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STRESZCZENIE 

Przedmiot i cel badania 

Przedmiotem niniejszego badania ewaluacyjnego był Priorytet XIII Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013: Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 

w ramach którego realizowane są duże projekty infrastrukturalne wiodących polskich 

uczelni. Badanie miało wskazać mechanizmy i narzędzia skutecznego wspierania rozwoju 

szkolnictwa wyższego zarówno w obecnej, jak i przyszłej perspektywie finansowej. 

Cel główny badania, czyli „ukazanie stopnia wykonania celu głównego i celów szczegółowych 

Priorytetu XIII POIiŚ na podstawie faktycznie osiągniętego stanu realizacji projektów 

i Działania 13.1”, został zrealizowany za pomocą 3 celów szczegółowych, w tym: 

• analizę stanu wdrażania projektów (na podstawie wniosków o płatność końcową) 

w zakresie osiągnięcia wartości wskaźników produktu, rezultatu w odniesieniu do ich 

wartości docelowych zaplanowanych do osiągnięcia w umowach o dofinansowanie 

oraz dokumentach programowych w momencie realizacji badania ewaluacyjnego 

(z uwzględnieniem możliwości ich osiągnięcia w aspekcie niżu demograficznego) 

oraz analizy postępu prac, wydatkowania i rozliczania środków w stosunku 

do harmonogramów w projektach będących w trakcie realizacji, 

• identyfikację zagrożeń i problemów, jakie wystąpiły lub wystąpią i mogą mieć wpływ 

na efekty projektów i ich realizację do końca 2015 roku, 

• analizę postępu w realizacji nowych projektów wybranych w konkursie nr 2/2012 

oraz ocena ich wpływu na zwiększenie wskaźników i ogólnych efektów ilościowych 

i jakościowych w ramach Priorytetu XIII POIiŚ. 

Analiza kontekstu i mechanizmu zmiany 

Kontekstem dla analizowanych projektów są dynamiczne zmiany, jakie zaszły w ostatnim 

dwudziestoleciu w Polsce (przejście od elitarnego do masowego modelu szkolnictwa 

wyższego). Obok niewątpliwych korzyści proces ten stworzył poważne wyzwania dla szkół 

wyższych i systemu edukacji jako całości (obniżenie jakości kształcenia, utrwalenie niskich 

nakładów na naukę, powstanie dużej liczby kierunków niewymagających inwestycji 

w infrastrukturę, np. pedagogika, socjologia, niż demograficzny, słabe powiązania efektów 
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studiów z rynkiem pracy). Realizacja Priorytetu XIII POIiŚ odpowiada na te wyzwania 

wspomagając finansowo budowę nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej służącej 

pracownikom i studentom na kierunkach priorytetowych z perspektywy rozwoju 

gospodarczego Polski.  

W kontekście zdefiniowanych celów zarówno w polityce krajowej jak również UE, zapisy XIII 

Priorytetu POIiŚ są trafne i należy uznać, że stanowią prawidłową operacjonalizację 

zamierzeń rozwojowych i odpowiedź na wyzwania określone w dokumentach strategicznych 

opracowanych przed przyjęciem POIiŚ. Również w odniesieniu do nowych dokumentów 

zarówno szczebla wspólnotowego, jak i krajowego projekty realizowane w priorytecie XIII 

POIiŚ są spójne i pozostają nadal aktualne. Jednoznaczne określenie relacji między 

poszczególnymi projektami i dokumentami strategicznymi, a szczególnie ewentualne 

sfalsyfikowanie tezy o występowaniu takiej relacji jest niezwykle trudne. Wynika to z faktu, 

iż są to byty na zupełnie innym poziomie. Dokumenty strategiczne mają charakter ogólny, 

zaś projekty / wnioski projektowe mają charakter operacyjny. Dlatego też nie ma możliwości 

dowiedzenia, że którykolwiek z realizowanych projektów jest nieskuteczny w osiąganiu 

celów wymienianych dokumentów.  

Konieczne wydaje się również usunięcie sztucznych podziałów w zakresie finansowania 

infrastruktury dydaktycznej i badawczej, wsparcia potencjału i wzmocnienia 

internacjonalizacji uczelni. Pełniejsza realizacja celów analizowanych dokumentów wydaje 

się również wymagać  położenia większego nacisku na wykorzystania usług e-learningowych. 

W toku badania ustalono, iż istnieje homogeniczna struktura problemów i potrzeb 

identyfikowanych przez beneficjentów na etapie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 

Uczelnie odczuwały znaczący niedostatek nowoczesnych budynków i pomieszczeń, a także 

brak lub niedostateczną jakość wysokospecjalistycznego sprzętu umożliwiającego 

prowadzenie nowoczesnych zajęć na kierunkach priorytetowych. Podjęte działania 

inwestycyjne – tj. budowa, rozbudowa lub przebudowa istniejących obiektów oraz zakup 

nowoczesnego wyposażenia stanowią odpowiedź na te problemy. Zgodnie z mechanizmem 

zmiany, inwestycje te mają umożliwić prowadzenie nowoczesnych zajęć dydaktycznych, 

zwiększyć dostępność aparatury i laboratoriów dla studentów i pracowników, a przez to 

podnieść jakość i efektywność kształcenia oraz zwiększyć konkurencyjność uczelni na rynku 
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krajowym i międzynarodowym. Trzeba jednak mieć świadomość, że zgodnie z aktualnymi 

badaniami nad dydaktyką oraz opiniami ekspertów –  infrastruktura dydaktyczna nie jest 

wyłącznym, a tylko jednym z wielu elementów podnoszenia jakości kształcenia.  

Ocena wdrażania Priorytetu XIII 

Postępy we wdrażaniu projektu należy uznać za zadowalające. Pojawiające się na etapie 

realizacji projektów problemy nie stanową zagrożenia poszczególnych projektów, tym 

bardziej dla realizacji całego Priorytetu. Mogą być jednak przyczyną wydłużania okresu 

realizacji niektórych projektów. Trudności pojawiające się na etapie realizacji projektów mają 

charakter operacyjny. Zaliczamy do nich: problemy na etapie prowadzenia postępowań 

o zamówienia publiczne; szeroko rozumiane problemy związane z pracami budowlanymi; 

restrykcyjne, wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów, w tym niejasne i zmieniające 

się wytyczne odnośnie rozliczania i kwalifikowalności wynagrodzenia zespołu projektowego; 

długi czas rozpatrywania wniosków o płatność przez IW i w konsekwencji przedłużający się 

czas przekazania środków. Proces realizacji i rozliczania projektów, mimo pojawiających się 

problemów lub modyfikacji budżetów i harmonogramów przebiega sprawnie. 

Można zakładać, że do 2015 roku wdrażanie projektów zostanie zakończone z sukcesem. 

Szczególnie bezpieczne są projekty z listy indywidualnej. Największym ryzykiem obarczone są 

te projekty z trybu konkursowego, które zgodnie z harmonogramem będą się kończyć np. 

w II kwartale 2015 roku.  

W oparciu o wartości deklarowane wskaźników można stwierdzić, że wszystkie wartości 

docelowe wskaźników zostaną osiągnięte (z jednym wyjątkiem), a w przypadku rezultatów 

wielokrotnie przekroczone. Zauważalne są również pozytywne zmiany w zakresie 

wskaźników oddziaływania, choć kwestia wpływu POIiŚ na te zjawiska pozostaje 

nierozstrzygnięta. Zmiany kryteriów wyboru projektów na potrzeby konkursu 2 miały 

w dużej mierze charakter porządkujący i nie wpłynęły na profil wybieranych projektów. 

„Nowe” projekty jako grupa mają podobną strukturę do 40 projektów „starych”. Nie można 

zauważyć również znaczących różnic w jakości, wpływie na realizację celów / wskaźników 

priorytetu, a tym samym skuteczność i efektywność.  
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Efekty wdrażania Priorytetu XIII 

Wobec bardzo krótkiego okresu, jaki upłynął od realizacji większości projektów i faktu, 

że niektóre projekty są nadal w toku, analiza efektów programu stanowi raczej 

przedstawienie koncepcji pomiaru, niż pomiar właściwy. W tak krótkim okresie 

oddziaływanie nowej infrastruktury jeszcze się nie ujawniło, bądź ujawniło się w bardzo 

niewielkim stopniu. Dotychczasowy stan realizacji większości wskaźników związanych 

z pozyskiwaniem studentów znajduje się już obecnie znacznie powyżej wartości docelowych 

planowanych do osiągnięcia na koniec programu, choć jednocześnie wyraźnie poniżej 

wartości deklarowanych przez samych beneficjentów w umowach o dofinansowanie. 

Większość beneficjentów nie widzi zagrożenia dla realizacji założonych przez siebie 

wskaźników rekrutacji, choć jednocześnie wielu z nich wskazuje na pewne zagrożenia. 

Najczęściej wymieniane są: silniejszy niż oczekiwano niż demograficzny, problemy finansowe 

całego sektora szkolnictwa wyższego oraz ministerialne limity przyjęć na studia.   

Pozytywnym sygnałem jest, że między 2009 a 2012 r.  nastąpił wyraźny wzrost liczby aplikacji 

na kierunki preferowane na uczelniach - beneficjentach. Przyrost aplikacji w stosunku 

do roku 2009 przekroczył 20%, podczas gdy liczba studentów szkół publicznych w Polsce 

w tym czasie spadała. 

Pozytywnie należy ocenić także fakt, że nowopowstała infrastruktura jest używana przez 

bardzo znaczą część populacji studentów na uczelniach biorących udział w programie. 

Tam, gdzie określenie odsetka osób korzystających z nowej infrastruktury było możliwe, 

wskazywano, że korzysta z niej średnio 32% studentów całej uczelni oraz 83% studentów 

na kierunkach bezpośrednio wspomaganych w ramach projektu. 

Po upływie dłuższego czasu od zakończenia wszystkich projektów można będzie przystąpić 

do oceny wpływu projektów na jakość kształcenia także w sposób pośredni, 

z wykorzystaniem miar poziomu naukowego uczelni, takich jak indeksy cytowań oraz pozycje 

uczelni i wydziałów w rankingach atrakcyjności.    

Uczelnie realizujące projekty wsparte w XIII priorytecie POIiŚ są również aktywnymi 

beneficjentami innych programów operacyjnych. W sumie realizują bądź zrealizowały ponad 

200 projektów infrastrukturalnych w ramach RPO, POIG i PORPW. Ponad 2/3 tych projektów 

należy uznać za komplementarne względem inwestycji wspieranych w POIiŚ. Można zatem 
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spodziewać się istotnych pozytywnych efektów synergii na poziomie oddziaływań 

programów operacyjnych. Znacznie mniejsza jest skala zjawiska ewentualnego wykazywania 

efektów projektów innych programów wskaźnikami projektów POIiŚ, choć może dotyczyć 12 

projektów POIŚ. 

W kwestii komplementarności, projekty „nowe” nie wyróżniają się na tle „starych”. 

Powyższe wnioski pozostają w mocy zarówno dla projektów nowych, starych, jak i ogółu. 

Odrębne zjawisko stanowi komplementarność projektów infrastrukturalnych POIŚ względem 

projektów miękkich POKL. Uczelnie wsparte w POIiŚ realizują 274 projekty w priorytecie 

IV POKL. Projekty te służą uruchamianiu nowych kierunków i podnoszeniu jakości kształcenia 

na już istniejących, często wspieranych również z POIiŚ. Może zatem dochodzić 

do przypadków, że zmiany wywoływane projektami POKL rejestrowane są w systemie 

monitoringu POIŚ. Sytuacja ta nie jest jednak negatywna z punktu widzenia efektywności 

obu programów operacyjnych a jedynie ujawnia niedostatki systemów monitoringu.  

EXECUTIVE SUMMARY 

Subject and aims of the evaluation  

The subject of the evaluation research is Priority axis XIII implemented as part of The 

Operational Programme Infrastructure and Environment (OPI&E) 2007-2013:  Infrastructure 

of Higher Education, dedicated to large infrastructural projects of leading higher education 

institutions. The evaluation research was to present mechanisms and tools being used to 

support development of higher education both in current and future programming periods.  

The main aim of the evaluation research – to present the level of achievement of the main 

and specific objectives of Priority axis XIII of OPI&E on the basis of factual state of projects 

implementation and Measure 13.1 – was achieved thru 3 specific aims including: 

• Analysis of the state of projects implementation (on the basis of final payment 

applications) – values of indicators at the product and result levels were compared 

with estimated values planned to be achieved in subsidy contracts and programme 

documents at the moment of evaluation (taking into account the possibility of their 

achievement during population decline); analysis of progress of actions within the 
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project, disbursement and settlement in relation to schedules in projects being 

realized 

• Identification of potential risks and problems which may influence effects of projects 

and their realization by the end of 2015;   

• Analysis of progress of new projects realization selected in call for proposal  2/2012 

as well as assessment of their influence on increase in indicators and overall quality 

and quantity effects of Priority axis XIII of OPI&E.   

 

Context and Changes analysis 

The context of the analyzed projects includes dynamic changes the country of Poland went 

through in last 20 years (transition from elite to mass higher education). Undoubtedly, the 

change was beneficial, however, it appeared to be a serious challenge for both higher 

education institutions and educational system in general  (decrease in quality of education; 

low outlays for education; creation of large number of faculties which did not require any 

infrastructural investments, e.g. Pedagogy, Sociology; population decline; lack of relevance 

between effects of education and demands of the labour market). Realization of Priority axis 

XIII of OPI&E tackles the issues by providing financial support for building modern didactic 

infrastructure used by academic teachers and students of faculties being priority if one takes 

into account the economic development of Poland.      

As far as objectives defined by both national and European Union policies are concerned, 

regulations of Priority axis XIII of OPI&E are relevant and one should face the fact that they 

seem to be a right operationalization of development plans and a way to meet the 

challenges defined in strategic documents developed before OPI&E was launched. Also 

according to new, both EU and national documents, projects implemented within the 

framework of Priority axis XIII of OPI&E are coherent and remain topical. To pinpoint 

unequivocally the relations between particular projects and strategic documents, especially 

to falsify the thesis about existence of such relations is extremely difficult. It results from the 

fact, that strategic documents are of general nature, while projects/ project applications are 

of operational nature. Therefore, there is no possibility to prove that any project is 

ineffective when it comes to achievement of objectives mentioned in strategic documents.     
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It appears to be essential to eliminate artificial divisions in financing didactic and research 

infrastructure, potential support and internationalization of higher education institutions. To 

facilitate the realization of the objectives presented in analyzed documents it seems to be 

crucial to use e-learning services on much larger scale.  

During the research it was clearly stated, that there is a homogenous structure of problems 

and needs identified by beneficiaries at the moment of applying for financial support for the 

project. Higher education institutions suffered from lack of appropriate modern 

infrastructure (objects and facilities) and lack or poor quality of equipment needed for 

effective didactic process in priority faculties. Undertaken investments – construction, 

extension works and modernization of the existing facilities as well as purchase of modern 

equipment – are the solution to the problem.      Presented investments would rise the 

quality of didactic process due to new methods and technologies being used, up-to-date 

equipment and laboratories available for students and academic teachers. As a result, the 

quality and efficiency of education would be much higher as well as competitiveness of 

higher education institutions on both national and international markets.   

Assessment of the Implementation of Priority axis XIII  

Progress in project implementation is satisfactory. Problems occurring during the realization 

of the project do not threaten the realization of the Priority or particular projects, they may 

only extend the period of realization of some projects. Problems  emerging during projects 

realization are rather operational. They include: difficulties with public procurement 

procedures; problems with construction works; restrictive guidelines for eligibility of 

expenditures, especially unclear and constantly changing guidelines for eligibility of 

expenditures concerning members of project’s team (salaries); long period of time needed 

for payment applications verification conducted by Implementing Authority causing delays in 

transfer of financial sources. Projects realization and settlement proceed efficiently despite 

occurring problems and modifications of budgets. It may be assumed that by 2015 projects 

implementation will be completed successfully. Particularly safe are projects from individual 

list. The projects burdened with the most serious risk are those whose realization started 

after call for proposal and which, according to schedule, will be completed e.g. by the 

second quarter of 2015.  
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 After analysis of declared values of indicators it may be stated that, with one exception, all 

estimated values of indicators will be achieved. As far as result indicators are concerned, 

they will be exceeded many times. Positive increase in impact indicators is also observed, 

however the issue of OPI&E influence in this field is still not defined. Changes in projects 

selection criteria in the second call for proposals were rather classificatory and did not 

influenced the profile of projects selected. 10 ‘new’ projects have similar structure to 40 

‘old’ projects. There have been no differences in quality, impact on achievement of priority 

aims/ indicators observed, thus the projects were proved to be equally efficient.  

The effects of the implementation of Priority axis XIII  

Due to the fact, that majority of projects were completed not so long ago and some of the 

projects are still being realized, analysis of the programme’s effects is rather about 

presenting the concept of measurement, not a specific measurement. During so short period 

of time, influence of new infrastructure has not been visible yet, or is visible rather narrowly. 

