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Cel badania 

Badanie dotyczyło 
kompleksowej oceny 

projektów realizowanych  
w ramach RPO WK-P  

2014-2020, które miały na 
celu poprawę efektywności  
i jakości kapitału ludzkiego 
oraz dostępu do wysokiej 

jakości usług edukacyjnych. Edukacja 
przedszkolna 

Kształcenie 
ogólne 

Pomoc 
stypendialna 

Kształcenie 
zawodowe 

Edukacja 
dorosłych 

Analizy zostały przeprowadzone  
w 5 głównych obszarach wsparcia  

z zakresu edukacji 

I etap  
(sierpień 2018) 

II etap  
(listopad 2018) 

Raport prezentuje stan na 
kwiecień 2018 r. (podpisane 

umowy) oraz czerwiec 2018 r. 
(realizacja wskaźników) 



Metodologia badania 

Analiza danych 
zastanych 

IDI z przedstawicielami 
UM WK-P  

(n=12)  

IDI z przedstawicielami 
Kuratorium Oświaty 

(n=4) 

IDI z dyrektorami szkół 
i innych placówek 

oświaty (n=20) 

Badanie ilościowe  
z beneficjentami 

(n=112) 

Badanie ilościowe  
z nauczycielami 

(n=450) 

Badanie ilościowe  
ze szkołami  

i placówkami  
(n=153 + n=330) 

Analizy  
kontrfaktyczne 

FGI z dyrektorami szkół 
i innych placówek 

oświaty  (n=4) 

ITI z uczestnikami 
obszaru kształcenia 

osób dorosłych (n=18)  

ITI z beneficjentami 
projektów w obszarze 

kształcenia osób 
dorosłych (n=4) 

Benchmark rozwiązań 
instytucjonalnych  

w zakresie kształcenia 
osób dorosłych 

3 
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Wsparcie edukacji – główne dane (1) 

Na wsparcie edukacji w budżecie 
RPO WK-P 2014-2020 przeznaczono 

prawie 771,5 mln zł, co stanowi 
9,6% ogółu środków Programu. 

Edukacja 
9,6% 

Edukacja 
przedszkolna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,5 mln zł 
18% 

Kształcenie 
ogólne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

122,8 mln zł  
16% 

Pomoc 
stypendialna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,5 mln zł  
4% 

Kształcenie 
zawodowe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

313,4 mln zł  
41% 

Edukacja osób 
dorosłych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

164,3 mln zł  
21% 

29% 

71% 

EFRR EFS 

550,9 mln zł 

220,6 mln zł 
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Wsparcie edukacji – główne dane (2) 

kształcenie 

ogólne 
pomoc  

stypendialna 

kształcenie zawodowe edukacja osób  

dorosłych 

45% 

88% 

59% 

21% 

61% 

12% 

100% 100% 

38% 

54% 

33% 

25% 
30% 

5% 

6.3.1 6.4.2 10.1.1 10.2.1 10.1.2 10.2.2 10.3.1 10.3.2 6.3.2 6.4.3 10.1.3 10.2.3 10.4.1 10.4.2 

edukacja przedszkolna 

Na to Poddziałanie skierowano 

dodatkowe 5 mln euro,  

w związku z dużymi potrzebami 

ZI
T 

ZI
T 

ZI
T 

ZI
T 

ZI
T 

Największy poziom kontraktacji miał miejsce  
w obszarze pomocy stypendialnej dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych oraz w edukacji 
przedszkolnej na infrastrukturę.  

 
Najniższy - w obszarze kształcenia ogólnego oraz 
edukacji osób dorosłych na rzecz rynku pracy. 

% kontraktacji 
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Wsparcie edukacji – główne dane (3) 

Rozkład terytorialny wartości dofinansowania projektów  
w obszarach: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, 

kształcenia zawodowego, edukacji osób dorosłych [zł] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 na dzień 30 kwietnia 
2018 roku; wielkość wykresu kołowego odzwierciedla wartość wsparcia 

W ramach wszystkich ww. Poddziałań 
podpisano umowy na realizację  

168 projektów na łączną kwotę ponad  
303 mln zł, w tym wartość dofinansowania 

UE to ponad 226 mln zł, co stanowiło  
30% całkowitej zaplanowanej kwoty  

na wsparcie edukacji w Programie.  
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Wsparcie edukacji – główne dane (4) 

Liczba wspartych szkół/placówek w obszarze edukacji 
przedszkolnej, ogólnej i zawodowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy szkół biorących 
udział w projektach, dane pozyskane od beneficjentów 

Wsparciem objęto  

538  
szkół, przedszkoli i innych 

placówek systemu 
oświaty. 

