego, jaki 
obserwuje się w województwie 
może ono przyczynić się do 
zmniejszenia skłonności osób w 
wieku produkcyjnym i 
przedprodukcyjnym do 
przeprowadzki poza obszar 
województwa mazowieckiego, co 
jest istotne dla rozwoju przede 

IZ RPO WM 
2021-2027 
IP RPO WM 
2021-2027 

Zaleca się, by wsparcie było 
kontynuowane z uwzględnieniem 
specyfiki terytorialnej 
poszczególnych gmin, na obszarze 
których jest udzielane. Pozwoli to na 
uzyskanie większych efektów przez 
rodziców (np. w postaci 
zatrudnienia), przez co skłonność do 
migracji będzie ulegała 
sukcesywnemu zmniejszaniu. 

I kwartał 2022 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia 
Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa 
rekomendacji 

mieszkania o wyższym 
standardzie/większym metrażu. 
Ponadto zmienił się charakter 
planowanych migracji – z migracji 
do innego województwa na rzecz 
migracji w obrębie gminy, powiatu 
lub sąsiadujących gmin (s. 166). 

wszystkim Regionu Mazowieckiego 
Regionalnego (s. 168). 

8. 

Pandemia COVID-19 
spowodowała, że w okresie od 
początku 2020 r. do czasu 
sporządzenia niniejszego raportu 
(II kwartał 2021 r.) przedszkola i 
żłobki dwukrotnie musiały zostać 
czasowo zamknięte (w celu 
zahamowania transmisji wirusa). 
Spowodowało to trudności w 
działaniu tych placówek 
(konieczność przedłużenia 
realizacji projektu, konieczność 
obniżenia czesnego, rezygnacje 
rodziców z udziału w projekcie, 
późniejsze absencje dzieci oraz 
kadry zatrudnionej w danym 
podmiocie (z uwagi na chorobę lub 
podejrzenie choroby). Zarówno 

W celu minimalizacji negatywnych 
skutków nieprzewidzianych 
zdarzeń, negatywnie 
wpływających na realizację 
projektu zaleca się, by jednym z 
kryteriów oceny w ramach 
wniosku o dofinansowanie 
pozostały – tak jak w perspektywie 
2014-2020 w przypadku projektów 
o wartości co najmniej 2 mln PLN – 
mechanizmy minimalizacji ryzyka 
(np. monitorowanie jego zmian), 
które w przypadku wystąpienia 
określonych zjawisk beneficjent 
będzie wdrażał w życie (s. 69). 

IZ RPO WM 
2021-2027 
IP RPO WM 
2021-2027 

Zaleca się, by w ramach 
przygotowań do kolejnej 
perspektywy finansowej uwzględnić, 
podobnie, jak ma to miejsce w 
przypadku wniosku na lata 2014-
2020 odrębny punkt, w którym 
wnioskodawca powinien wskazać na 
mechanizmy minimalizacji ryzyka, 
jakie zamierza wdrożyć. Element ten 
powinien być oceniany przez KOP, a 
jego efekty (w zakresie 
implementacji rozwiązania w 
projekcie) powinny znajdować 
odzwierciedlenie w ramach 
wniosków o płatność. 
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taka sytuacja, jak i inne 
nieprzewidziane zdarzenia mogą 
wystąpić również w przyszłości i 
należy się przygotować do ich 
ewentualnego wystąpienia (s. 69). 
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7. Table of conclusions and recommendations 

No. Conclusion Recommendation 
Adressee of the 
recommendation 

Manner of implementation 
Time of 
implementation 
(quarter) 

Class of the 
recommendation 

1. 