The state of realization of majority of indicators related to increase in the number of 

students has already exceeded the limits expected to be achieved by the end of the 

programme, however the present value of the indicator is still markedly lower than values 

defined by beneficiaries in subsidy contracts.  Majority of beneficiaries do not see any 

threats to attainment of estimated values of these indicators, however, a number of 

beneficiaries mentioned several possible problems which may be the result of: population 

decline greater than expected, financial difficulties in higher education sector and number of 

students limited by the Ministry. 

A positive sign may be the fact that in the period from 2009 and 2012 significant growth in 

enrollment rate in priority faculties was observed. The number of students applying was 20% 

higher as compared to 2009 when general number of students in public universities 

continued to decrease.   

Definitely positive is also the fact that new infrastructure is used by significant number of 

students attending higher education institutions participating in the programme. Where it 

was possible to indicate the percentage of students taking advantage of new infrastructure, 

it was evaluated that 32% of overall number of students and 83% of students of faculties 

directly supported by the project benefit from new facilities.   
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After longer period of time from the projects completion it will be possible to evaluate both 

the direct and indirect influence of the projects on the quality of education, with the use of 

educational level measurements, such as quotation index and rankings of higher education 

institutions and faculties.  

Higher education institutions realizing projects under Priority axis XIII OPI&E are also active 

beneficiaries of other operational programmes. In total, they have realized over 200 projects 

under Regional Operational Programme, OP Innovative Economy, OP Development of 

Eastern Poland. 2/3 of the projects are complementary to investments supported by OPI&E. 

Thus, positive synergy effects may be expected as far as impact of operational programmes 

is concerned. On markedly smaller scale the incidence of indicating effects of projects 

implemented under other operational programmes using indicators from OPI&E was 

observed. However, it may be the case in 12 projects implemented under OPI&E.  

As far as complementarity is concerned, ‘new’ projects do not differ from ‘old’ projects. 

Abovementioned conclusions are relevant to both ‘new’ and ‘old’ projects and are 

appropriate in general. Different phenomenon is complementarity of OPI&E projects and 

soft projects implemented under Operational Programme Human Capital. Higher education 

institutions supported by OPI&E realize 274 projects under Priority axis IV OP Human Capital. 

These projects are aimed at creation of new faculties and improvement of quality of 

education in existing faculties, often supported by OPI&E funds as well. So it may happen 

that improvements being the result of OP Human Capital projects are registered by OPI&E 

monitoring system. This situation is not negative when it comes to efficiency of both 

operational programmes but it reveals some limitations of the monitoring system. 
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WPROWADZENIE 

PRZEDMIOT I CEL BADANIA 

Przedmiotem badania ewaluacyjnego jest Priorytet XIII Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013: Infrastruktura szkolnictwa wyższego. 

W ramach tego działania realizowane są duże projekty infrastrukturalne w sektorze 

szkolnictwa wyższego. Obecnie realizowanych jest 50 projektów, w tym 26 projektów 

indywidualnych o wartości 1,208 mld PLN oraz 24 projektów konkursowych o wartości 1,040 

mld (według danych OPI, stan na styczeń 2013.). W stosunku do badania śródokresowego 

z 2010 roku pojawiło się 10 nowych projektów, w tym 5 z konkursu 2/2012 oraz 5 

dodatkowych z konkursu 1/2012 (lista rezerwowa z dnia 19 stycznia). 

Projekty finansowane z POIiŚ stanowią jedynie część inwestycji infrastrukturalnych 

realizowanych obecnie przez szkoły wyższe. Uczelnie realizują projekty infrastrukturalne 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), Regionalnych 

Programów Operacyjnych (RPO) oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

Ponadto szkoły wyższe korzystają z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umożliwiającego 

realizację projektów miękkich (tworzenie programów kształcenia, szkolenia, stypendia itd.). 

Prowadzone badanie ma kluczowe znaczenie dla wskazania mechanizmów i narzędzi 

skutecznego oraz efektywnego wspierania rozwoju szkolnictwa wyższego zarówno 

w obecnej oraz przyszłej perspektywie finansowej. Wyciąganie wniosków i budowanie 

nowych pomysłów na bazie dotychczasowych doświadczeń jest najlepszą i najbardziej 

racjonalną strategią uczenia się instytucji. Cel główny i cele szczegółowe zdefiniowane 

w SOPZ odpowiadają powyższym założeniom. 

Cel główny badania, czyli „ukazanie stopnia wykonania celu głównego i celów 

szczegółowych Priorytetu XIII PO IiŚ na podstawie faktycznie osiągniętego stanu realizacji 

projektów i Działania 13.1”, zostanie zrealizowany za pomocą 3 celów szczegółowych, w tym: 

• analizę stanu wdrażania projektów (na podstawie wniosków o płatność końcową) 

w zakresie osiągnięcia wartości wskaźników produktu, rezultatu w odniesieniu do ich 

wartości docelowych zaplanowanych do osiągnięcia w umowach o dofinansowanie 
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oraz dokumentach programowych w momencie realizacji badania ewaluacyjnego (z 

uwzględnieniem możliwości ich osiągnięcia w aspekcie niżu demograficznego) oraz 

analizy postępu prac, wydatkowania i rozliczania środków w stosunku do 

harmonogramów w projektach będących w trakcie realizacji, 

• identyfikację zagrożeń i problemów jakie wystąpiły lub wystąpią i mogą mieć wpływ 

na efekty projektów i ich realizacji do końca 2015 r., 

• analizę postępu w realizacji nowych projektów wybranych w konkursie nr 2/2012 

oraz ocena ich wpływu na zwiększenie wskaźników i ogólnych efektów ilościowych i 

jakościowych w ramach Priorytetu XIII PO IiŚ. 

W ramach badania zostały uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne: 

Trafność – ukazanie zależności przyczynowo skutkowych w kontekście osiągnięcia celu 

głównego i celów szczegółowych dla Priorytetu XIII POIiŚ oraz ustalenie, czy założone cele 

pozostają aktualne, 

Efektywność – w kontekście stopnia osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych dla 

Priorytetu XIII PO IiŚ – stopień osiągnięcia wartości docelowych, napotkane w trakcie 

wdrażania problemy, odpowiedniość instrumentów i rozwiązań, 

Oddziaływanie – ocena stopnia osiąganych celów wsparcia zidentyfikowanych na etapie 

programowania perspektywy finansowej 2007-2013 oraz odniesienie wyników do 

zastosowania w nowej perspektywie finansowej 2014 -2020, 

Trwałość efektów – w kontekście zakończonych dotychczas projektów – odczuwalne efekty 

po zakończeniu projektów. 

Źródło: SOPZ (NCBiR) 

Aby zrealizować cele badania przeprowadzono: 

• przegląd i analizę danych zastanych dot. obszaru szkolnictwa wyższego (patrz. 

bibliografia, statystyki GUS), 

• przegląd i analizę danych dot. Priorytetu XIII i poszczególnych projektów 

(sprawozdania finansowe, wnioski, studia wykonalności, zestawienia realizacji 

rzeczowej i finansowej dot. Priorytetu XIII), 

• wywiady indywidualne z 6 przedstawicielami OPI i NCBiR, 

• wywiady indywidualne z 24 przedstawicielami beneficjentów, 

• wywiady telefoniczne z 22 przedstawicielami beneficjentów, 
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• 24 wizyty na miejscu realizacji projektów, w ramach wizyt zebrano dokumentację 

zdjęciową oraz przeprowadzono 13 wywiadów z użytkownikami inwestycji, 

• Przeprowadzono 2 wywiady grupowe: jeden z przedstawicielami 7 beneficjentów, 

drugi z przedstawicielami OPI i NCBiR, 

• Przeprowadzono panel ekspertów z dwoma niezależnymi ekspertami, 

• analizę komplementarności, 

• ocenę logiki interwencji nowych projektów, 

• analizę wiarygodności założeń i prognoz efektów w projektach. 

TEORETYCZNE PODSTAWY KONCEPCJI BADAWCZEJ 

Z uwagi na skoncentrowanie badania na efektach stanu wdrażania XIII Priorytetu 

przyjęliśmy koncepcje badawczą odwołującą się do podejścia ewaluacyjnego zwanego 

Ewaluacją Wspieraną Teorią (ang. Theory-Driven Evaluation - TDE). Sięgnęliśmy po nią, 

ponieważ dotychczasowe doświadczenia międzynarodowe (Chen, 2005; Donaldson, 2007; 

Pawson, 2002; Petrosino et al., 2000), jak i krajowe analizy efektów programów (Górniak, 

2007; Ledzion et al., 2009; Olejniczak, 2009, Olejniczak et al., 2012, s.194 – 218, Leeuw, 

2003) wskazują jej wysoką użyteczność w badaniach efektów, jak i systemów wdrażania 

programów unijnych. 

Ewaluacja Wspierana Teorią traktuje każdą interwencję publiczną jak "teorię" 

zakładającą, że dzięki konkretnym działaniom uzyskamy konkretną pozytywną zmianę. Tę 

teorię weryfikuje jednak dopiero rzeczywistość. Badanie ewaluacyjne ma pomóc we 

wskazaniu, co rzeczywiście się zmieniło, wyjaśnieniu, które z elementów programu - teorii 

sprawdziły się (sukces) lub nie (problem/niepowodzenie) w praktyce, dlaczego tak się stało 

oraz co można poprawić w przyszłości (Weiss, 1997). 

Traktując program jako "teorię" wyróżniane są w nim trzy elementy: 

• Teorie Bazowe to wiedza, wyobrażenia, przeświadczenia o słuszności konkretnych 

rozwiązań, wcześniejsze doświadczenia, którymi kierowały się (świadomie lub nie) 

osoby i grupy interesariuszy tworząc zakres projektów lub planując zakres Działania 

13.1 - określając jego kierunki strategiczne i alokując środki; 

• Teoria Zmiany to założenia przyczynowo - skutkowe na temat pozytywnej zmiany 

jaką ma wywołać dana interwencja, pozytywnego mechanizmu zmiany który zostanie 
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uruchomiony dzięki środkom unijnym i który doprowadzi do oczekiwanej poprawy 

sytuacji społeczno-gospodarczej, 

• Teoria Wdrażania to cały mechanizm implementacji – sekwencja procedur 

i procesów, którą ustalono do wyboru i wdrożenia projektów. 

Ponadto, niektórzy autorzy podkreślają, że te same programy-teorie różnie działają 

w zależności od kontekstu w którym operują (Pawson, 2009). Tak więc aby sprawdzić, czy 

teoria Priorytetu XIII jest skuteczna, trzeba zrozumieć zarówno jego trzy elementy (teorie 

bazowe, teorię zmiany i teorię wdrażania), jak i kontekst, w którym zostały one zastosowane.  

W naszym badaniu idąc za najnowszą literaturą tematu (Astbury, Leeuw, 2010; 

Olejniczak, 2012, s.169), zwracamy szczególną uwagę na mechanizm zmiany. Jest on 

"sercem" teorii zmiany. Jest to element pomijany w dotychczasowych modelach logicznych. 

W rzeczywistości to reakcja odbiorców interwencji (studentów, kadry dydaktycznej) 

decyduje o powodzeniu programu i jego projektów. Dobrze ją określając możemy 

przewidzieć szanse powodzenia poszczególnych projektów realizowanych w ramach XIII 

Priorytetu POIiŚ. Dlatego też będziemy na początku naszego badania (w fazie strukturyzacji) 

określać mechanizm przyczynowo–skutkowy zmiany w polu interwencji Działania 13.1, 

zanim zdecydujemy się na jego ocenę. 

Do przedstawiania logiki działania 13.1 wykorzystywać będziemy schemat (patrz poniżej). 

Nasze podejście badawcze ma trzy ważne zalety: 

• po pierwsze metodyka zaproponowana w tym badaniu jest analogiczna do metodyki 

zastosowanej przy ocenie śródokresowej niniejszego Priorytetu. Dzięki temu 

zapewniamy ciągłość analizy i dajemy ważny punkt odniesienia (wnioski z obecnego 

badania będą porównywane do wniosków z poprzedniego badania, będzie można 

sprawdzić postępy); 

• po drugie takie podejście badawcze pozwala opisać w sposób systematyczny 

interwencję i zidentyfikować założenia, które następnie w toku badania poddajemy 

weryfikacji, 

• po trzecie porządkuje nasze założenia na poziomie Działania 13.1, jak i projektów w 

formie trzech rodzajów teorii, które testujemy w rzeczywistości. 
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Tabela 1: Zastosowanie Ewaluacji Wspieranej Teorią do oceny Priorytetu XIII POIiŚ 

Priorytet XIII POIiŚ jako "Teoria", której użyteczność weryfikujemy 

Wykorzystując Ewaluację Wspieraną Teorią (TDE) do ewaluacji XIII Priorytetu POIiŚ 
przyjmujemy, że niniejsza interwencja jest swoistą "teorią", która została zweryfikowana 
przez rzeczywistość. 

Aby ocenić użyteczność Priorytetu musimy: 

1. poznać i zrozumieć kontekst w jakim operował Priorytet, jak i projekty (kontekst) 
2. zrozumieć inspiracje jakimi kierowali się twórcy projektów, działań (tzw. teorie 

bazowe), w tym odtworzyć konkretne założenia na temat pozytywnych efektów jakie 
miały przynieść projekty, czy całe działania (teoria zmiany) 

3. zidentyfikować i ocenić siłę rzeczywistych efektów i zmian wywołanych przez projekty 
(weryfikacja teorii zmiany) 

4. poszukać wyjaśnienia efektów w mechanizmach wdrażania (teoria wdrażania) 
i sytuacji w jakiej projekty operowały; 

Dzięki temu będziemy mogli zasugerować co poprawić w przyszłych, analogicznych 
interwencjach publicznych wdrażanych w podobnym kontekście społeczno-gospodarczym. 

Poniższy diagram zamierzamy zastosować do odtworzenia logiki interwencji dla Priorytetu 

XIII POIiŚ, co umożliwi nam: 

• prezentację przesłanek, na podstawie których podjęta została decyzja odnośnie 

zakresu działań oraz projektów w XIII Priorytecie (częściowo określonych w badaniu 

śródokresowym), 

• zobrazowanie związków przyczynowo - skutkowych zachodzących między 

planowanymi działaniami, ich produktami a oczekiwanymi efektami określającymi 

zmianę strukturalną i długookresową zarówno na poziomie Priorytetu, 

jak i pojedynczych projektów, 

• przetłumaczenie logiki wsparcia na system mierzalnych wskaźników, które opisują 

zmianę, do jakiej dane działanie / projekt dąży; na podstawie których można ustalić 

jego sukces lub porażkę, 

• identyfikację i opisanie mechanizmu zmiany i określenie jego czynników 

kontekstowych. 
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Tabela 2. Definicje elementów modelu logicznego interwencji 

Element Opis 
 

Nakłady Zasoby zaangażowane w realizację danej interwencji – środki finansowe, zasoby ludzkie, 
lokale, sprzęt. 

Działania Konkretne czynności, interakcje i procedury wdrażane w trakcie prowadzonej 
interwencji, mające prowadzić do osiągania kolejnych etapów i kamieni milowych 
projektu. 

Produkty Wartości, rzeczy, elementy infrastruktury, usługi, które zostały wytworzone i dostarczone 
beneficjentom danej interwencji w trakcie jej wdrażania. 

Mechanizm - 
reakcja odbiorców 

Sposób w jaki odbiorcy interwencji w rzeczywistości reagują na produkty interwencji, ich 
zmiana w sposobie myślenia i zachowania. 

Mechanizm - inne 
czynniki Czynniki na które interwencja ma wpływ ale nie są one głównym polem jej działań 

Mechanizm - 
kontekst Czynniki leżące poza zasięgiem i możliwościami wpływu danej interwencji 

Efekty Efekty to zmiana, która nastąpiła w grupie docelowej, w adresowanym obszarze, dzięki 
działaniom przeprowadzonym w ramach danej interwencji. Efekty czasami są 
rozgraniczane na rezultaty i oddziaływanie. Te pierwsze to bezpośredni, widoczny skutek 
interwencji dla jej odbiorców. Te drugie są rezultatem długookresowym, widocznym po 
jakimś czasie i mającym zwykle charakter zmiany strukturalnej. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o (Olejniczak, 2012). 

Nasza koncepcja została oparta na teorii badawczej „Ewaluacji Wspartej Teorią”, która 

znajduje oparcie na następujących publikacjach naukowych: 

• Chen, H.T. (2005) "Program theory"; w: Mathison, S. (red.) Encyclopedia of 

Evaluation, s.340-342. Thousand Oaks, Calif. ; London: SAGE Publications. 

• Donaldson, S.I. (2007) Program Theory-Driven Evaluation Science: Strategies and 

Applications. New York: Lawrence Erlbaum. 

• Leeuw, F.L. (2003) Reconstructing Program Theories: Methods Avaliable and 

Problems to be Solved. American Journal of Evaluation, 24(1), 5-20. 

• Górniak, J. (2007) "Ewaluacja w cyklu polityk publicznych"; w: Mazur, S. (red.) 