73 

29 
2 

62 

2 
edukacja przedszkolna 

kształcenie ogólne 

pomoc stypendialna 

kształcenie zawodowe 

edukacja osób 
dorosłych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy 
SL2014 na dzień 30 kwietnia 2018 roku 

Liczba projektów w obszarach wsparcia  
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Edukacja przedszkolna (1) 

100% 

75% 

63% 

25% 

13% 

0% 

91% 

77% 

68% 

5% 

18% 

0% 

Tworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego 

Doskonalenie kompetencji lub 
kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 

niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, w tym z dziećmi z … 

Rozszerzenie oferty ośrodków 
wychowania przedszkolnego o 

dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 
edukacyjne dzieci w zakresie … 

Realizacja dodatkowej oferty 
edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z 
niepełnosprawnością udział w … 

Zakładanie nowych ośrodków 
wychowania przedszkolnego 

Dostosowanie istniejących miejsc 
wychowania przedszkolnego do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami 

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT 

Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne 

80% 

20% 

79% 

36% 

21% 

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, 
adaptacja, modernizacja, remont 

istniejących obiektów na potrzeby 
świadczenia usług wychowania 

przedszkolnego wraz z niezbędnym … 

Budowa nowego obiektu na potrzeby 
świadczenia usług wychowania 

przedszkolnego wraz z niezbędnym 
wyposażeniem 

Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie 
jako element projektu wskazanego 

powyżej), w tym m.in.: zakup sprzętu 
informatycznego, multimedialnego i 

oprogramowania wykorzystywanego w … 

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT 

Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną  

Najczęściej realizowane działania w projektach EFS 

Najczęściej realizowane działania w projektach EFRR 
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Pozytywna ocena zmian wynegocjowanych z KE  
w RPO WK-P 2014-2020, rozszerzających możliwość 
realizowania projektów infrastrukturalnych 
ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc  
w przedszkolach, ale również na poprawę stanu 
technicznego obiektów. 

34% gmin wskazało na istnienie obiektów 
przedszkolnych, których stan techniczny 
wymaga interwencji (źródło: diagnoza 
„Wychowanie przedszkolne w województwie 
kujawsko-pomorskim 2017”), 

Gminy miejskie: konieczne są i będą 
inwestycje kładące nacisk na zwiększenie 
jakości placówek przedszkolnych oraz jakości 
ich oferty edukacyjnej, 

Gminy wiejskie: duże są potrzeby dotyczące 
tworzenia nowych miejsc w przedszkolach. 

Edukacja przedszkolna (2) 

Tworzeniu miejsc wychowania przedszkolnego 
towarzyszyło podnoszenie kompetencji nauczycieli 
niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, w tym z dziećmi  
z niepełnoprawnościami oraz organizacja zajęć 
dodatkowych dla dzieci, wyrównujących szanse 
edukacyjne.  

Wsparcie oferowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 jest adekwatne w stosunku do strategicznych 
wyzwań w obszarze edukacji przedszkolnej. 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat w placówkach  
wychowania przedszkolnego (GUS) 

2007 2013 2017 

Polska ogółem 47% 74% 85% 

Kujawsko-pomorskie 37% 67% 76% 

Mimo 15. pozycji pod względem odsetka dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym, wzrost liczby dzieci objętych 

edukacją przedszkolną jest znaczący od roku 2007.  
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Edukacja przedszkolna (3) 

Istnieje duży potencjał trwałości uzyskanych 
efektów. Przy projektowaniu RPO WK-P  
2014-2020 wykorzystano doświadczenia  
z perspektywy 2007-2013. Przyjęto kryteria 
wyboru projektów mające zapewnić większą 
trwałość. 