A decreasing number of children 
up to 6 years old was identified 
in the Mazowieckie Voivodeship. 
Further drops in the number of 
people in this age group are 
forecasted by 2030. Conducted 
research showed that merely an 
inconsiderable percentage of 
children receive institutionalized 
care (mainly in rural areas). 
Therefore, even a decrease in 
the number of children in this 
age group will not result in not 
using established care facilities 
(pp. 56-59). 
However, attention shall be 
drawn to the fact that facilities 
for pre-school aged children do 
not have sports infrastructure 
(e.g. gyms). This aspect will be 
especially significant after the 
pandemic, in order to accustom 
children to physical activity and 
to develop healthy habits 

It is recommended to continue 
support for development of care 
facilities for children up to 6 
years old in 2021-2027. Despite 
recorded demographic trends, a 
considerably high demand for 
childcare services was identified, 
mainly in rural areas of the 
Mazowieckie Regional Region (p. 
59). 
Therefore, in the future financial 
perspective it is necessary to 
focus on further support for pre-
school education places, 
supplementing types of projects 
that can be implemented with 
the development of 
accompanying sports 
infrastructure, including gyms 
and sports fields (p. 99). 

MA of the ROP 
MV 2021-2027 
IB of the ROP MV 
2021-2027 

As part of the preparations for the 
2021-2027 financial perspective, 
measures or sub-measures aimed 
at the creation and development 
of care facilities for children up to 
3 and 6 years old should be 
reflected in the draft of the 
Programme for 2021-2027, 
subject to the final support 
demarcation line, resulting from 
the Partnership Agreement for 
the implementation of the 
cohesion policy 2021-2027 in 
Poland. 
Support for sports infrastructure 
should be considered among 
types of projects specified in the 
draft of the Programme for 2021-
2027, its adopted version and in 
the Detailed Description of 
Priority Axes. Furthermore, the 
scope of eligible expenses that 
may be incurred under this type 
of project and the scope of 

I quarter of 
2022 

Programme, 
operational 
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No. Conclusion Recommendation 
Adressee of the 
recommendation 

Manner of implementation 
Time of 
implementation 
(quarter) 

Class of the 
recommendation 

related to exercise and sports. 
Playgrounds and gardens at 
facilities should be considered 
insufficient in relation to this 
objective (p. 99). 

equipment that should be 
equipped with the supported 
infrastructure should also be 
specified. It is recommended for 
this type of project to support 
activities aimed at increasing 
physical activity among children, 
regardless of supporting 
infrastructure (e.g. by providing 
swimming lessons for children). 

2. 

One of difficulties encountered 
by beneficiaries implementing 
projects aimed at increasing the 
attractiveness of the educational 
offer during the implementation 
of projects was the absence of 
children, who lost the 
opportunity to participate in 
activities that occurred during 
their absence, therefore it was 
more difficult to focus their 
attention on the later activities. 
Combined with the fact that the 
projects were intended mainly 
for one school year, such 

In future projects in the scope of 
increasing the educational offer 
it is recommended to promote 
projects which last longer than 
one school year. Some among 
beneficiaries do not have the 
knowledge that it is possible to 
implement the project 
exceeding this period. 
Promotion of such projects 
should be implemented by 
informing potential applicants 
during trainings and information 
meetings, and by awarding 
projects exceeding 1 school year 

MA of the ROP 
MV 2021-2027 
IB of the ROP MV 
2021-2027 

It should be foreseen for 
proposals under the competition 
procedure that projects 
implemented for more than one 
school year should be awarded, 
ensuring the possibility to include 
measures envisaged for the 
improvement of competences 
and qualifications of staff working 
with children to a more 
considerable scope. 

I quarter of 
2022 

Programme, 
operational 
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situation resulted in the 
occurrence of relatively limited 
effects of projects. Conducted 
research shows that 
beneficiaries would be willing to 
implement projects planned for 
a longer period of time 
(pp. 142, 181). 

through the evaluation criteria 
for the application for co-
financing (p. 142). 

3. 

An uneven distribution of places 
for pre-school education and 
care facilities for children up to 3 
years old is observed. It still 
occurs despite the adopted 
project selection criteria aimed 
at eliminating this diversification 
(p. 46, 53-54). 

It is recommended to continue 
supporting places for pre-school 
education and places of care for 
children up to 3 years old, 
especially in areas where there 
are identified shortages in access 
to these facilities (p. 69). 