Ewaluacja Funduszy Strukturalnych - perspektywa regionalna, s.11-28. Kraków: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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• Pawson, R. (2002) Evidence-based Policy: In Search of a Method. Evaluation, 8(2), 

157-181. 

• Pawson, R. (2009) "Introduction to Realist Evaluation and Realist Synthesis", 

Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, EUROREG - 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 7 February 2009. 

• Petrosino, A., Rogers, P., Huebner, T. & Hacsi, T. (2000) Program Theory in 

Evaluation: Challenges and Opportunities. New Directions for Evaluation, 87(Fall). 
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Rysunek 1 Logika interwencji 

 

Źródło: (Olejniczak, 2012, s.169) 
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KONTEKST REALIZACJI PRIORYTETU XIII POIIŚ 

KONTEKST REALIZACJI PRIORYTETU XIII POIIŚ  

1. Jakie są aktualne szanse i wyzwania pola infrastruktury szkolnictwa wyższego, czy 
projekty XIII POIiŚ stanowią na nie właściwą odpowiedź? (pytanie dodatkowe) 

2. c) W jaki sposób interwencja w ramach Priorytetu XIII PO IiŚ przyczynia się do 
wsparcia sytuacji społeczno – ekonomicznej regionów/kraju biorąc pod uwagę 
główne trendy gospodarki i aktualną sytuację w sektorze szkolnictwa wyższego? 

3. d) W jaki sposób realizacja Priorytetu XIII PO IiŚ odpowiada na problemy 
zdiagnozowane w analizie SWOT w programie? 

Dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu wiąże 

się ze zmianą społecznej roli wyższego wykształcenia. Polska w przyspieszonym tempie 

odbyła proces  który w bardziej rozwiniętych krajach był rozłożony na cały okres po II Wojnie 

Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich trzydziestu lat XX wieku.  Wraz 

z ograniczaniem zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle oraz ze wzrostem popytu 

na wykształconych pracowników elitarystyczne systemy kształcenia uniwersyteckiego 

otwierały się dla studentów o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. Popyt na wyższe 

wykształcenie był stymulowany przez rozwój technologii, emancypację kobiet, ograniczenie 

dyskryminacji rasowej (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) i procesy demokratyzacyjne.  

Niektórzy badacze podkreślają rolę dekolonizacji w rozwoju szkolnictwa wyższego w krajach 

rozwijających się. Także upowszechnienie kształcenia na poziomie średnim oraz wzrost 

publicznych wydatków na edukację przyczyniły się do poszerzenia dostępu do edukacji 

akademickiej.  

W efekcie tych zmian, jak odnotowują Schofer i Meyer (2005), ogólnoświatowy 

współczynnik skolaryzacji na poziomie uniwersyteckim wynoszący  w 1900 roku około 1% 

odpowiedniej grupy wiekowej, osiągnął z końcem dwudziestego wieku 20%. W krajach 

o najwyższej dostępności wyższego wykształcenia udział studiujących w odpowiedniej 

kohorcie wiekowej przekracza 50%. Jak ujmują to autorzy „nastał nowy model 

społeczeństwa, w którym wiedza akademicka jest uznawana jako przydatna w wielu rolach 

społecznych i w którym szeroki krąg obywateli jest uznany za właściwych kandydatów na 

ludzi wykształconych.” 
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Specyficzną cechą zmian w polskiej edukacji, wyróżniającą Polskę wśród innych 

krajów regionu, jest skala popytu na kształcenie na poziomie studiów wyższych. 

Polska, Czechy, Węgry i Słowacja charakteryzowały się na początku lat 90-tych ubiegłego 

wieku zbliżonym współczynnikiem skolaryzacji w szkołach wyższych. Na studia decydowało 

się około 10% młodzieży w wieku typowym dla absolwentów szkoły średniej. W przypadku 

Polski w 1992 roku studiowało 11,1% młodzieży w wieku od 18 do 24 lat.  W Czechach 

wskaźnik ten wynosił 10%, natomiast na Węgrzech nieco mniej – 8,6% (Baldi, Khalaf et al. 

2000). W kolejnych latach liczba studentów w Polsce rosła bardzo szybko i w połowie dekady 

wynosiła już około 795 tysięcy, a więc dwa razy więcej niż w 1990 roku. Nieco wolniej 

przyrastała populacja studentów na Węgrzech, natomiast popyt na studia wyższe 

w Czechach i na Słowacji rósł w znacznie niższym tempie. Słowacja podwoiła liczbę 

studentów z 1990 roku dopiero w 2004 roku.             

Rysunek 2 Dynamika przyrostu liczby studentów wyższych uczelni dla Polski, Czech, Słowacji i Węgier w 
latach 1990-2005. 1990=100 

 

Źródło: Herbst 2012 

 

Obecnie w Polsce studiuje ponad 40% kohorty wiekowej odpowiadającej okresowi 

studiowania, podczas gdy w na Słowacji około 40%, w Czechach – 36%, a na Węgrzech - 30% 

(OECD 2010).    

Dynamiczny wzrost liczby studiujących w Polsce był związany z szokiem 
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tego, jakie umiejętności będą przez pracodawców cenione, ogólne wykształcenie dawało 

większe szanse zatrudnienia, niż wyspecjalizowane, ale nieadekwatne do wymogów rynku 

programy kształcenia zawodowego. Wyniki badań mikroekonomicznych prowadzonych 

w Polsce potwierdzają na ogół, że absolwenci wyższych uczelni z większym 

prawdopodobieństwem, niż gorzej wykształceni kandydaci znajdują i utrzymują pracę. 

Prawdopodobieństwo zatrudnienia może być wyższe ze względu na inne cechy 

absolwentów, które współwystępują ze studiowaniem na wyższej uczelni. Należą do nich na 

przykład naturalne zdolności i umiejętności wyniesione przez studenta z domu rodzinnego, 

status społeczny rodziny lub jakość wykształcenia odebranego na niższych szczeblach 

edukacji.  Wiarygodność badania wymaga uwzględnienia tego rodzaju czynników przy próbie 

oszacowania, na ile fakt ukończenia studiów wyższych determinuje sukces absolwentów na 

rynku pracy.  

Przykładem oszacowania wpływu edukacji na szanse zatrudnienia jest oparte na 

modelu probit badanie Sztanderskiej, Grotkowskiej i Siergiejuk (2007). Wynika z niego, że 

uzyskanie tytułu magistra zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia pracy o 13 punktów 

procentowych w porównaniu z szansami absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej. 

Efekt wykształcenia jest jednak znacznie silniejszy dla kobiet (20 punktów procentowych), niż 

dla mężczyzn (3 punkty). Badanie wykazało ponadto, że o ile posiadanie tytułu licencjata 

zwiększa nieco prawdopodobieństwo zatrudnienia  kobiet, to  w przypadku mężczyzn nie ma 

ono istotnego wpływu na możliwość znalezienia pracy.   

Inne spojrzenie na rolę edukacji jako formy zabezpieczenia przed bezrobociem 

oferują analitycy OECD. W raporcie „Education at a Glance” (OECD 2010) podejmują oni 

próbę oszacowania zdyskontowanej korzyści netto z wyższego wykształcenia 

w poszczególnych krajach członkowskich, obliczając osobno wartość „efektu zatrudnienia” 

oraz „efektu wynagrodzenia”, a także biorąc pod uwagę szereg bezpośrednich i pośrednich 

kosztów ponoszonych przez studiujących1. Niezależnie od ogólnego rankingu opłacalności 

studiów w różnych krajach, który jest głównym produktem tej analizy, dzięki szacunkom 

OECD można obliczyć jaką część korzyści z wykształcenia stanowi wartość zwiększonej szansy 

zatrudnienia.     

                                                      

1 Korzyść z wyższego wykształcenia jest mierzona względem osób z wykształceniem średnim.  
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Wskaźnik efektu zatrudnienia, odrębnie dla kobiet i mężczyzn w 20 krajach 

należących do OECD, jest przedstawiony w Tabeli 3 Dodatni znak wskaźnika świadczy o tym, 

że wyższe wykształcenie korzystnie wpływa na prawdopodobieństwo zatrudnienia (jak widać 

jest tak w większości badanych krajów), natomiast bezwzględna wielkość pozawala 

stwierdzić jak silnie efekt zatrudnienia wpływa na całkowitą korzyść netto z wyższego 

wykształcenia. Wartość przeciętna wskaźnika dla krajów objętych badaniem wynosi około 

7% dla mężczyzn i 11% dla kobiet. Większa korzyść dla kobiet jest zjawiskiem 

obserwowanym w mniej więcej połowie krajów, przy czym, co interesujące, są to gospodarki 

o różnym stopniu rozwoju, wielkości i uwarunkowaniach kulturowych  (na przykład Czechy, 

Belgia, Norwegia).  

Tabela 3 Udział „efektu zatrudnienia” w całkowitej korzyści netto z uzyskania wyższego wykształcenia w 
krajach OECD. 

Kraj Wskaźnik dla mężczyzn Wskaźnik dla 
kobiet 

Australia 0,70% 9,30% 
Austria 6,20% 4,50% 
Belgia 9,70% 27,60% 
Czechy 6,20% 16,90% 
Dania -9,40% -0,60% 
Finlandia 15,00% 18,50% 
Hiszpania 8,00% 17,20% 
Holandia 4,40% 9,70% 
Kanada 7,70% 7,50% 
Korea Płd. 3,20% 0,30% 
Niemcy 30,50% 23,30% 
Norwegia -0,40% 7,50% 
Nowa Zelandia -2,00% -1,40% 
Polska 19,10% 30,00% 
Portugalia 6,40% 4,20% 
Szwecja 4,10% 9,90% 
Turcja 3,90% 16,10% 
Węgry 8,50% 18,80% 
Wielka Brytania 6,10% 8,10% 
Włochy -1,30% 1,70% 

OECD 7,20% 11,30% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD (2010) 

W kontekście rozważań o roli edukacji jako ochrony przed szokiem na rynku pracy 

w okresie transformacji jest ważne, że efekt zatrudnienia w Polsce ma, według OECD,  

bardzo duży udział w całkowitej korzyści odnoszonej z wyższego wykształcenia. W przypadku 
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mężczyzn wynosi on 19%, co jest drugą największą wielkością wśród porównywanych 

gospodarek (po Niemczech). Jeśli chodzi o kobiety, to wartość wskaźnika dla Polski (30%) jest 

największa spośród wszystkich badanych krajów. Warto także zauważyć, że wpływ efektu 

zatrudnienia na szacowane korzyści z wyższego wykształcenia w Polsce jest znacznie wyższa 

niż w dwóch innych uwzględnionych w badaniu krajach Europy Środkowo-Wschodniej- 

Czechach i Węgrzech.  

Jeśli inwestowanie w edukację było w okresie transformacji traktowane jako 

instrument zwiększający szanse na zatrudnienie, to należy się spodziewać, że efektywność 

tej inwestycji (wpływ wykształcenia na prawdopodobieństwo znalezienia pracy) będzie się 

zmniejszać. Z jednej strony  korzyść z wykształcenia powinna maleć wraz z dynamicznym 

wzrostem liczby absolwentów uczelni na rynku pracy. Niekorzystny efekt podażowy jest tu 

dodatkowo wzmacniany przez obniżającą się przeciętną jakość wykształcenia oraz zmianę 

struktury kierunków kształcenia, które to zjawiska, o czym będzie mowa w dalszej części 

rozdziału, są skutkiem ubocznym przekształcenia szkolnictwa wyższego z elitarnego 

w masowe.  

Rysunek 3 Zmiany relatywnej szansy znalezienia pracy dzięki dodatkowemu rokowi nauki w okresie 1997-
2006. 1997=1 

 

Źródło: Marcinkowska, Ruzik et al. (2008) 

 

Jak pokazano na Rysunku 3, wyniki badań aktywności zawodowej absolwentów szkół 

potwierdzają, że korzystny wpływ wykształcenia na szanse zatrudnienia maleje począwszy 
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od 2004 roku. Znajduje to także odzwierciedlenie w artykułach w prasie codziennej. 

Coraz większe kłopoty absolwentów uczelni na rynku pracy wyniosły ten temat na pierwsze 

kolumny dzienników  (Pawłowska-Salińska i Szacki 2011).  

Niezależnie od wpływu wykształcenia na szanse zatrudnienia można rozpatrywać role 

edukacji w determinowaniu uzyskiwanego dochodu. Założenie, ze oczekiwany wzrost 

dochodu  jest podstawowym czynnikiem motywacyjnym skłaniającym ku edukacji leży 

u podstaw modeli zachowania się jednostki na rynku pracy i rynku edukacyjnym. Autorzy 

wielu prac empirycznych dowodzili, w oparciu o na tak zwany model Mincera, lub innymi 

metodami, że edukacja jest dla jednostki opłacalną inwestycją, choć skala zwrotu z inwestycji 

zależy od uwarunkowań instytucjonalnych charakterystycznych dla danej gospodarki. 

Polska u progu transformacji była krajem o bardzo umiarkowanych finansowych 

korzyściach z edukacji. Gospodarka pozostawała pod kontrolą państwa, a o wysokości 

wynagrodzeń nie decydowało rzeczywiste, rynkowe zapotrzebowanie na dany typ pracy, 

ale regulacje państwowe. Ponadto zróżnicowanie wynagrodzeń było w tym okresie 

stosunkowo niewielkie.  Jak pokazują Keane i Prasad (2006), osoby z wykształceniem 

wyższym zarabiały w 1987 roku przeciętnie o 23% więcej niż osoby z wykształceniem 

podstawowym. Jednak już pierwsze lata transformacji przyniosły znaczące zmiany. W 1996 

roku różnica między tymi grupami wynosiła 41 procent.  

Ciekawy przegląd badań wynagrodzeń w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-

Wschodniej  na początku transformacji jest przedstawiony w raporcie Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej (Marcinkowska, Ruzik et al. 2008). Tabela 4 stanowi próbę streszczenia 

głównych wniosków z cytowanych tam badań.    

 

Tabela 4 Wnioski z wybranych badań nad różnicowaniem się wynagrodzeń w okresie transformacji 
gospodarczej 

Autor Kraj  Okres Główne wnioski 

(Newell i 
Reilly 1999) 

Dziewięć 
krajów 
EŚW 

1990-
1995 

We wszystkich krajach w badanych okresach zwrot z edukacji 
znacznie się  podniósł się, najsilniej w Rosji i byłych republikach 
radzieckich, zaś najmniej w Czechach i Słowacji. 
 

(Boeri i 
Terrel 2002) 

Kraje EŚW 1989-
1997 

Przeciętnie w badanym regionie w czasach komunizmu dodatkowy 
rok edukacji skutkował wzrostem wynagrodzeń o około 2-5%. 
W połowie lat 90. zwrot ten podniósł się do 5-9%, czyli poziomu 
porównywalnego z obserwowanym w niektórych krajach Europy 
Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. 

(Keane i Polska 1985- Zróżnicowanie wynagrodzeń było dość stabilne przed okresem 



 

 

 

26

Prasad 
2006) 

1996 transformacji (lata 1985-88). Następnie, na początku 1989 
nierówności płacowe gwałtownie wzrosły. W latach 1988–1994 
współczynnik Giniego wzrósł gwałtownie z 0,221 do 0,261. Między 
1988 a 1996 rokiem współczynnik zróżnicowania decylowego 
w sektorze państwowym wzrósł o 10%, zaś w prywatnym o 16%. 
Wynagrodzenia w miastach rosły znacznie szybciej niż na wsi.   
 

(Rutkowski 
1996) 

Polska 1991-
1993 

W latach 1991-1993 nastąpił wyraźny wzrost nierówności 
płacowych. Zróżnicowanie było większe w ramach sektora 
prywatnego (w porównaniu do państwowego). Nierówności były 
ponadto większe wśród osób pracujących umysłowo niż wśród 
pracowników fizycznych. Zaobserwowano rosnący zwrot 
z edukacji, silniejszy w sektorze prywatnym. 
 

(Kot 1999) Polska 1992-
1996 

Największe zróżnicowanie między wynagrodzeniami występowało 
wówczas w działach: pośrednictwo finansowe, handel, 
nieruchomości, administracja publiczna, zaś najbardziej 
„egalitarnymi” działami były: edukacja, ochrona zdrowia i opieka 
społeczna oraz górnictwo. 
 

(Newell i 
Socha 2005) 

Polska 1992-
2002 

Silny wzrost stopy zwrotu z edukacji dla osób z wykształceniem co 
najmniej średnim (mniejszy w sektorze publicznym). Wzrost premii 
płacowej dla osób pracujących umysłowo, szczególnie specjalistów 
i osób na stanowiskach menadżerskich oraz pracowników 
technicznych. Rosnący zwrot z posiadanego doświadczenia w 
sektorze publicznym (mniejszy w sektorze prywatnym). 
 