 

 

W konkursach preferuje się projekty 
zakładające wsparcie dzieci  
z niepełnosprawnościami, jednak 
zdecydowana mniejszość beneficjentów 
decyduje się je realizować, pomimo 
deklarowanych potrzeb wśród placówek. 

Warunkiem utrzymania trwałości efektów 
wynikających z modernizacji infrastruktury, 
będzie zapewnienie dalszego finansowania. 
Beneficjenci zwracają uwagę na ryzyko  
braku dostępu do źródeł finansowania.  

W projektach EFRR zostanie utworzonych 2 159 miejsc w infrastrukturze przedszkolnej  
(100% wartości w Programie). W projektach EFS zostanie dofinansowanych 1 508 miejsc 
wychowania przedszkolnego (45% wartości w Programie, a do wydania pozostało 72% alokacji). 

Rekomenduje się, aby część alokacji w ramach EFS 
ukierunkować na jeszcze wyższą jakość tworzonych miejsc 
wychowania przedszkolnego, na przykład poprzez 
premiowanie projektów zakładających działania 
ukierunkowane na zajęcia, szczególnie indywidualne,  
dla dzieci z dysfunkcjami oraz zakup specjalistycznych 
(droższych niż standardowe wyposażenie) pomocy 
dydaktycznych i specjalistycznych.  
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Kształcenie ogólne (1) 

Analiza rozkładu terytorialnego projektów wskazuje na trafną lokalizację projektów w relacji do 
poziomu edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w odniesieniu do wyników 
egzaminów końcowych.  

W największych miastach regionu i ich obszarach funkcjonalnych realizowane są także zintegrowane 
projekty odpowiadające stwierdzonym na etapie programowania potrzebom, wynikającym z istnienia 
dużych dysproporcji w jakości kształcenia w skali dużych miast kraju.  

Projekty 
służą: 



‹#› 
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W obszarze edukacji ogólnej największych efektów należy spodziewać się  
w zakresie poprawy kompetencji kluczowych uczniów. Do 2023 roku tego 
rodzaju wsparcie otrzymać ma 54 tys. uczniów, co wobec ogólnej liczby 
uczniów placówek kształcenia ogólnego, wynoszącej 232 tys. uczniów, 
stanowi 23% ogółu.  

 

Na 17 800 nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach 
i liceach dotychczas zadeklarowano (w projektach, w których podpisano 
umowy) przeszkolenie 1 834 nauczycieli, co oznacza, że ze wsparcia 
skorzysta zapewne 1/10 nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
kształcenia ogólnego.  

 

Na 1 204 placówki kształcenia ogólnego w województwie wsparciem objęto 
dotąd 208, co oznacza, że ze wsparcia korzysta ok. 1/6 wszystkich 
placówek. 

Kształcenie ogólne (3) 
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Czy podpisanie umowy o dofinansowanie 
nastąpiło zgodnie z Państwa 

oczekiwaniami? 

Kształcenie przedszkolne, ogólne, zawodowe 

67% 

26% 

7% 

Tak Nie, podpisanie 
umowy nastąpiło 

później niż 
oczekiwaliśmy 

Nie wiem/ trudno 
powiedzieć 

Czy późniejsze podpisanie umowy  
o dofinansowanie spowodowało konieczność 

zmian w projekcie? 

59% 

34% 

7% 

Tak Nie Nie wiem/ 
trudno 

powiedzieć 

Wydłużono okres realizacji projektu 
Skoncentrowano działania projektowe w krótszym czasie 

Diagnoza potrzeb i idący za tym zaplanowany zakres projektu  
w momencie przystąpienia do jego realizacji często okazywały 
się nieaktualne, ze względu na to, iż diagnozy projektowe były 
przygotowywane z dużym wyprzedzeniem i nie mogły 
uwzględnić zmieniających sią warunków realizacji projektu  
(np. skutków reformy edukacji, zmiany personelu placówki, 
dynamicznych zmian sytuacji na rynku pracy).  

Brak możliwości aktualizacji diagnozy powoduje obniżenie 
trafności wsparcia, pominięcie przy realizacji projektów grup 
docelowych mających potrzeby i deficyty wpisujące się w cele 
projektu, ale nie spełniających szczegółowych założeń działań 
projektowych.  