MA of the ROP 
MV 2021-2027 
IB of the ROP MV 
2021-2027 

A list of communes in which there 
are no institutions providing care 
for children under 3 and up to 6 
years old should be developed 
and updated on an ongoing basis 
(e.g. on an annual basis). Support 
should be directed (through 
territorial mechanisms, project 
selection criteria) to areas which 
are below the voivodeship 
average value in terms of the 
creation and development of 
these places (which can be 
reflected in the abovementioned 
list) and the percentage of 
children using them. Support for 
the creation and development of 

I quarter of 
2022 

Programme, 
operational 
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care facilities for children up to 3 
years old depends on the final 
shape of the demarcation line 
resulting from the Partnership 
Agreement for the 
implementation of the cohesion 
policy 2021-2027 in Poland and 
the provisions of the Programme 
for 2021-2027. 

4. 

The most popular forms of 
support included 
institutionalized forms of day 
care (nurseries, kindergartens). 
Children's clubs, day carers and 
nannies were less popular, 
which might result from the 
objective to ensure a high level 
of project sustainability and 
parents' trust in these forms of 
support. Among other reasons, 
it should be indicated that forms 
of day childcare provide parents 
and legal guardians with the 
most opportunities in terms of 

Forms of day care should be 
supported in the future financial 
perspective, constituting the 
most relevant, effective and the 
most popular forms among 
beneficiaries, gaining the trust of 
parents/legal guardians (pp. 59, 
91-93). 

MA of the ROP 
MV 2021-2027 
IB of the ROP MV 
2021-2027 

Types of projects specified in the 
draft of the Programme for 2021-
2027, its adopted version and the 
Detailed Description of Priority 
Axes should include types aimed 
at creating kindergartens and 
nurseries. Support for the 
creation and development of care 
facilities for children up to 3 years 
old depends on the final shape of 
the demarcation line resulting 
from the Partnership Agreement 
for the implementation of the 
cohesion policy 2021-2027 in 
Poland and the provisions of the 
Programme for 2021-2027. 

I quarter of 
2022 

Programme, 
operational 



 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

S t r o n a  - 270 - 
 

No. Conclusion Recommendation 
Adressee of the 
recommendation 

Manner of implementation 
Time of 
implementation 
(quarter) 

Class of the 
recommendation 

professional activation (pp. 61, 
91, 147). 

5. 

It is observed that qualifications 
of staff taking care of children 
are lower in care facilities for 
children up to 3 years old than in 
the case of places of care for 
children up to 6 years old. 
However, it is observed that the 
staff retention is relatively high 
especially in private facilities, 
employment takes a worse form 
(under a civil law contract), and 
the remuneration is 
unsatisfactory compared to the 
responsibility that is imposed on 
an employee taking care of 
children (pp. 129). 

For the future financial 
perspective it is recommended 
to strengthen competences and 
qualifications of the staff 
employed to care for children - 
especially in places of care for 
children up to 3 years old and in 
private institutions (where the 
scale of the problem seems to 
be more considerable) (p. 129). 

MA of the ROP 
MV 2021-2027 
IB of the ROP MV 
2021-2027 

Preparing the next financial 
perspective solutions should be 
introduced into the project 
documentation, contributing to 
the more considerable scope to 
which beneficiaries pay attention 
about the quality of the staff 
employed to care for children. A 
recommendation aimed at the 
employment of people on the 
basis of an employment contract 
should be introduced. 

I quarter of 
2022 

Programme, 
operational 

6. 

Support addressed to 
parents/legal guardians of 
children should be considered a 
good practice in the scope of 
implemented projects. Such 
support led to increased 
awareness of parents and legal 

It is recommended to promote 
the involvement of parents and 
legal guardians of children in 
measures (as part of a good 
practice). Aiming at increasing 
the attractiveness of educational 
offer, it is also recommended to 

MA of the ROP 
MV 2021-2027 
IB of the ROP MV 
2021-2027 

In future projects concerning the 
increase of the attractiveness of 
educational offer, it is 
recommended to provide parents 
with the possibility of voluntary 
participation in additional 
activities (in accordance with 