(Newell i 
Socha 2007) 

Polska 1992-
2004 

Zmiany w rozkładzie godzinowych płac osób były znaczne i 
wynosiły od 10% do 20%, zależnie od przyjętej metodologii. Jednak 
wzrost nierówności prawie w całości miał miejsce między rokiem 
1998 a 2002, niewiele zmieniło po tym okresie. W analizowanych 
latach nastąpiło silne zróżnicowanie między średnimi płacami 
menadżerów, osób zatrudnionych w zawodach technicznych i tych 
z podstawowym wykształceniem. Osoby pracujące umysłowo, 
posiadające techniczne umiejętności zarabiały coraz więcej, 
pracownicy z wykształceniem podstawowym – coraz mniej. 

Źródło: opracowano na podstawie (Marcinkowska, Ruzik et al. 2008) 

Masowy rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, będący w zasadzie zjawiskiem bardzo 

pozytywnym,  miał także negatywne następstwa. Pierwszym z nich jest obniżenie się 

przeciętnej jakości oferowanego wykształcenia. Wiąże się to w znacznej mierze 

z powstaniem sektora prywatnego w edukacji, jednak niepokojące zmiany zachodzą także 

na uczelniach publicznych.  

Ważnym aspektem zjawiska obniżania się  jakości kształcenia w szkołach wyższych 

jest brak odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej i badawczej. Z jednej strony wpływa on 

niekorzystnie na zakres i aktualność wiedzy przekazywanej studentom oraz ich dostęp do 

rozmaitych źródeł informacji poza uczelnią. Z drugiej – infrastruktura jest także czynnikiem 

warunkującym decyzje dobrych absolwentów uczelni o podjęciu pracy naukowo-
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dydaktycznej. Brak możliwości prowadzenia badań na wysokim poziomie może, w połączeniu 

z niskim oferowanym wynagrodzeniem, prowadzić do negatywnej selekcji przy rekrutacji 

pracowników w szkolnictwie wyższym. Zatem realizacja Priorytetu XIII POIiŚ może, przez 

tworzenie korzystnych warunków do pracy dydaktycznej i naukowej wpływać pozytywnie 

na jakość kształcenia na wybranych kierunkach  zarówno w sposób bezpośredni, przez 

poprawę warunków i narzędzi kształcenia, jak pośredni, przez wzrost jakości kadry 

zatrudnionej na uczelniach.    

Drugim niekorzystnym efektem (obok ogólnego obniżania się jakości kształcenia) jest 

zmiana struktury kierunkowej na niekorzyść kierunków inżynieryjnych, technicznych oraz 

nauk ścisłych. Znaczną część nowej oferty edukacyjnej stanowią studia związane z naukami 

społecznymi, ekonomią i zarządzaniem. Uruchomienie tych programów nie wymagało 

wyspecjalizowanej kadry, ani inwestycji w kosztowną infrastrukturę, toteż zarówno szkoły 

publiczne, jak niepubliczne poszerzały swoją ofertę w tym kierunku, ignorując przy tym 

płynące z rynku pracy sygnały o braku zapotrzebowania na nowych ekonomistów, 

specjalistów od marketingu, czy socjologów. Jak to ujmuje prof. Szafraniec: „Wyższe uczelnie 

od lat nie zwracają uwagi na zapotrzebowanie rynku i generują zastępy absolwentów, którzy 

kształcili się na kierunkach nie przygotowujących do żadnego zawodu (humaniści, 

reprezentanci nauk społecznych i innych)” (Szafraniec 2011) 

Dane z rynku pracy potwierdzają tymczasem niski stopień dopasowania obecnej 

oferty akademickiej do potrzeb gospodarki. Na przykład w województwie opolskim stopa 

bezrobocia wśród niedawnych absolwentów kierunków ekonomicznych wynosiła pod koniec 

2007 roku 14%, podczas gdy wśród absolwentów politechniki nie przekraczała 2-3%. Ogólna 

stopa bezrobocia w regionie wynosiła w tym czasie 12% (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

2009). Podobna prawidłowość występuje w starszych danych (z 2001 r.) przytaczanych przez 

Krajowy Urząd Pracy. Z 15 kierunków studiów o najwyższej stopie bezrobocia wśród 

absolwentów aż 8 miało związek z ekonomią, zarządzaniem bądź finansami (Kryńska 2003). 

Tabela  5 stanowi podsumowanie niekorzystnych zmian odnośnie jakości i struktury sektora 

szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.  
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Tabela 5 Wybrane cechy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce w roku 1990 i 2008. 

 1990 2008 

Ogółem 
Szkoły 

publiczne 
Szkoły 

niepubliczne 

Współczynnik skolaryzacji na poziomie wyższym 9.8 40.6 - - 

% studentów na studiach dziennych  77.2 48.1 63.7 18.3 

Współczynnik liczby studentów na 1 nauczyciela 6.6 18.9 15.1 37.3 

Pozycja Polski w rankingu naukowym SCImago 16*  20 - - 

Udział w potencjale naukowym polskich uczelni  - 100% 98.5% 1.5% 

% nauczycieli na pierwszym etacie  76.8**  63.0 74.8 5.5 

Udział studentów według wybranych podgrup kierunków studiów (%) 

• Pedagogiczna 14.2 11.8 9.9 15.5 

• Społeczna 4.4 13.5 12.2 16.0 

• Ekonomiczna i administracyjna  13.2 23.5 16.8 36.5 

• Inżynieryjno-techniczna 17.2 6.9 10.3 0.3 

• Medyczna 10.1 6.1 7.0 4.5 

• Matematyczna i statystyczna 3.1 5.4 5.3 5.6 

*1996, **1993 
Źródło: Herbst i Rok (2010) 

Jak widać, poprawie dostępności studiów wyższych nie towarzyszyła poprawa pozycji 

polskich uczelni w rankingach jakości badań naukowych. Zwiększył się odsetek studentów 

studiujących zaocznie i wieczorowo, a także liczba studentów przypadających na jednego 

nauczyciela akademickiego. Powszechnym zjawiskiem stała się wieloetatowość 

pracowników. 

Szkoły niepubliczne, w porównaniu do publicznych, cechuje znacznie niższy udział 

studentów w programach dziennych, znacznie większa liczba studentów przypadających 

na jednego nauczyciela akademickiego  stacjonarnych i znacznie niższe koszty jednostkowe. 

Różnica w tej ostatniej kwestii wynika nie tylko z mniejsze liczby pracowników, ale także 

z faktu, że uczelnie niepubliczne częściej otwierają kierunki nie wymagające inwestycji 

w specjalistyczne pomoce naukowe, laboratoria i urządzenia. Ponad jedna trzecia studentów 

szkół niepublicznych studiuje na kierunkach związanych z biznesem, zarządzaniem 

i administracją, podczas gdy szkoły publiczne kształcą w tej dziedzinie tylko 17 procent 

swoich studentów.     

 Niską przeciętną jakość uczelni niepublicznych sugerują także dwa inne mierniki 

zawarte w Tabeli 5. Uczelnie  te, mimo udziału w rynku edukacyjnym sięgającego jednej 

trzeciej, praktycznie nie prowadzą badań naukowych. Ich kontrybucja do naukowego 

dorobku Polski, mierzonego publikacjami i innymi osiągnięciami badawczymi wynosi 
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zaledwie 1,5 procent całości dorobku. Ponadto, według raportu Ernst&Young z 2009 roku 

tylko 5,5 procent pracowników dydaktycznych uczelni niepublicznych deklaruje te uczelnie 

jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Pomijając patologiczność zatrudnienia 

wieloetatowego pokazuje to, że także w oczach pracowników szkoła niepubliczna stoi nisko 

w hierarchii miejsc pracy, co może przekładać się na ich zaangażowanie i jakość pracy. 

Dane przedstawione powyżej skłaniają do oceny, że skoncentrowanie wsparcia 

udzielonego w ramach Priorytetu XIII POIiŚ na uczelniach publicznych było decyzją słuszną. 

Takie podejście stwarza bowiem większe szanse na osiągnięcie zakładanych w Priorytecie 

rezultatów oraz na wywołanie w dłuższym okresie korzystnego wpływu na gospodarkę. 

 Odnoście struktury kierunkowej na polskich uczelniach, w ostatnich latach, wobec 

braku popytu na pracę absolwentów uczelni w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych, zaczęła się ona zmieniać. Rysunek 4 przedstawia liczbę studentów uczelni 

publicznych na wybranych grupach kierunków, przy czym liczba z danego roku jest 

przedstawiona jako % liczby z roku poprzedniego. Widoczny jest wyraźny spadek liczby 

studentów na kierunkach społecznych, humanistycznych, oraz pedagogicznych. Dynamicznie 

rośnie grupa studentów na kierunkach inżynieryjno-technicznych oraz medycznych.  

Rysunek 4 Liczba studentów uczelni publicznych według wybranych podgrup kierunków. Rok poprzedni=100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Mimo tych niewątpliwie korzystnych zmian, struktura kierunkowo nowo 

przyjmowanych studentów w Polsce nadal odbiega od przeciętnej w krajach OECD 
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na niekorzyść nauk inżynieryjnych oraz przyrodniczych, za to z nadwyżką w dziedzinie nauk 

społecznych (Szafraniec 2011).  

  Trzeba ponownie podkreślić, że jedną z podstawowych barier dla rozwoju 

kierunków inżynieryjno-technicznych, przyrodniczych i ścisłych, był w okresie transformacji 

gospodarczej brak możliwości sfinansowania budowy infrastruktury dydaktycznej 

i badawczej. Większość nowych miejsc na studiach była finansowana z czesnego płaconego 

przez studentów, bądź, w przypadku uczelni publicznych, z dotacji dydaktycznej dla uczelni. 

Stwarzało to zachętę do kanalizowania popytu na edukację przez otwieranie kierunków 

o niskich kosztach działania.  Realizacja priorytetu XIII POIiŚ odpowiada na ten problem, 

umożliwiając uzyskanie dofinansowania budowy obiektów, pomieszczeń i urządzeń 

służących poprawie jakości kształcenia na określonych kierunkach studiów, co ma 

doprowadzić do wzrostu liczby studentów i pracowników dydaktycznych na tych kierunkach. 

W dłuższym okresie realizacja Priorytetu XIII może się przełożyć na zwiększenie  wpływ nauki 

(a w szczególności rozwiązań opracowywanych na polskich uczelniach) na innowacyjność 

gospodarki oraz na poprawę pozycji naukowej Polski w dziedzinach objętych wsparciem.    

Kolejnym ważnym wyzwaniem dla sektora szkolnictwa wyższego w Polsce jest głęboki 

niż demograficzny, który dopiero zaczyna oddziaływać na liczbę studentów. Jak pokazuje 

Rys. 5 spadek populacji w przedziale wieku 19-14 lat, odpowiadającym okresowi 

podejmowania studiów wyższych, rozpoczął się w Polsce w połowie pierwszej dekady 

obecnego stulecia i będzie trwał, według prognoz GUS, do roku 2025. W całym okresie niżu 

populacja w wieku studenckim może się zmniejszyć nawet o 50%.  
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Rysunek 5 Prognoza liczby ludności w Polsce, według przedziałów wieku odpowiadających szczeblom 
edukacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Nie ma wątpliwości, że tak głęboka zmiana demograficzna musi znaleźć 

odzwierciedlenie w zmniejszeniu się liczby uczelni i ich pracowników. Proces ten już się 

rozpoczął. Wyzwanie polega na tym, by czynnik demograficzny nie wpłynął na osłabienie 

potencjału uczelni jako instytucji tworzących kapitał ludzki i przyczyniających się  do wzrostu 

innowacyjności polskiej gospodarki. Kurczeniu się sektora nauki i szkolnictwa wyższego, 

nieuniknionemu wobec zagrożeń demograficznych, musi towarzyszyć  zmiana strukturalna, 

dzięki której zwiększy się udział uczelni kształcących studentów na bardzo wysokim 

poziomie, a także w dziedzinach mających istotny wpływ na innowacyjność gospodarki i 

pozycję naukową Polski. Z tej perspektywy właściwy dobór beneficjentów i projektów 

infrastrukturalnych w ramach szkolnictwa wyższego, które mają być finansowane ze środków 

funduszy strukturalnych UE, jest sprawą kluczowej wagi. 

Podsumowanie 

W ostatnim dwudziestoleciu doszło w Polsce do przemiany modelu szkolnictwa 

wyższego z elitarnego na masowy. Obok niewątpliwych korzyści proces ten stworzył 

poważne wyzwania dla szkół wyższych i systemu edukacji jako całości. Po pierwsze, nastąpiło 

obniżenie się jakości kształcenia, spowodowane dostosowaniem poziomu wymagań 

do możliwości przeciętnego absolwenta szkoły średniej oraz nieproporcjonalnie niskim, 

w stosunku do przyrostu liczby studentów, wzrostem nakładów na kształcenie. Po drugie, 

wobec faktu, że boom edukacyjny finansowany był w znacznej mierze z opłat za studia, 
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powstawały przede wszystkim miejsca studiów na tak zwanych tanich kierunkach, 

niewymagających kosztownych inwestycji w infrastrukturę. Spowodowało to znaczny wzrost 

odsetka studentów nauk społecznych, a także związanych z biznesem i administracją, wbrew 

sygnałom płynącym z rynku pracy i potrzebom rozwojowym gospodarki.  Po trzecie,  

niż demograficzny wywiera dodatkową presję finansową na uczelnie wyższe, co może 

zagrozić inwestycjom mającym na celu podnoszenie jakości studiów, otwieraniu 

innowacyjnych kierunków, odpowiadających zapotrzebowaniu gospodarki opartej na wiedzy 

i prowadzeniu badań naukowych na wysokim poziomie.  

Realizacja Priorytetu XIII POIiŚ odpowiada na te wyzwania wspomagając finansowo 

budowę nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, służącej pracownikom i studentom na 

kierunkach priorytetowych z perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, a dotychczas, 

z przyczyn finansowych i instytucjonalnych, niedostatecznie rozwiniętych. 

SPÓJNOŚĆ PRIORYTETU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

1. W jaki sposób i jakie powiązania można odnotować w zakresie wpływu projektów 
realizowanych w ramach Priorytetu XIII PO IiŚ na realizację strategii krajowych i Unii 
Europejskiej również tych dotyczących lat 2014 - 2020? 

2. Jakie są przykłady projektów, które wpisują się w realizację celów Strategii Europa 
2020 oraz i w jaki sposób projekty realizują cele tej Strategii? 

3. Wskazanie i uzasadnienie jak realizowane projekty w ramach priorytetu wpisują się 
w wypełnienie rekomendacji dla Polski w zakresie Krajowego Programu Reform na 
rzecz realizacji Strategii Europa 2020? 

Wpływ projektów na realizację strategii krajowych i europejskich  

Rozwój szkolnictwa wyższego, sektora nauki oraz sektora badawczo-rozwojowego, 

zarówno w obecnym jak i przyszłym okresie programowania, jest jednym z istotnych 

zagadnień ujętych w najważniejszych krajowych dokumentach strategicznych. W Wynikach 

Narodowego Programu Foresight Polska 2020 (PAN, 2009) podkreślono znaczenie wysokiej 

jakości infrastruktury naukowej i badawczej oraz szkolnictwa wyższego dla powodzenia 

procesów zrównoważonego rozwoju Polski. 

Na wstępie przeglądu powiązań projektów priorytetu XIII POIŚ z celami krajowych i 

unijnych dokumentów strategicznych, należy podkreślić, że strategie jako dokumenty o 

charakterze generalnym w wielu przypadkach nie definiują jako odrębnego obszaru wsparcia 



 

 

 

33

dydaktyki lecz wskazują ogólnie potrzebę podjęcia działań wspierających sektor nauki (w tym 

najczęściej infrastruktury B+R), który obejmuje także zagadnienie dydaktyki.  

Takie spojrzenie na relację nauki i dydaktyki (edukacji) sugeruje m.in. Strategia Rozwoju 

Nauki, w której wskazuje się, iż edukacja jest jedną z funkcji nauki (MNiSW 2007, s.22). 

Natomiast w raporcie Polskie szkolnictwo wyższe – stan, uwarunkowania i perspektywy 

podkreśla się, że „w nowym podejściu do kształcenia zwraca się także uwagę˛ na łączenie 

procesu dydaktycznego z procesem badań naukowych i wynikami tych badań” (KRASP 2009, 

s.159)2. Również zakres projektów XIII priorytetu POIŚ sugeruje ścisły związek sfery dydaktyki 

i badań. Na podstawie analizy studiów wykonalności można stwierdzić, że zaledwie 

w przypadku 3 spośród 50 realizowanych projektów, zakres przedsięwzięcia ograniczono 

wyłącznie do infrastruktury dydaktycznej. Pozostałe 47 projektów dotyczy rozwoju 

infrastruktury dydaktycznej oraz badawczej (choć wykorzystywanej w dydaktyce). Można 

zatem stwierdzić, że występujący w ramach systemu realizacji NSRO podział na sferę 

infrastruktury wykorzystywanej na cele dydaktyczne – wspieranej w XIII priorytecie POIŚ i 

sferę infrastruktury wykorzystywanej do prowadzenia komercyjnych badań naukowych, 

generowania innowacji – wspieraną szczególnie w priorytecie II POIG, jest więc do pewnego 

stopnia sztuczny. Mając na uwadze powyższe, w przeprowadzonej analizie dokumentów 

strategicznych uwzględniono nie tylko cele ukierunkowane stricte na rozwój dydaktyki, czy 

edukacji lecz również szersze, dotyczące wsparcia nauki, badań i rozwoju. Ponadto 

wprowadzono podział na dwie grupy dokumentów: 1) obowiązujące w momencie 

formułowania zapisów priorytetu XIII POIŚ, co pozwala ocenić trafność przyjętych rozwiązań 

oraz 2) przyjęte po opracowaniu POIŚ, co pozwala ocenić aktualność przyjętych rozwiązań. 