Rekomenduje się w uzasadnionych przypadkach 
umożliwienie beneficjentom wprowadzanie zmian  

do diagnoz (ich aktualizację) i umożliwienie 
wprowadzenia idących za tym zmian w zakresie projektów, 

przy jednoczesnej konieczności uzasadnienia, iż nowy 
zakres realizuje cele pierwotne projektu.  

Źródło: CAWI/CATI z beneficjentami RPO WK-P 2014-2020; n=112 
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Pomoc stypendialna  

2 projekty tj. Humaniści na start! (umowa z maja 2018) 
oraz Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II (umowa z lipca 
2018) 

• Projekty odpowiadają na zdiagnozowane deficyty szkół województwa kujawsko-pomorskiego  
w zakresie rozwijania wsparcia ucznia zdolnego. 

• Projekty wypełniają lukę w ogólnopolskiej i regionalnej ofercie wsparcia stypendialnego. 

• Wartością dodaną wsparcia jest konieczność opracowania dla każdego ucznia objętego pomocą 
stypendialną indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Może to przyczynić się do promocji 
indywidualizacji nauczania jako mechanizmu pracy z uczniem zdolnym.  

WNIOSKI: 



16 

Kształcenie zawodowe (1) 

Projekty realizowane są we wszystkich powiatach  
z wyjątkiem grudziądzkiego, który zaplanował 
realizację projektów w dalszych latach RPO WK-P 
2014-2020. Występuje koncentracja liczby   
i wartości projektów w środkowych powiatach 
regionu, co odpowiada zarówno liczbie uczniów 
szkół prowadzących kształcenie zawodowe na tym 
obszarze, jak i pozytywnym tendencjom lokalnych 
rynków pracy. 

Rozkład terytorialny liczby i wartości dofinansowania projektów  
w obszarze kształcenia zawodowego [zł] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL na dzień 30 kwietnia 2018 roku; 
wielkość wykresu kołowego odzwierciedla wartość wsparcia 
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Wsparcie 
kształcenia 

zawodowego 
RPO WK-P 
2014-2020 

Postępująca w ciągu ostatniej 
dekady systemowa marginalizacja 
szkolnictwa zawodowego (spadek 

liczby szkół i uczniów) 

Niskie przygotowanie 
infrastrukturalne 

szkolnictwa 
zawodowego 

Niska jakość 
kształcenia 

zawodowego w 
stosunku do wymagań 

potencjalnych 
pracodawców 

Niewystarczający wymiar 
praktyk i zajęć 

praktycznych do nabycia 
umiejętności zawodowych 

Niedostosowanie 
kierunków kształcenia 

do wymagań rynku 
pracy 

Niewystarczające i 
nieaktualne kompetencje 

i kwalifikacje kadry 
nauczycielskiej 

Brak systematycznie 
prowadzonego doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 

Kształcenie zawodowe (2) 

Wyniki analiz kontrfaktycznych 
wskazują na wymierne 
pozytywne efekty projektów: 

• zwiększenie liczby staży  
i praktyk oferowanych przez 
pracodawców,  

• zwiększenie liczby uczniów 
odbywających staże  
i praktyki 

• zwiększenie liczby uczniów 
uczestniczących  
w zajęciach dodatkowych 

• zwiększenie liczby ofert 
pracy zgłaszanych przez 
potencjalnych pracodawców 

• poprawa warunków 
nauczania zawodu (efekt 
projektów 
infrastrukturalnych)  
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Kształcenie zawodowe (3) 

WNIOSEK REKOMENDACJA 
Brak wzrostu zatrudnialności 
absolwentów ZSZ (obecnie szkół 
branżowych I stopnia), co jest 
skutkiem ich niewystarczających  
i nieaktualnych kompetencji 
zawodowych, przy jednoczesnym 
wzroście zatrudnialności 
absolwentów technikum. 

Rekomenduje się premiowanie udziału uczniów 
ZSZ we wsparciu z RPO WK-P 2014-2020,  
z naciskiem na kursy kwalifikacyjne i szkolenia 
zawodowe podnoszące umiejętności uniwersalne  
i społeczne oraz istotne na rynku pracy, 
wykraczające poza podstawę programową. 