I quarter of 
2022 

Programme, 
operational 
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guardians concerning the 
significance of diagnosing a child 
towards detecting deficits in 
relation to their development. 
Moreover, the participation of 
parents in specialist classes (e.g. 
speech therapy) allowed parents 
and guardians to observe the 
work of specialists and to 
continue the exercises 
undertaken during classes with 
their children at home. Due to 
this, the support resulted in 
multiplied effects in relation to 
intended results (p. 96). 

provide parents/legal guardians 
with the possibility to participate 
in activities together with 
children (p. 96). 

possibilities and regulations 
imposed by the European 
Commission) in a manner in 
which they could benefit from 
support when work allows them 
for such participation. This would 
result in the possibility of the 
parent/legal guardian to learn 
about methods of working with 
the child in order to eliminate 
deficits. Parents and guardians, 
having knowledge of how to 
perform corrective or speech 
therapy exercises with a child, will 
be able to continue them with the 
child to a more considerable 
extent than included in projects, 
therefore effects achieved by 
children will be more 
considerable.  

7. 

Support obtained by the parents 
and legal guardians of children 
resulted in the reduction of their 
tendency to migrate outside of 
the Mazowieckie Voivodeship. 

It is recommended to continue 
the support. Given the declining 
birth rate observed in the 
voivodeship, it may contribute to 
the reduction of the tendency of 

MA of the ROP 
MV 2021-2027 
IB of the ROP MV 
2021-2027 

It is recommended to continue 
the support taking into 
consideration the territorial 
specificity of individual 
communes in which it is provided. 

I quarter of 
2022 

Programme, 
operational 
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Furthermore, according to 
conducted study, when 
considering migration, parents 
did not refer to the will to 
provide better care for the child 
(as it has already been 
provided), but to other factors, 
such as moving to a higher 
standard/larger apartment. 
Moreover, the scope of planned 
migrations has changed - from 
migration to another 
voivodeship to migration within 
a commune, poviat or 
neighbouring communes (p. 
166). 

people in working age and pre-
working age to move outside of 
the Mazowieckie Voivodeship, 
which is especially significant for 
the development of the 
Mazowieckie Regional Region (p. 
168). 

Because of this parents would 
achieve more considerable effects 
(e.g. in the form of employment), 
therefore, the tendency to 
migrate will gradually decrease. 

8. 

In the period from the beginning 
of 2020 until the preparation of 
this report (second quarter of 
2021), kindergartens and 
nurseries had to be temporarily 
closed twice due to the COVID-
19 pandemic (in order to inhibit 
transmission of the virus), which 
resulted in difficulties in the 

In order to minimize the 
negative effects of unforeseen 
events negatively affecting the 
implementation of the project, it 
is recommended to ensure that 
evaluation criteria under the 
application for co-financing 
include risk minimization 
mechanisms (for example 

MA of the ROP 
MV 2021-2027 
IB of the ROP MV 
2021-2027 

In the stage of preparation for the 
next financial perspective it is 
recommended to include a 
separate element in which the 
applicant should indicate the risk 
minimization mechanisms they 
intend to implement, similarly to 
the application for 2014-2020. 
This element should be assessed 

I quarter of 
2022 

Programme, 
operational 
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operation of these facilities (the 
need to extend the project 
implementation, the need to 
reduce tuition fees, parents' 
resignation from participation in 
the project, subsequent 
absences of children and staff 
employed in a given facility due 
to illness or suspected presence 
of the virus). Such unforeseen 
events may also occur in the 
future, therefore it is necessary 
to be prepared for their possible 
occurrence (p. 69). 

monitoring its changes), which 
the beneficiary would 
implement in certain situations - 
as it was used in the 2014-2020 
perspective in the case of 
projects with a value of at least 
PLN 2 million (p. 69). 

and its effects (in terms of 
implementing the solution in the 
project) should be reflected in 
applications for payment.  
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10. Aneksy 

10.1. Wzory narzędzi badawczych 

Aneks w postaci odrębnego pliku MS Word. 

10.2. Zestawienie wyników badań ilościowych 

Aneks w postaci odrębnych plików MS Excel. 

10.3. Transkrypcje i notatki z badań jakościowych 

Aneks w postaci odrębnych plików MS Word. 

 