W grupie dokumentów obowiązujących w momencie tworzenia POIŚ uwzględniono: 

Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodową Strategię Spójności (NSS) 2007-2013, 

Strategię Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, Strategię Lizbońską, Deklarację Bolońską. 

• W okresie przygotowywania zakresu rozwiązań programowych będących podstawą 

opracowania POIiŚ głównym dokumentem strategicznym była Strategia Rozwoju Kraju 

2007-2015 (SRK) (MRR 2006). Stanowiła ona fundament dla strategii sektorowych, 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz programów operacyjnych na lata 2007-

                                                      

2 Polskie szkolnictwo wyższe – stan, uwarunkowania i perspektywy, KRASP, Warszawa 2009, s. 159 za A. 
Kraśniewski, Proces Boloński: Dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, MEN, Warszawa 2006 
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2013. SRK wskazuje, że „jednym z głównych źródeł innowacji są uczelnie i inne ośrodki 

naukowo-badawcze, wobec czego przewiduje się zwiększenie finansowania nauki 

i szkolnictwa wyższego, tak aby osiągnąć przynajmniej średni poziom Unii Europejskiej” 

(MRR 2006, s. 39). W strategii tej wskazuje się zatem, że niezbędnym działaniem jest 

odnowienie i rozwój bazy naukowej i badawczej w sferze umiejętności komercjalizacji 

wyników prac badawczych oraz inwestowanie w infrastrukturę nauki.  

Priorytet XIII POIiŚ obejmujący tworzenie nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa 

wyższego w zakresie dydaktyki oraz badań powiązanych z procesem nauczania stanowi 

zatem instrument realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Środki inwestycyjne 

Programu są szczególnie istotne wobec ciągłego niedofinansowania szkolnictwa wyższego 

(Pawłowski 2004, Kuźmicz 2010). Należy uznać, że wszystkie projekty, realizując cel POIiŚ 

związany z rozwojem nowoczesnych ośrodków akademickich, są spójne z SRK 2007-2015 

i stanowią narzędzia jego realizacji. Ponadto realizacja 48 projektów, które tworzą łącznie 

13 923 nowych miejsc na wspieranych kierunkach3 wpływa bezpośrednio na osiągnięcie 

wskaźnika SRK „odsetek osób z wykształceniem wyższym w populacji 15-64 lata”. 

Analizując kierunki studiów jakie zostały wsparte należy uznać, że realizacja projektów 

powinna mieć również korzystny wpływ na wskaźnik „absolwenci na kierunkach 

matematycznych, przyrodniczych i technicznych (% absolwentów szkół wyższych 

ogółem)”. 

• Dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system 

wdrażania funduszy unijnych: EFRR i EFS oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu 

Wspólnoty na lata 2007–2013 czyli Narodowa Strategia Spójności (NSS) (Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO) (MRR 2007) w celu „Budowa i modernizacja 

infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu 

konkurencyjności Polski” wskazuje, że „Biorąc pod uwagę efektywność nauczania jako 

główny czynnik warunkujący funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy 

i innowacji, należy zwiększyć dostępność edukacyjną, poprzez budowę i modernizację 

infrastruktury, a w szczególności poprzez budowę i rozbudowę obiektów naukowo – 

badawczych i obiektów dydaktycznych, a także wyposażenie ich w sprzęt naukowo-

                                                      

3 Dwa projekty w których nie deklarowano tworzenia nowych miejsc na wspartych kierunkach to Centrum 
Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz rozbudowa i 
unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 
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badawczy, w tym laboratoria, pracownie komputerowe, biblioteki oraz budowę 

modernizację infrastruktury uczelni” (MRR 2007, s.60). Wszystkie projekty, których 

głównym produktem są nowe obiekty dydaktyczne lub modernizacja istniejących wraz 

z ich wyposażeniem, należy uznać za bezpośrednio realizujące NSS. Ponadto są one 

również powiązane z celem 2 tej Strategii, tj. „Poprawą jakości kapitału ludzkiego 

i zwiększeniem spójności społecznej” w zakresie „wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa 

oraz poprawy jakości kształcenia”. 

• Cała grupa 50 projektów, które uzyskały wsparcie w ramach priorytetu XIII POIiŚ realizuje 

również Strategię Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013. (MENiS 2005). Dokument ten 

wprost wskazuje potrzebę rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Czytamy w nim, że 

„doskonalenie jakości edukacji na wszystkich etapach kształcenia wymaga ciągłego 

inwestowania w bazę materialną, jej rozbudowę w uzasadnionych przypadkach oraz 

utrzymanie i modernizację na miarę potrzeb nowoczesnej dydaktyki i badań. (…) 

Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w szkołach, placówkach i uczelniach) 

oraz wyposażenie do prowadzenia badań, powinno zapewnić absolwentom nabycie 

kompetencji kluczowych w zakresie TIK, języków obcych i kwalifikacji zawodowych (w tym 

także w wymiarze praktycznym), a także prowadzenie badań na poziomie 

odpowiadającym najwyższym standardom światowym” (MENiS 2005, s.49-50). Wszystkie 

realizowane projekty są zgodne z celami tego dokumentu strategicznego w zakresie 

podniesienia jakości i upowszechnienia nowoczesnych metod nauczania poprzez 

wykorzystanie infrastruktury ICT. Należy jednak podkreślić, że 37 projektów, które 

przewidują jednocześnie wykorzystanie narzędzi e-lerningowych w znacznie pełniejszym 

zakresie wpisują się w realizację tego celu.  

• Na szczeblu wspólnotowym kluczowym dokumentem strategicznym, którego 

rozstrzygnięcia powinien uwzględniać POIiŚ był dokument z 2000 roku Strategia 

Lizbońska. Celem jej było, w perspektywie 10 lat, uczynienie z Unii Europejskiej 

najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki na świecie. Dla realizacji tego celu 

zakładano zwiększenie nakładów na działalność badawczą i rozwojową, które miały 

w 2010 roku osiągnąć poziom 3% PKB UE. Sektor szkolnictwa wyższego w realizacji 

Strategii Lizbońskiej odgrywał znaczącą rolę. W dokumencie „Wspólne działania na rzecz 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Nowy początek strategii lizbońskiej” (Komisja 
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Wspólnot Europejskich 2005) wskazuje się, że to właśnie szkolnictwo wyższe determinuje 

tworzenie wiedzy. Z tego też względu w sposób pośredni wszystkie projekty (50) są 

zgodne z założeniami Strategii Lizbońskiej, zgodnie z którą postulowanym kierunkiem są 

zmiany w dziedzinie edukacji, zapewniające rozwój gospodarki opartej na wiedzy, 

podnoszące jakość kształcenia oraz wspierające poprawę warunków prowadzenia badań i 

ich wykorzystania w dydaktyce. Ta spójność realizowanych projektów ze Strategią 

Lizbońską  wynika z faktu, że wsparciem objęte zostały kierunki priorytetowe z punktu 

widzenia podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki. 

• Niezwykle istotnym dokumentem kształtującym rozwój sektora nauki i szkolnictwa 

wyższego w Europie jest Deklaracja Bolońska, podpisana 19 czerwca 1999 roku przez 

ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w 29 krajach europejskich. Celem 

całego procesu zainicjowanego podpisaniem tego dokumentu jest wykreowanie 

Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i podniesienie międzynarodowej 

konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Deklaracja stanowi zatem motor 

unifikacji systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich oraz zainicjowała proces 

wdrażania zmian systemowych w edukacji. 

W Komunikacie Berlińskim (2003) ministrowie ds. edukacji dokonali oceny przebiegu 

realizacji postulatów sformułowanych w Deklaracji Bolońskiej oraz podkreślili związek 

kształcenia i badań naukowych oraz znaczenie badań jako integralnej części szkolnictwa 

wyższego oraz potrzebę kształcenia interdyscyplinarnego. Realizacja wyzwań jakie stoją 

przed szkołami wyższymi determinuje przeprowadzenie działań w zakresie modelu 

zarządzania, ale także podnoszenia jakości infrastruktury badawczej i polepszania jakości 

kształcenia. Wszystkie projekty realizowane w ramach priorytetu XIII PO IiŚ poprawiają 

warunki kształcenia i prowadzenia dydaktyki oraz prowadzenia badań i ich prezentacji 

w procesie dydaktycznym. Wykazują zatem zgodność z założeniami zmian przyjętymi 

projektowanymi na poziomie europejskim. 

Dokumenty strategiczne aktualne w momencie realizacji niniejszej ewaluacji obejmują: 

Strategię Rozwoju Kraju 2020, Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego (2010), Koncepcję 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Długookresową Strategia Rozwoju Kraju 

Polska 2030. 
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• W nowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 (MRR 2012) zagadnienia rozwoju infrastruktury 

naukowej i naukowo-badawczej stanowią także istotne wyzwanie. Dokument ten stanowi 

główną średniookresową strategię rozwojową Państwa, która definiuje strategiczne 

zadania dla wzmocnienia procesów rozwojowych. Strategia wskazuje, że działania 

modernizacyjne w szkolnictwie wyższym i samo szkolnictwo wyższe stanowią istotny 

czynnik w zakresie podniesienia innowacyjności gospodarki. Niemniej jednak tego typu 

działania powinny odpowiadać specyfice i potencjałom polskich regionów. To właśnie 

podejście terytorialne oraz próba koncentracji tematycznej stanowi nowy aspekt 

w prowadzeniu polityki rozwoju opartej na koncepcji modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego. 

W Strategii wskazuje się, że „rozwój innowacyjności wymaga zbudowania odpowiednich 

podstaw infrastrukturalnych. Jest to zadanie na najbliższą dekadę. Zaangażowane w nie 

powinny być zarówno zasoby krajowe, jak też środki z funduszy unijnych. Budowana 

będzie nowa oraz wzmacniana istniejąca infrastruktura techniczna służąca rozwojowi 

innowacji, przede wszystkim w regionach obdarzonych wystarczającym potencjałem 

w tym zakresie. Szczególna uwaga poświęcona zostanie zapewnieniu łatwego i taniego 

dostępu do łączy szerokopasmowych, co jest szczególnie ważne dla rozwoju 

przedsiębiorczości opartej na wiedzy.” (MRR 2012, s.98).  W zakresie poprawy jakości 

kapitału ludzkiego nowa SRK 2020 podkreśla potrzebę zwiększenia zakresu stosowania 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu i szkoleniu. Stanowi 

to odpowiedź na wyzwanie związane z potrzebą wykorzystania technologii ICT w nauce 

i szkolnictwie również na szczeblu wyższym. Upowszechnianie technologii informacyjnych 

na uczelniach wpływa na zmianę podejścia do uprawiania nauki i kształcenia studentów 

(istotnym czynnikiem sukcesu staje się infrastruktura w zakresie technologii 

informacyjnych) (KRASP 2009). We wszystkich 50 projektach przewidziano inwestycje 

związane z zastosowaniem technologii ICT w budowanych lub modernizowanych 

obiektach. Z infrastruktury ICT korzystać będzie 158 421 osób, co stanowi 96% wszystkich 

studentów korzystających ze wspartej infrastruktury ogółem. Większość z ocenianych 

projektów (37) w ramach wytworzonych narzędzi przewiduje także udostępnienie 

narzędzi e-learningowych. Należy jednak stwierdzić, że liczba osób, które mają korzystać 

z tego typu usług jest niezrozumiale niska. Wśród wszystkich 50 projektów tylko 

7 projektów przewiduje ze wszyscy studenci wykorzystujący wytworzoną infrastrukturę 
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ICT jednocześnie będą korzystali z usług e-learningu. Średnio zaledwie 20,17% studentów, 

którzy korzystają z wytworzonej infrastruktury ICT będą korzystali z oferowanych przez 

uczelnię usług e-learningowych. Sytuacja ta świadczyć może o niewłaściwym zrozumieniu 

procesów cyfryzacji zasobów nauki i zmian jakie zachodzą w zakresie dywersyfikacji 

kanałów zdobywania wiedzy i umiejętności we współczesnym świecie. 

• W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

(KSRR) jednym z kluczowych wyzwań jest zwiększenie potencjału do tworzenia, dyfuzji 

i absorpcji innowacji. Infrastruktura naukowa i badawcza stanowi kluczowy czynnik 

wspomagania konkurencyjności. W KSRR podkreśla się, że „szczególnie istotną kwestią 

jest wspieranie rozwoju badań stosowanych i komercjalizacja technologii powiązanych 

przede wszystkim z regionalną specyfiką województw. Dotyczy to także tworzenia bazy 

dydaktycznej umożliwiającej zdobywanie wyższego wykształcenia zgodnego z kierunkami 

rozwoju regionu, sprzyjającego innowacyjności i kreatywności, wzmocnienia edukacji na 

poziomie wyższym i instytucji naukowo-badawczych, w tym m.in. w realizacji nowych 

inwestycji badawczo-rozwojowych, rozwoju prac badawczych, w których uczestniczą 

badacze z najlepszych środków naukowych i akademickich w kraju i za granicą, przez 

angażowanie wybitnych naukowców w prowadzenie prac badawczych lub zajęć 

dydaktycznych w regionalnych ośrodkach naukowych itp.” (MRR 2010, s.102). 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego w dużym stopniu podkreśla potrzebę podejścia 

terytorialnego do zagadnień rozwoju sektora szkolnictwa wyższego, postulując 

wykorzystanie w tym zakresie regionalnych uwarunkowań rozwoju i istniejących 

potencjałów.  

• W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 dostrzega się, że „placówki 

szkolnictwa wyższego i jednostki badawczo-naukowe tworzą sieci naukowe o znaczeniu 

europejskim, zapewniając przepływ najnowszej wiedzy i dostęp do wykształcenia, 

co skutkuje postępem w dziedzinie nauki.” (MRR 2013, s.48). Z kolei w wizji 

przestrzennego zagospodarowania Polski, instytucje naukowe oraz podmioty sektora B+R 

stanowią ważny element przestrzennej struktury jako czynnik podnoszenia 

konkurencyjności i innowacyjności kraju. W dokumencie tym w jeszcze większym stopniu  

akcentuje się potrzebę terytorializacji wsparcia działań w zakresie rozwoju infrastruktury 

nauki oraz sektora B+R. Wzmocnienie potencjału badawczo-naukowego, powinno być 
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zatem dostosowywane do struktury przestrzennej i funkcjonalnej w kontekście 

wspierania rozwoju funkcji metropolitalnych największych polskich miast. 

Odnosząc się do postulatu terytorializacji interwencji publicznej ujętego w KSRR oraz KPZK 

należy uznać, że działania wspierające powinny być skierowane do najsilniejszych 

ośrodków akademickich, przede wszystkim dla Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, 

Łodzi, Trójmiasta, Aglomeracji Górnośląskiej. W dalszej kolejności wspierane powinny być 

pozostałe ośrodki wojewódzkie oraz inne miasta dysponujące odpowiednim potencjałem. 

W grupie 50 projektów, 36 realizowanych jest w w/w ośrodkach akademickich. Projekty 

tam zlokalizowane tworzą 77% nowych miejsc na wspartych kierunkach i obejmują 

wsparcie 82 obiektów (76%). Po uwzględnieniu kolejnych aspirujących ośrodków (Lublin, 

Szczecin, Bydgoszcz-Toruń) wartości te wynoszą: 43 projekty, 81% nowych miejsc 

na wspartych kierunkach i 87% wspartych obiektów. Można uznać zatem, że mamy 

do czynienia z zakładaną w KSRR i KPZK koncentracją wsparcia. 

• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności stanowi 

najbardziej generalny i długookresowy element systemu zarządzania rozwojem kraju. 

Dokument ten w perspektywie 2030 roku zakłada zwiększenie wydatków sektora 

instytucji rządowych i samorządowych na cele badawczo-rozwojowe oraz naukę 

z ok. 0.4% PKB w ostatnich latach do ponad 1.3% PKB, przy jednoczesnej modernizacji ich 

infrastruktury i budowie systemu instytucjonalnego gwarantującego równy, otwarty 

i efektywny dostęp do tych środków dla innowacyjnych podmiotów publicznych, 

pozarządowych i prywatnych (MAiC 2013, s. 81).  

Jednym z celów określonych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju jest: Poprawa 

dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz Podniesienie konkurencyjności 

nauki. Z tego też względu należy uznać że 48 projektów tworzących nowe miejsca wpływa 

na poprawę dostępności do edukacji na poziomie wyższym. Natomiast wszystkie 

50 projektów poprzez poprawę i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, przyczynia się do 

celu poprawy jakości edukacji. 