Systemowej marginalizacji szkół 
kształcenia zawodowego  
w regionie towarzyszyć musi 
konieczność konsolidacji wysiłków 
modernizacyjnych  
i inwestycyjnych oraz ich kalibracji, 
a także koncentracji w kierunku  
jak największego dopasowania 
kształcenia zawodowego do 
wymagań rynku pracy.  

Rekomenduje się nie tylko inwestowanie  
w infrastrukturę poszczególnych szkół, ale 
również większy udział wsparcia w modernizacji 
lokalnych centrów kształcenia praktycznego  
i ustawicznego, które mogłyby pełnić rolę miejsc 
kształcenia praktycznego uczniów kształcenia 
zawodowego. 

Rekomenduje się zwiększenie wagi kryterium 
premiującego wsparcie pracowni 
międzyszkolnych. 
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Kształcenie zawodowe (4) 

WNIOSEK WDROŻONA 
REKOMENDACJA 

Założenia programowe RPO WK-P  
2014-2020 dotyczące wsparcia 
nauczycieli obarczone są dużym 
ryzykiem niepowodzenia.  
W realizowanych projektach 
zakontraktowano zaledwie 8% 
zakładanej wartości wskaźnika.  

Pozytywnie należy ocenić: 

• wprowadzenie kryterium dostępowego  
w kolejnych naborach, związanego  
z obligatoryjnym udziałem nauczycieli  
w kursach kwalifikacyjnych, studiach 
podyplomowych, stażach u pracodawcy,  
bądź w pozostałych szkoleniach, 

• włączenie do katalogu działań skierowanych 
do nauczycieli w postaci szkoleń i kursów 
dotyczących poprawy umiejętności 
uniwersalnych i społecznych uczniów szkół 
zawodowych.  
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Edukacja osób dorosłych (1) 

 

W województwie kujawsko-pomorskim w latach  
2011-2016 zaobserwowano silną tendencję wzrostową 
udziału mieszkańców w formach kształcenia ustawicznego. 
Odsetek osób deklarujących udział w jakiejkolwiek formie 
dokształcania wzrósł z 35% do 47%. Wzrost ten wynika  
z częstszych w 2016 roku deklaracji kształcenia 
nieformalnego w porównaniu z rokiem 2011, przy spadku 
udziału kształcenia formalnego (z 35% w 2011 roku  
do 21% w 2016 roku). 

Istotą wsparcia edukacji dorosłych w ramach RPO 
WK-P 2014-2020 jest zarówno możliwość wsparcia 
osób pracujących, należących do grup 
defaworyzowanych (wsparcie kompetencji),  
jak i konieczność zapewnienia wymiernych 
efektów tych działań (formalnie potwierdzone 
przez instytucję uprawnioną do certyfikowania).  

Wdrażanie projektów w obszarze 
edukacji osób dorosłych jest na 

początkowym etapie.  
Do wykorzystania pozostało jeszcze 

83% założonej kwoty w tym obszarze.  
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Edukacja osób dorosłych (2) 

Założono, że wsparcie skierowane będzie 
głównie do osób, które mają najmniejsze 
kompetencje w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, języków 
obcych i posiadających największe potrzeby 
w dostępie do edukacji: osoby o niskich 
kwalifikacjach i/lub osoby  
z niepełnosprawnościami i/lub osoby  
powyżej 50 roku życia. Badanie wykazało,  
że do preferowanych grup wsparcia powinni 
należeć również mieszkańcy obszarów 
wiejskich. 

WNIOSEK REKOMENDACJA 

Zaleca się wprowadzenie w projekcie 
pozakonkursowym, którego beneficjentem 
jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, 
parytetowego udziału wśród uczestników 
wsparcia mieszkańców obszarów wiejskich 
(którzy wykazują duże zainteresowanie 
pozyskaniem wsparcia zarówno w ramach 
edukacji na rzecz rynku pracy, jak i w ramach 
podnoszenia kompetencji cyfrowych).   



Dziękuję!  
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Pełny raport z badania znajduje się na: rpo.kujawsko-pomorskie.pl  

w zakładce Ewaluacja 
  

  