• Obowiązującą obecnie strategią szczebla europejskiego, która zastąpiła omawianą 

wcześniej Strategię Lizbońską, jest Strategia Europa 2020. Relacja projektów XIII 

priorytetu POIŚ względem tego dokumentu przedstawiona jest w kolejnym podrozdziale.  
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Realizacja projektów w świetle strategii Europa 2020 

Niepowodzenie w realizacji Strategii Lizbońskiej spowodowało sformułowanie 

nowego dokumentu strategicznego Unii, którym jest Europa 2020 Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Podobnie 

jak w Strategii Lizbońskiej jednym z podstawowych założeń jest przeznaczanie 3% PKB 

wspólnoty na badania i rozwój – tym razem w perspektywie roku 2020. Jednocześnie 

sformułowano cel związany ze zwiększeniem liczebności grupy osób z wyższym 

wykształceniem do co najmniej 40% osób z grupy wiekowej 30-34 lata (KE 2010).  

Polska określa swoje planowane działania związane z realizacją Strategii Europa 2020 

w Krajowym Programie Reform (KPR) na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. 

Wśród zamierzeń KPR4 zdefiniowano cel w zakresie edukacji. Do głównych wyzwań w 

tym obszarze zaliczono poprawę jakości edukacji (jakości pracy szkół i placówek 

edukacyjnych), doskonalenie metod i warunków nauczania i wychowania oraz ulepszanie 

organizacji pracy i podnoszenie kompetencji kadry (RM 2013). W tym dokumencie na lata 

2013-2014 wskazano działanie pn.: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, które 

ma być realizowane przez MNiSW.  Ponadto  w celu dotyczącym nakładów na B+R 

podkreślono, że „biorąc pod uwagę aktualny poziom innowacyjności w Polsce, wciąż 

niezwykle istotnymi pozostają inwestycje w stworzenie wysokiej jakości infrastruktury 

naukowo-badawczej”. Rząd RP określając swój plan działań w zakresie realizacji strategii 

Europa 2020  podkreślił w zapisach KPR konieczność realizacji, zwłaszcza na poziomie 

wyższym równolegle do tzw. „twardych projektów”, działań mających na celu  poprawę 

jakości kształcenia, wspierających podnoszenie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R. 

Aktualizacja KPR uwzględnia dokument pn. Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu 

reform Polski z 2012r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę 

programu konwergencji na lata 2012–2016 (KE 2012). W Zaleceniach5 Rada UE zauważa w 

                                                      

4 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2013 r. Aktualizacja 2013/2014. Wyjściowym 
dokumentem był Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”, przyjęty przez Radę 
Ministrów 26 kwietnia 2011r.  
5 Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013r. oraz zawierające opinię Rady na temat 
przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2016. Komisja Europejska,  Bruksela, dnia 
29.5.2013 
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Polsce niewielki udział wydatków pobudzających wzrost, w tym wydatków na kształcenie, 

badania i innowacje oraz zmniejszające się inwestycje publiczne ograniczające 

długoterminowe perspektywy wzrostu. Ponadto podkreśla, że bezrobocie osób młodych 

rośnie, co jest w dużej mierze skutkiem niedopasowania kierunków nauczania do potrzeb 

rynku pracy. W zaleceniach dostrzeżono również, że Polska należy do państw UE o 

najniższym poziomie wydatków na badania i rozwój oraz ma jedne z najgorszych wskaźników 

innowacyjności.  

Udostępnione w ramach priorytetu XIII POIŚ wsparcie projektów ukierunkowanych 

na rozwój szkolnictwa wyższego, jego funkcji dydaktycznej oraz zaplecza badawczego 

wykorzystywanego w dydaktyce stanowi istotne narzędzie przełamywania negatywnych 

zjawisk i procesów opisanych w Zaleceniach oraz służy realizacji wskazanych celów strategii 

Europa 2020 i operacjonalizującego ją na poziomie kraju KPR. 

Istotne jest, że w XIII Priorytecie POIiŚ dokonano ukierunkowania na rozwój 

kształcenia w kierunkach kluczowych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki wiedzy w głównej 

mierze koncentrując się na wsparciu nauk ścisłych i technicznych. Jest to szczególnie istotne 

z punktu widzenia problemu polskiej nauki związanego ze strukturą kierunków kształcenia. 

Problem ten był jedną z istotnych przesłanek nowelizacji ustawy  Prawo o szkolnictwie 

wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, dokonanej w 2011 roku. W uzasadnieniu 

do zmian w tej regulacji zauważono, że „Nieproporcjonalnie szerokie rozbudowanie 

segmentu masowych kierunków społecznych i pedagogicznych, szczególnie w formie studiów 

niestacjonarnych, rozmija się z oczekiwaniami pracodawców. Zbyt mało natomiast mamy 

absolwentów kierunków ścisłych, technicznych oraz związanych ze zdrowiem. Na poziomie 

kraju stanowi to zagrożenie dla przyszłego tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. (…) 

Polska zajmuje też dopiero 19 miejsce w Unii Europejskiej (UE) pod względem stopnia 

dostosowania systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb gospodarki” (MNiSW 2010, s.2). 

W 48 projektach (przy ogólnej liczbie 50 realizowanych projektów) z wytworzonej 

infrastruktury będą korzystać studenci kierunków technicznych i nauk ścisłych (148 943 os. 

co stanowi 90% wszystkich korzystających z tej infrastruktury studentów). Wśród wszystkich 

50 projektów tworzących łącznie 13 923 nowych miejsc na wspartych kierunkach (analizując 

głównie wsparte kierunki oraz typ uczelni) można wskazać, że największą grupę stanowią 
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projekty wspierające rozwój z obszaru kierunków technicznych (30). Ponadto realizowane 

projekty wspierają poprawę warunków na kierunkach z obszaru nauk ścisłych (14) 

i medycznych (6) (w ramach niektórych projektów, głównie tych dla których dominującym 

obszarem są nauki ścisłe beneficjentami będą również studenci kierunków z obszaru nauk 

przyrodniczych).  

Analizując wpływ realizowanych projektów na osiągnięcie celów strategii Europa 

2020 oraz wypełnienie rekomendacji dla Polski w zakresie Krajowego Programu Reform 

należy stwierdzić, że wszystkie 50 projektów ma w głównej mierze pośredni wpływ na 

zwiększenie wydatków wspólnoty na badania i rozwój oraz poprawę wskaźnika zatrudnienia 

osób w wieku 20-64 lat (EU2020), a także nieco bardziej bezpośredni wpływ na osiągniecie 

wskaźnika „co najmniej 40% osób z młodego pokolenia z wyższym wykształceniem” (EU 

2020) i „dopasowanie wyników nauczania do potrzeb rynku pracy” (Zalecenia). Nie sposób 

w zasadzie wskazać, które z puli 50 projektów przyczyniają się do osiągnięcia wymienionych 

efektów bardziej, niż pozostałe. Na potrzeby opracowania można jednak umownie przyjąć, 

że są to projekty tworzące największą liczbę dodatkowych miejsc na wspartych kierunkach 

i wykazujące największą liczbę studentów na kierunkach ścisłych i technicznych 

korzystających ze wspartej infrastruktury. 

Do projektów, które pod względem wyżej określonych kryteriów przyczyniają się 

w największym stopniu do realizacji celów Strategii Europa 2020 zaliczyć należy: 

• w zakresie największej liczby tworzonych nowych miejsc na wspartych kierunkach:  

o Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii – Politechnika Śląska 

(2000 miejsc),  

o Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu 

Łódzkiego (783 miejsca), 

o Rozbudowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie (781 miejsc), 

• w zakresie największej liczby studentów na kierunkach ścisłych i technicznych 

korzystających ze wspartej infrastruktury: 

o Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej (13504 osób), 
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o Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu 

kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej (13399 osób), 

o Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i 

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie (10964 osób). 

Podsumowanie 

W kontekście zdefiniowanych celów zarówno w polityce krajowej jak również UE, 

zapisy XIII Priorytetu POIiŚ są trafne i należy uznać, że stanowią prawidłową 

operacjonalizację zamierzeń rozwojowych i odpowiedź na wyzwania określone w 

dokumentach strategicznych opracowanych przed przyjęciem POIiŚ. Również w odniesieniu 

do nowych dokumentów zarówno szczebla wspólnotowego, jak i krajowego projekty 

realizowane w priorytecie XIII POIŚ są spójne i pozostają nadal aktualne.  

Jednoznaczne określenie relacji między poszczególnymi projektami i dokumentami 

strategicznymi, a szczególnie ewentualne sfalsyfikowanie tezy o występowaniu takiej relacji 

jest niezwykle trudne. Wynika to z faktu iż są to byty na zupełnie innym poziomie. 

Dokumenty strategiczne mają charakter ogólny, generalny, zaś projekty / wnioski 

projektowe mają charakter operacyjny. Dlatego też nie ma możliwości dowiedzenia, 

że którykolwiek z realizowanych projektów jest nieskuteczny w osiąganiu celów 

wymienianych dokumentów. 

Jeżeli można wskazać pewne rozwiązania, które mogłyby zwiększyć efektywność 

realizacji założeń dokumentów strategicznych, to dotyczy ono dostosowania zakresu 

wsparcia do potrzeb aplikujących uczelni jako jednostek zorientowanych na realizację 

szeregu nierozłącznych funkcji w ramach otoczenia – regionalnej gospodarki – w którym 

uczelnia funkcjonuje. Funkcje te obejmują przede wszystkim badania i edukację (Dąbrowa-

Szefler 2003), choć mogą być pojmowane znacznie szerzej (Goldstein, Renault 2004). 

Konieczne wydaje się zatem usunięcie sztucznych podziałów w zakresie finansowania 

infrastruktury dydaktycznej i badawczej, wsparcia potencjału i internacjonalizacji uczelni. 

Pełniejsza realizacja celów analizowanych dokumentów wydaje się również wymagać  

położenia większego nacisku na wykorzystania usług e-learningowych. 
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ZAŁOŻENIA MECHANIZMU ZMIANY PROJEKTÓW PRIORYTETU XIII POIIŚ 

1. g) Czy działania podejmowane przy realizacji projektów odpowiadały 
zidentyfikowanym problemom i realnym potrzebom grupy docelowej? Jeśli nie 
odpowiadały to czego zabrakło? 

Polskie uczelnie przechodzą przez proces dynamicznych przemian indukowanych 

zmieniającą się sytuacją demograficzną, rosnącymi wymaganiami ze strony rynku pracy i 

partnerów społecznych, zmieniającymi się modelami finansowania i zarządzania, a także 

wymaganiami dostosowania polskich regulacji do unijnych, co znajduje odbicie w działaniach 

związanych z implementacją systemu bolońskiego. Istotnym czynnikiem warunkującym 

kierunki tych zmian jest dostępność środków finansowych, w tym także środków 

pochodzących z Funduszy Europejskich. Często to właśnie środki unijne stanowią finansowy 

wehikuł umożliwiający osiąganie celów rozwojowych, które stoją przed polskimi uczelniami.  

Podobnie jest w przypadku inwestycji realizowanych w ramach XIII Priorytetu POIiS. 

Stanowią one odpowiedź na jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed polską nauką – 

rozwoju i unowocześnienia infrastruktury, która obciążona jest latami zaniedbań 

(wynikających przede wszystkim z braku środków finansowych).  

Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy problemów i potrzeb zidentyfikowanych 

w projektach grup docelowych, warto przypomnieć fundamentalną zasadę mechanizmu 

zmiany obowiązującą cały Priorytet. Jest nią koncentracja środków inwestycyjnych poprzez 

ich alokację jedynie do tych jednostek naukowych, które charakteryzują się wysokim 

potencjałem. Chodzi przede wszystkim o potencjał dydaktyczny (możliwość prowadzenia 

studiów II i III stopnia, a więc nadawania stopni magistra i doktora, a także pozytywne oceny 

akredytacyjne na tych studiach). Istotny jest także potencjał administracyjny, pozwalający 

na efektywną realizację, a następnie zapewnienie trwałości projektu.  

O tym, czy było to założenie słuszne w kontekście dofinansowanych projektów, będzie 

można stwierdzić dopiero w przyszłości. Już dzisiaj można jednak zauważyć, że badania 

naukowe z pola B+R oraz innowacyjności potwierdzają, że inwestycje w tym sektorze 

powinny być kierowane do ośrodków, które po pierwsze dysponują już wcześniejszą bazą 

(a więc osiągnęły już „masę krytyczną” pozwalającą np. prowadzić działania na większą 
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skalę), a także dysponują kapitałami miękkimi niezbędnymi do tworzenia i dysseminowania 

wiedzy i innowacji (wysoki poziom kapitału ludzkiego, wcześniejsze doświadczenie, sieć 

kontaktów, zdolności mendażerskie)6. Pierwszy z komponentów mechanizmu zmiany, czyli 

wsparcie tylko tych wybranych podmiotów, które już dysponują odpowiednim potencjałem, 

zamiast „budowania na surowym korzeniu”, należy ocenić pozytywnie.  

W obrębie tak wydzielonej grupy docelowej priorytetu każdy z beneficjentów wskazywał 

odbiorców końcowych, którzy skorzystają z powstającej infrastruktury. Najczęściej 

wskazywane są dwie grupy docelowe, które w pierwszym rzędzie mają skorzystać na 

realizacji projektów. Po pierwsze są to studenci, którzy podejmą naukę na kierunkach 

priorytetowych. Druga grupa składa się z pracowników naukowo dydaktycznych. Trzecią 

grupą, która pośrednio skorzysta na realizacji inwestycji, są przedsiębiorcy działający 

w regionach,  w których ulokowane są uczelnie.  

Jakie są więc problemy i potrzeby tychże grup? Analiza wniosków o dofinansowanie pozwala 

stwierdzić, że istnieje homogeniczna struktura problemów i potrzeb identyfikowanych przez 

beneficjentów na etapie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. Można je podzielić na 

dwie grupy – jedną dotycząca stanu budynków, tj. pomieszczeń w których znajdują się sale 

dydaktyczne i laboratoria, druga zaś obejmującą wyposażenie tychże budynków, 

czyli zaawansowaną aparaturę.  

W grupie pierwszej najczęściej pojawiającym się problemem jest niedostateczna 

powierzchnia pomieszczeń warsztatowych, jakimi dysponują uczelnie oraz takie 

ukształtowanie budynków uczelnianych, które uniemożliwia ich skuteczne wykorzystanie 

w nowoczesnej pracy dydaktycznej (np. systemy elektryczne czy też wentylacyjne 

uniemożliwiające instalację nowoczesnej aparatury). Ograniczenia lokalowe prowadzą więc 

do kilku konsekwencji, z których wymienić należy: niemożliwość tworzenia nowych, 

zgodnych z wymogami rynku pracy kierunku (brak infrastruktury bazowej), niski standard 

pracy dydaktycznej z obecnymi studentami (brak dostępności laboratoriów, niekomfortowe 

warunki pracy). Wśród konsekwencji tego problemu wymienia się również nadmierną 

fragmentaryzację poszczególnych laboratoriów, ośrodków badawczych. Brak odpowiednich 

budynków sprawia, że katedry czy zakłady, które mogłyby i powinny ze sobą ściśle 

                                                      

6 Capello et.al (2012) KIT Knowledge, Innovation, Territory. ESPON-BEST: Luxembourg-Mediolan.  
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współpracować, znajdują się w różnych budynkach. Istotnym elementem tych braków jest 

także niedopasowanie wielu uczelnianych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Druga grupa problemów i powiązanych z nimi potrzeb dotyczy stanu aparatury 

i wyposażenia, które mają do dyspozycji studenci i wykładowcy. Przez lata w Polsce nakłady 

na szkolnictwo wyższe pozostawały na wyjątkowo niskim poziomie.7 Odbiło się to na stanie 

posiadanego wyposażenia. Wydatki inwestycyjne są bowiem zawsze niżej w skali 

priorytetów, niż wydatki bieżące, np. pensje dla pracowników uczelni. Skutkiem tych 

zaniedbań jest ogólny zły stan aparatury wykorzystywanej w polskich uczelniach 

do kształcenia młodych ekspertów. Występują braki w dostępie do najnowocześniejszego 

sprzętu. Ten dostępny zaś często nie przystaje do wyzwań nowoczesności, co np. sprawia, 

że studenci nie mają możliwości testowania wiedzy i podnoszenia umiejętności w takich 

warunkach, w jakich będą pracować np. w prywatnych przedsiębiorstwach sięgających 

po najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Uczelnie wskazywały również poważne 

braki w zakresie posiadanych urządzeń i technologii ICT oraz audiowizualnych, przydatnych 

przede wszystkim w realizacji kursów z wykorzystaniem e-learningu bądź nauczania 

mieszanego (blended learning). W związku z tym znaczące trudności pojawiają się w procesie 

zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, zwłaszcza w kontekście nowych regulacji 

dotyczących efektów kształcenia.  

Przestarzała aparatura uniemożliwia także włączanie się w projekty międzynarodowe 

(posiadany sprzęt nie spełnia bowiem rygorystycznych kryteriów i standardów analitycznych, 

np. precyzji i czasu pomiarów). Stanowi to także ograniczenie w rozwoju zawodowym kadry, 

która traci możliwość uczenia się od pracowników uczelni zagranicznych lub konfrontowania 

własnych pomysłów i osiągnięć z zagranicznymi partnerami.  

Warto podkreślić, iż problemy i potrzeby wskazane we wnioskach o dofinansowanie 

są odbiciem czynników uwzględnionych w częściach diagnostycznych strategii rozwoju 

pojedynczych uczelni, jak i całego sektora.  

Odpowiedzią na powyżej opisane problemy i potrzeby są działania realizowane 

w poszczególnych projektach. Obejmują one budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektów 

                                                      

7 Np. roczne wydatki w przeliczeniu na jednego studenta były trzykrotnie niższe, niż w krajach OECD - Education 
at a Glance 2008, OECD Indicators, s. 206, 



 

 

 

47

dydaktycznych, w których prowadzone będą zajęcia na kierunkach priorytetowych, 

a wyposażenie tych obiektów nowoczesną aparaturą, w tym ICT, którą będzie można 

wykorzystać w ramach kształcenia e-learningowego.  

Prace budowlane i remontowe oraz zakup sprzętu mają stworzyć bazę dydaktyczną, 

która umożliwi prowadzenie zajęć zgodnie ze współczesnymi standardami kształcenia na 

kierunkach technicznych. Obecnie bowiem zakłada się, iż wzorowym modelem takiego 

kształcenia jest tzw. „reflective praticioner” – czyli po pierwsze podejmowanie konkretnych 

działań, realizację konkretnych projektów, w trakcie których wykładowcy i studenci 

zatrzymują się nad kolejnymi etapami, podejmują refleksję, krytycznie oceniają swoje 

postępy, analizują błędy i sukcesy, wyciągają wnioski dla dalszych etapów praktycznych 

zajęć. Oczywiście wdrożenie takiego modelu na uczelni jest możliwe tylko wówczas, 

gdy istnieją materialne warunki do podejmowania „praktyki”, a nie tylko „refleksji”, gdy 

istnieją laboratoria i pracownie projektowe, w których studenci mogą pracować. Ten 

element jest obecny w realizowanych projektach, a zatem kolejnym z istotnych elementów 

mechanizmu zmian jest więc poprawa tzw. przyjaznego środowiska dla uczenia się (learning 

environment). Trzeba przy tym pamiętać, że jednym z podstawowych celów realizacji 

projektów w jego ramach XIII Priorytetu POIiŚ powinno być „unowocześnienie oraz 

zwiększenie efektywności procesu kształcenia, niezależnie od kierunku studiów”, a także 

sprzyjanie „lepszemu wykorzystaniu efektów kształcenia na rynku pracy”8. 

To zwiększenie efektywności kształcenia będzie możliwe dzięki wykorzystaniu 

nowopowstałej infrastruktury do takich nowoczesnych form przekazu wiedzy, jak: 

nowoczesne narzędzia dydaktyczne, takie jak: 

• discovery learning (uczenie się następuje w procesie realizacji badań naukowych 

(np. w laboratoriach), tak że wiedza nie jest przyswajana przez wykład, ale następuje 

udział uczącego w “tworzeniu wiedzy”, co umożliwia głębsze zrozumienie badanych 

zjawisk i procesów,  

                                                      

8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 
Szczegółowy opis priorytetów. Wersja 3.1, Warszawa 2013. 
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• inquiry-based learning (uczenie się następuje w procesie stawiania różnego rodzaju 

pytań dotyczących zagadnienia i wspólne szukanie odpowiedzi na pytania, zamiast 

tradycyjnego przyswajania teorii) 

• problem based learning (uczenie się następuje w pracy nad konkretnym 

zagadnieniem, nad analizą studiów przypadków – szczególnie polecane w rozwoju 

profesjonalnym osób, które szukają wiedzy niezbędnej w ich codziennej pracy),  

• project methods (uczenie się następuje przez realizację projektów związanych 

tematycznie z kursem – najlepiej w grupie, tak by dołączyć element dyskusji 

i ścierania się różnych pomysłów)9 

Kolejnym elementem mechanizmu zmiany jest podniesienie atrakcyjności uczelni. 

Budowa nowych obiektów i ich wyposażenie ma więc pozytywnie wpłynąć na pozycję 

konkurencyjną uczelni – beneficjentów wśród innych uczelni.  Podniesienie atrakcyjności 

uczelni związane jest z jednym z istotnych elementów modelu logicznego interwencji, a więc 

z wywołaniem reakcji odbiorców. Atrakcyjność nie jest bowiem istniejącą obiektywnie cechą 

jakiegoś obiektu (w tym przypadku uczelni), ale jest sumą odczuć (opinii, przekonań, wrażeń) 

odbiorców (w tym przypadku potencjalnych studentów, doktorantów, badaczy). 

Podniesienie atrakcyjności uczelni jest więc w istocie dążeniem do zmiany myślenia i 

postrzegania tych grup, a zatem jest dążeniem do wywołania określonej reakcji w ich 

świadomości. Czy w przypadku podejmowanych w ramach XII priorytetu inwestycji taka 

zmiana jest możliwa? Odpowiedź znaleźć można we wcześniejszych badaniach dotyczących 

tego priorytetu. W jednym z nich zapytano przedstawicieli interesariuszy projektów, jakie 

czynniki są kluczowe czynniki atrakcyjności uczelni. 

Zdecydowana większość potencjalnych studentów (czyli uczniów liceów 

ogólnokształcących i techników) jako podstawowe czynniki atrakcyjności uczelni wymieniała: 

zasobność uczelni i umiejętność pozyskiwania środków na rozwój, wyposażenie i dostęp do 

aparatury badawczej, jakość zaplecza dydaktycznego – budynków i sal wykładowych.10 

Natomiast spośród osób studiujących kierunki ścisłe na uczelniach – beneficjentach 

                                                      

9 C. Class (2011) Teaching New Technologies and Life-Long Learning Skills: A Sample Approach and Its 
Evaluation. International Journal of Advanced Corporate Learning, Vol 4, No 4 (2011)  
10 EGO (2011) Kształtowanie i realizacja działań informacyjno – promocyjnych w Działaniu 13.1 Infrastruktura 
szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, s. 46.  
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programu, oprócz wymienionych wyżej za najistotniejsze uznawano także miejsce uczelni w 

rankingach i jej lokalizację w dużym mieście11.  

Jeżeli chodzi o atrakcyjność dla zewnętrznych studentów i doktorantów, to w 

dokumentach strategicznych podkreśla się w większym stopniu, niż infrastruktura, działają tu 

problemy natury kulturowej (bariera językowa – angielski jest nie tylko rzadko 

wykorzystywany w dydaktyce, ale również obsługa administracyjna studiów nie jest 

prowadzona w języku angielskim) oraz natury prawnej, np. procedury wizowe, pozwolenia 

na pobyt (zwłaszcza dla potencjalnie najbardziej oczekiwanych studentów zza wschodniej 

granicy).  

Trzeba też przyznać, że wytworzenie infrastruktury i zakup sprzętu w tak dużej skali 

mogą przyczynić się do wzrostu atrakcyjności uczelni beneficjentów wśród doktorantów i 

młodych naukowców z innych krajów, zwłaszcza z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i 

krajów tzw. Partnerstwa Wschodniego. Nowoczesna infrastruktura badawcza jest bowiem 

silnym czynnikiem przyciągającym naukowców (potwierdzają to np. wyniki analizy sieci 

wspólnego publikowania artykułów, gdzie ewidentnie naukowcy z krajów o niższym 

poziomie infrastruktury badawczej12). 

W wielu przypadkach inwestycje realizowane w ramach Priorytetu XIII są 

komplementarne w stosunku do innych projektów realizowanych jednocześnie przez 

beneficjentów. Np. Centrum Nowych Technologii UW powstaje w ramach nowego kampusu 

„Ochota”, w obrębie którego znajdą się także budowle finansowane ze środków POIG 

(laboratoria wykorzystywane na rzecz B+R), zaś budynki chemii i fizyki Uniwersytetu w 

Białymstoku będą współtworzyć nowy kampus nauk ścisłych wraz z inwestycjami 

finansowanymi ze środków PO RPW (budynki matematyki i biologii). Kolejnym elementem 

mechanizmu zmiany jest więc zadbanie o to, aby inwestycje w ramach XIII Priorytetu nie były 

„katedrami na pustyni”, ale wpisywały się w większą całość, a przez to prowadziły do 

przełamania fragmentaryzacji i rozdrobnienia infrastruktury, która negatywnie wpływała na 

jakość kształcenia na kierunkach objętych wsparciem.  

                                                      

11 EGO (2011) Kształtowanie i realizacja działań informacyjno – promocyjnych… op.cit., s 51. 
12 K. Klincewicz (2012) The impact of research at Polish universities (w:) R. Capello, A.Olechnicka, G. Gorzelak 
(eds) Universities, cities, regions. Routlegde, p. 148.  
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Podsumowując można stwierdzić, że zakres podjętych w projektach działań stanowi 

odpowiedź na problemy i potrzeby zdiagnozowane na etapie tworzenia wniosków 

o dofinansowanie. Mechanizm zmian jest racjonalny, podejmowane działania powinny 

skutkować zakładanymi rezultatami (znajduje to oparcie w badaniach i teoriach naukowych 

dotyczących nauczania).  

Warto jednak podkreślić, iż podejmowane inwestycje są tylko jednym z elementów 

szerszego procesu podnoszenia jakości kształcenia i zwiększania atrakcyjności uczelni. 

Dodatkowe działania prowadzone są zarówno w związku z prawodawstwem dotyczącym 

szkolnictwa wyższego (wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji), jak i realizacją innych 

projektów z funduszy strukturalnych (np. w ramach kierunków zamawianych POKL). 

Priorytet XIII poświęcony był inwestycjom w środki trwałe, trudno więc w ramach tej 

ewaluacji oceniać takie elementy, jak np. zarządzanie przyszłą infrastrukturą. Trzeba jednak 

pamiętać, że te „miękkie kapitały” uczelni będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia 

sukcesu i trwałości projektów. Niestety na polskich uczelniach pojawia się w tym obszarze 

wiele problemów, wyraźnie nazwanych chociażby w strategii sektorowej („brak kultury 

myślenia i planowania strategicznego… brak rozumienia dla ciągłości działań 

modernizacyjnych, brak odpowiednich narzędzi do monitorowania stanu systemu… 

niedostateczna efektywność i skuteczność instytucjonalnego systemu zarządzania 

uczelniami13). Również w innych polach znajdujemy dowody, że same inwestycje 

w infrastrukturę nie wystarczą. Na kilka miesięcy przed opracowywaniem niniejszego 

raportu w polskich mediach rozgorzała dyskusja na temat niewłaściwego zarządzania 

wysokospecjalistyczną aparaturą medyczną, której zakup finansowany był ze środków 

europejskich14. Wskazywano, że mimo ogromnych nakładów aparatura nie służy pacjentom 

w stopniu, jakim możnaby osiągnąć przy takiej kwocie inwestycji. Te problemy powinny być 

sygnałem ostrzegawczym także dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych w realizację 

Priorytetu XIII. Aby wszystkie pozytywne czynniki mechanizmu zmiany zaistniały, 

aby problemy uczelni zostały rozwiązane, nowoczesna infrastruktura będzie musiała być 

zarządzana w sposób przemyślany i kompleksowy, a także w pewnym stopniu 

                                                      

13 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2009) Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-
2020. Projekt środowiskowy, Warszawa, s. 56. 
14 Dyskusja zainicjowana raportem NIK: Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem środków europejskich, Nr ewid. 3/2013/P12123/KZD, Warszawa 2013.  
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partycypacyjny – czyli uwzględniający głos i pomysły studentów, tak by oferta zajęć była dla 

nich jak najbardziej ciekawa.  

Podsumowanie 

W toku badania ustalono, iż istnieje homogeniczna struktura problemów i potrzeb 

identyfikowanych przez beneficjentów na etapie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 

Uczelnie odczuwały znaczący niedostatek nowoczesnych budynków i pomieszczeń, a także 

brak lub niedostateczną jakość wysokospecjalistycznego sprzętu umożliwiającego 

prowadzenie nowoczesnych zajęć na kierunkach priorytetowych. Podjęte działania 

inwestycyjne – tj. budowa, rozbudowa lub przebudowa istniejących obiektów oraz zakup 

nowoczesnego wyposażenia stanowią odpowiedź na te problemy. Zgodnie z mechanizmem 

zmiany, inwestycje te mają umożliwić prowadzenie nowoczesnych zajęć dydaktycznych, 

zwiększyć dostępność aparatury i laboratoriów dla studentów i pracowników, a przez to 

podnieść jakość i efektywność kształcenia oraz zwiększyć konkurencyjność uczelni na rynku 

krajowym i międzynarodowym.  
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OCENA WDRAŻANIA PRIORYTETU XIII POIiŚ 

OCENA PROCESU WDRAŻANIA PRIORYTETU XIII 

1. Jakie zagrożenia i problemy występują w realizowanych projektach? Czy stanowią 
one istotne zagrożenia mające wpływ na realizację projektów Priorytetu? 

2. Czy ryzyka i problemy występujące w projektach i Priorytecie mają charakter 
systemowy czy są to raczej problemy operacyjne? 

3. Czy zalecenia z ewaluacji śródokresowej Priorytetu XIII z 2010 roku zostały wdrożone 
w systemie realizacji Priorytetu XIII, jeśli tak czy przyniosły spodziewany efekt? 
(pytanie dodatkowe) 

 

W niniejszym rozdziale omówimy proces wdrażania Priorytetu XIII w kontekście 

problemów i zagrożeń występujących w trakcie realizacji projektów i ich wpływie na sprawny 

przebieg realizacji. Ponadto, omówimy, w jakim stopniu zalecenia wypracowane w ewaluacji 

śródokresowej Priorytetu XIII z 2010 roku usprawniły realizację tychże projektów. 

Z analizy danych zebranych w trakcie realizacji badania wynika, iż większość problemów 

występujących na etapie realizacji projektów ma charakter operacyjny. Najwięcej trudności 

występuje na etapie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne (piętnastu 

przedstawicieli beneficjentów zadeklarowało takie trudności)15. Trudności te związane są, po 

pierwsze, z koniecznością wielokrotnego powtarzania przetargów z powodu niezgłaszania się 

wykonawców, odwołań lub oferowania przez wykonawców zbyt wysokiej ceny za realizację 

zamówienia. Po drugie, w niektórych przypadkach problemy dotyczą restrykcyjnych i 

skomplikowanych zapisów PZP, w szczególności w przypadku przetargów na zakup sprzętu i 

aparatury badawczej.  

Innym często pojawiającym się ograniczeniem w trakcie realizacji projektów są 

szeroko rozumiane problemy związane z pracami budowlanymi (dwunastu przedstawicieli 

beneficjentów wskazało ten problem)16. Z jednej strony, problemy te leżą niekiedy po 

stronie wątpliwej jakości wykonawców, co ma swoje źródło na etapie postępowań o 

                                                      

15 Źródło: IDI z beneficjentami oraz „Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w 
kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO 
IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego” PAG Uniconsult, Warszawa 2010 
16 Źródło: IDI z beneficjentami oraz „Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w 
kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO 
IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego” PAG Uniconsult, Warszawa 2010. 
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zamówienie publiczne, gdzie głównym kryterium wyboru (poza oczywistymi wymogami 

spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącymi doświadczenia, kadry, czy 

wiarygodności finansowej) pozostaje cena. W tym przypadku warto byłoby się zastanowić 

wprowadzeniem innych kryteriów wyboru wykonawców, np. kryteriów jakościowych 

dotyczących sposobu realizacji zamówienia, które mogłyby ograniczyć ryzyko wyboru 

wykonawcy oferującego niską jakość. Z drugiej strony, ograniczeniem są nieprzewidziane 

sytuacje napotykane w trakcie prowadzenia prac budowlanych, które mogą pojawić się np. 

podczas przeprowadzania wykopów czy robót ziemnych, jak również trudne warunki 

atmosferyczne, takie np. jak przedłużający się okres zimowy.  

Jako istotny problem w trakcie realizacji projektów wskazuje się restrykcyjne, 

niejasne i zmieniające się wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów (czterech 

przedstawicieli beneficjentów wskazało tę trudność).17 Problem ten dotyczy takich aspektów 

jak brak elastyczności zasad kwalifikowalności wydatków w przypadku konieczności drobnej 

zmiany np. w wyposażeniu, brak kwalifikowalności wkładu własnego uczelni w inwestycję 

oraz niejasne i zmieniające się wytyczne odnośnie rozliczania i kwalifikowalności 

wynagrodzenia zespołu projektowego.  

Trudności związane z kwalifikowalnością kosztów bardzo często skutkują: 

• koniecznością wielokrotnego poprawiania wniosków o płatność, co wynika z 

błędów popełnianych przez beneficjentów, 

• długim czasem rozpatrywania wniosków o płatność przez IW, w konsekwencji 

przedłużającym się czasem przekazania środków (czterech przedstawicieli 

beneficjentów wskazało tę trudność)18. 

                                                      

17 Źródło: IDI z beneficjentami oraz „Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w 
kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 
POIiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego” PAG Uniconsult, Warszawa 2010; „Ewaluacja/analiza sprawności 
obsługi finansowej projektów XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na poziomie 
beneficjentów oraz Instytucji Wdrażającej i Instytucji Pośredniczącej”, PAG Uniconsult, Warszawa 2011 
18 Źródło: IDI z beneficjentami oraz „Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w 
kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 
POIiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego” PAG Uniconsult, Warszawa 2010; „Ewaluacja/analiza sprawności 
obsługi finansowej projektów XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na poziomie 
beneficjentów oraz Instytucji Wdrażającej i Instytucji Pośredniczącej”, PAG Uniconsult, Warszawa 2011 
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Warto zwrócić uwagę na fakt, iż mimo intensywnych działań szkoleniowych 

podejmowanych przez OPI na rzecz beneficjentów na przestrzeni 5 lat (od 2008 roku), 

również w zakresie wypełniania wniosków o płatność, beneficjenci nadal wskazują trudną, 

czasochłonną i wysoce sformalizowaną procedurę wypełniania wniosków o płatność jako 

istotne ograniczenie w realizacji projektów. Warto również wspomnieć o problemach 

występujących w trakcie realizacji projektów związanych z nieprawidłowościami wykrytymi 

po stronie beneficjentów. Z danych udostępnionych przez IW wynika, iż dotychczas łącznie 

wykryto 122 nieprawidłowości (w 45 kontrolowanych projektach), w tym dokładnie połowa 

(61) dotyczyła naruszenia PZP. Druga połowa nieprawidłowości (61) związana była 

przeważanie z błędami dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz z brakami w 

dokumentacji projektowej lub przetargowej. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości na 

beneficjentów nałożono łącznie 94 korekty finansowe. Najwyższa stawka ostatecznie 

postanowionej korekty wynosiła 100% i nałożono ją w przypadku 29 nieprawidłowości. W 

przypadku 17 wykrytych nieprawidłowości nałożono 5% korekty finansowej. Poniższa tabela 

przedstawia szczegółowe zestawienie wysokości stawek ostatecznie postanowionych korekt 

finansowych nałożonych na beneficjentów. 

Rysunek 6 Podsumowanie nieprawidłowości zidentyfikowanych w XIII POIiŚ 

Wysokość stawki ostatecznie postanowionej 
korekty (%) 

Ilość nieprawidłowości, na które nałożono daną 
korektę 

100% 29 

5% 17 

25% 9 

10% 8 

3% 8 

13% 6 

2,5% 5 

50% 4 

1% 3 

2% 3 

7% 1 

100% VAT 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OPI 

Zarówno w opinii beneficjentów, jak również Instytucji Wdrażającej, wyżej 

wymienione, pojawiające się trudności mogą przyczyniać się do wydłużania okresu realizacji 

projektów (zazwyczaj o około pół roku), natomiast nie są to problemy zagrażające realizacji 

Priorytetu, czy poszczególnych projektów. Wskazuje się jedynie na projekty wysokiego 

ryzyka, na które później zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Dotyczy to projektów, 
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które zostały wyłonione w konkursie nr 2 lub z listy rezerwowej konkursu nr 1. Projekty te 

cechuje bardzo napięty harmonogram i w związku z tym istnieje duże ryzyko nieukończenia 

projektu przed rokiem 2015 w pełnym zakresie z powodu nieprzewidzianych sytuacji (np. 

warunki atmosferyczne, bankructwo wykonawcy)19. 

W celu usprawnienia realizacji Priorytetu XIII, jak również poszczególnych projektów, 

w 2010 roku w ewaluacji śródokresowej Priorytetu XIII wypracowanych zostało 10 

rekomendacji. Spośród tych sugestii naprawy, dotychczas w całości wdrożono 2 

rekomendacje, w części zostały wdrożone 3 rekomendacje, 1 rekomendacja została 

odrzucona, 1 rekomendacja posiada status jako w części do wdrożenia, 3 inne – do 

wdrożenia w całości. 

Wśród dotychczas wdrożonych zaleceń wyróżniamy, po pierwsze, konieczność 

dostosowania poziomu zatrudnienia w IW uwzględniającego większe niż przewidywano 

obciążenie pracą przypadające na rok 2012, w którym zapowiedziano kumulację kilku 

wydarzeń: podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie, zamykanie projektów i związane z 

tym rozliczenia końcowe, jak również prowadzenie bieżącej pracy związanej z obsługą 

większej niż przewidywano na tamten rok liczby projektów. Po drugie, postulowano 

prowadzenie intensywnej akcji informacyjnej skierowanej do beneficjentów na temat 

planów podpisania kolejnych umów po potwierdzeniu informacji o kwocie dodatkowych 

środków, która trafi do priorytetu. W ramach rekomendacji zalecano objęcie projektów 

rezerwowych monitoringiem stanu przygotowania / realizacji, przydzielenie projektom już na 

wczesnym etapie opiekunów i objęcie wsparciem jeszcze przed podpisaniem umowy, a także 

objęcie działalnością szkoleniową beneficjentów oczekujących na podpisanie umowy. 

Spośród rekomendacji wdrożonych w części wyróżniamy, po pierwsze, wprowadzenie do 

tematyki szkoleń prowadzonych przez IW tematów wskazanych przez beneficjentów jako 

najbardziej pożądane, odpowiadające na pojawiające się trudności w trakcie realizacji 

projektów.  

Drugim zaleceniem było wprowadzenie zmian wartości dwóch wskaźników, produktu 

i rezultatu biorąc pod uwagę możliwości finansowania dodatkowych projektów w ramach 

Krajowej Rezerwy Wykonania. W efekcie, w wyniku przeprowadzanych analiz w kolejnych 

                                                      

19 IDI z beneficjentami 
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latach, 2011, 2012 i 2013, zwracano się do IZ PO IiŚ z propozycją zmian wartości tylko 

wskaźnika produktu pn. liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji 

projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych), w tym liczba obiektów 

nowowybudowanych. 

W ramach trzeciej rekomendacji, która została w części wdrożona, Wykonawca 

zaproponował fakultatywny zestaw wskaźników produktu i rezultatu, które przyczyniłyby się 

do lepszej identyfikacji efektów w przyszłości. W efekcie po przeanalizowaniu propozycji 

wskaźników, IP postanowiła przyjąć nowy zestaw wskaźników uzupełniających, jednak 

zostały one w znacznym stopniu okrojone i przeformułowane w stosunku do propozycji 

Wykonawcy. 

Rekomendacja postulowana jako w części do wdrożenia dotyczy zmiany w zakresie 

kryteriów merytorycznych wyboru projektów zarówno I jak i II stopnia z uwagi na to, że 

kryteria te nie gwarantowały odpowiedniej oceny jakości projektu, lecz skupiały się na 

jakości prowadzonej przez beneficjenta działalności, stanie wdrażania projektu albo 

potencjale beneficjenta do realizacji przedsięwzięć. Rekomendacja ta uznana została 

wówczas (w 2011 roku) za możliwą w części do wdrożenia ze względu na to, iż nie wiadomo 

było, w jakim zakresie szkolnictwo wyższe będzie finansowane w nowej perspektywie 

finansowej. 

Wśród rekomendacji uznanych jako możliwe do wdrożenia w całości, wyróżniamy: a) 

zalecenie odnośnie hierarchicznej koncentracji wsparcia dla sektora szkolnictwa wyższego w 

zakresie inwestycji infrastrukturalnych tak, aby wykorzystać i wzmocnić istniejący potencjał; 

b) propozycję zmiany techniki formułowania celów ogólnych i szczegółowych na poziomie 

programu i priorytetu w celu zachowania spójności w kolejnym okresie programowania oraz 

c) zalecenie odnośnie udoskonalenia regulacji w zakresie linii demarkacyjnej w celu 

zwiększenia efektywności projektów w nowej perspektywie finansowej. 

Rekomendacja, która została odrzucona, dotyczyła newralgicznej kwestii z punktu widzenia 

beneficjentów, mianowicie, wprowadzenia odpowiednich zmian w instrukcjach 

wykonawczych i wzoru wniosku o płatność w odniesieniu do kosztów osobowych. 

Sugerowano wprowadzenie mechanizmu rozliczania tych wydatków osobnym wnioskiem o 

płatność tak, by nie blokować procesu płatności dużych kwot, wynikających z faktycznej 
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inwestycji, jak również postulowano ograniczenie rozliczenia kosztów osobowych do 

maksymalnie jednego na kwartał. 

Analizując te rekomendacje, które dotychczas zostały w całości bądź w części wdrożone (w 

sumie 5 rekomendacji, 2 wdrożone w całości, 3 wdrożone częściowo), można dojść do 

wniosku, iż miały one częściowy wpływ na usprawnienie realizacji projektów.  

W związku ze zgłaszanymi przez beneficjentów uwagami odnośnie długiego czasu 

rozpatrywania wniosków o płatność i opóźnień w przekazywaniu środków wydaje się, że 

sugestia dotycząca dostosowania poziomu zatrudnienia w IW do większego niż 

przewidywano obciążenia pracą przypadającego na rok 2012 nie do końca przyniosła 

zamierzony efekt. 

W związku z przyznaniem dodatkowej alokacji dla działania 13.1 podpisano wszystkie umowy 

z konkursu nr 1/2008 w ramach listy projektów rekomendowanych do wsparcia. Ponadto, w 

wyniku ogłoszenia II naboru w 2012 roku, podpisano 5 umów o dofinansowanie. Taki stan 

rzeczy pozwala wysnuć wniosek, iż zgodnie z zaleceniami przeprowadzono intensywną akcję 

informacyjną oraz objęto należytym wsparciem tych beneficjentów, którzy oczekiwali na 

podpisanie umowy. 

Odnośnie prowadzenia działalności szkoleniowej przez IW dostosowanej do potrzeb 

zgłaszanych przez beneficjentów – z jednej strony, wydaje się, że działalność ta przynosi 

wymierne efekty, w postaci np. coraz mniejszej liczby popełnianych błędów przy wnioskach 

o płatność. Ponadto, beneficjenci wskazują na bardzo wysoki poziom szkoleń prowadzonych 

przez IW, pod jakości kątem przekazywanej treści, czy wysokiej częstotliwości i 

różnorodności tematycznej20. Z drugiej strony, beneficjenci nadal zgłaszają problemy 

związane m.in. z zawiłością przepisów Prawa Zamówień Publicznych, czy wytycznych 

odnośnie kwalifikowalności kosztów. 

Odnośnie pozostałych rekomendacji w części wdrożonych, które dotyczyły zmiany 

wartości wskaźników oraz uzupełnienia wskaźników o fakultatywny zestaw indykatorów – 

trudno jest dywagować na temat tego, w jakim stopniu zalecenia wykonawcy usprawniły 

                                                      

20 „Kształtowanie się i realizacja działań informacyjno-promocyjnych w Działaniu 13.1 Infrastruktura 
Szkolnictwa Wyższego przez Beneficjentów i Instytucje w Systemie” EGO s.c., Warszawa 2011 
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proces wdrażania projektów, gdyż zalecenia te zostały w znacznym stopniu zmodyfikowane 

przez Zamawiającego. 

Podsumowanie 

Pojawiające się na etapie realizacji projektów problemy nie stanową zagrożenia dla realizacji 

Priorytetu, czy poszczególnych projektów, mogą jedynie być przyczyną wydłużania okresu 

realizacji niektórych projektów. Trudności pojawiające się na etapie realizacji projektów mają 

charakter operacyjny. Zaliczamy do nich: problemy na etapie prowadzenia postępowań o 

zamówienia publiczne; szeroko rozumiane problemy związane z pracami budowlanymi; 

restrykcyjne, wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów, w tym niejasne i zmieniające się 

wytyczne odnośnie rozliczania i kwalifikowalności wynagrodzenia zespołu projektowego; 

długi czas rozpatrywania wniosków o płatność przez IW i w konsekwencji przedłużający się 

czas przekazania środków. 

W celu usprawnienia realizacji Priorytetu XIII, jak również poszczególnych projektów, w 2010 

roku w ewaluacji śródokresowej Priorytetu XIII wypracowanych zostało 10 rekomendacji. 

Dotychczas wdrożono 5 zaleceń – 2 wdrożono w całości, 3 – w części. Rekomendacje te miały 

częściowy wpływ na usprawnienie realizacji projektów. 
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OCENA POZIOMU REALIZACJI FINANSOWEJ PRIORYTETU XIII   

1. c) Czy stopień zaawansowania realizowanych projektów pozwala stwierdzić, że 
zostaną one zrealizowane w całości do końca okresu kwalifikowalności wydatków 
2015 r.?   Jak kształtuje się postęp prac oraz wydatkowanie i rozliczanie środków w 
stosunku do zapisów umów o dofinansowanie? Jakie mogą pojawić się w tym 
zakresie ryzyka i ewentualne problemy? Jakie ewentualnie można podjąć środki 
zaradcze? 

 

Cechą charakterystyczną projektów realizowanych w ramach POIiŚ jest ich bardzo 

wysoka wartość, a także złożony proces realizacji, uwarunkowany nie tylko skomplikowanym 

procesem budowlanym, ale także problemami natury proceduralnej, w tym przede 

wszystkim związanymi z prawem zamówień publicznych. Doniesienia medialne o licznych 

problemach w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych (przede wszystkim jednak 

związanych z budową infrastruktury komunikacyjnej) każą postawić pytanie, jaki jest stopień 

zaawansowania projektów realizowanych w ramach XIII Priorytetu POIiŚ, jak wygląda postęp 

finansowy i jakie są potencjalne zagrożenia w stosunku do realizacji projektów do końca 

okresu kwalifikowalności wydatków. 

W ramach priorytetu podpisano do końca 2012 roku 49 umów o dofinansowanie (w tym 

9 w roku 2012), na łączną kwotę niemal 2 849 713 565,38 PLN. W pierwszej połowie 2013 

roku podpisano dodatkowo 1 umowę o dofinansowanie. Wśród realizowanych projektów 26 

pochodzi z listy projektów indywidualnych (wartość podpisanych umów – 1 803 622 335,10 

PLN), zaś 23 zostały wybrane w trybie konkursowym (wartość umów – 1 046 091 230,68 

PLN). Wartość podpisanych umów pokrywa całkowicie przyznaną alokację. Dodatkowo 

alokacja w priorytecie XIII była zwiększana, zarówno dzięki środkom pochodzącym z Krajowej 

Rezerwy Wykonania (ponad 197 milionów PLN), jak i przesunięciom z innych priorytetów 

POIiŚ. Dodatkowe środki są na bieżąco realokowane do projektów rekomendowanych do 

wsparcia.  

W związku z tym poziom wydatkowania środków nie jest już uzależniony od wahań 

w poziomie kontraktacji. Postęp finansowy (wydatkowanie środków) jest zdecydowanie 
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uzależnione od postępu w realizacji projektów, a także postępu formalności związanych z 

rozliczaniem kolejnych transz płatniczych. 

Postęp finansowy priorytetu od początku roku 2010 do chwili obecnej (dane na 

podstawie informacji miesięcznych oraz sprawozdań okresowych) przedstawiony został na 

Rys 6. Widać wyraźnie, iż wydatkowanie środków przebiega w sposób płynny, bez istotnych 

problemów. Nienotowane są znaczące spowolnienia wydatkowania. Można uznać, iż 

stosunkowo dynamiczniejsze wydatkowanie środków obserwowane od końca roku 2012 

związane są z wchodzeniem kolejnych projektów z listy indywidualnej w fazę końcową, co 

wiąże się także z intensyfikacją wydatkowania środków w projektach (wynika to z logiki 

realizacji projektów, w których pierwsza faza wiąże się z licznymi i długotrwałymi 

procedurami formalnymi, np. dopracowywaniem projektów, uzyskiwaniem zgód i pozwoleń, 

wyborem inwestorów zastępczych, wykonawców). Taki trend powinien się utrzymać 

w kolejnych latach aż do 2015 roku. Dotychczas zrealizowane płatności stanowią ponad 50 % 

zobowiązań UE. Jest to jeden z najwyższych poziomów w całym programie operacyjnym. 

Jednocześnie trzeba podkreślić, iż zgodnie z aktualnym stanem wydatkowania w priorytecie i 

całym programie operacyjnym nie występuje ryzyko naruszenia zasady n+2/n+3. 
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Rysunek 7 Postęp finansowy Priorytetu XIII w latach 2010-2013 (w PLN)  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji miesięcznych z realizacji POIiŚ
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Przechodząc z poziomu całego priorytetu na poziom projektów, trzeba podkreślić, 

iż dotychczas zakończonych i finalnie rozliczonych zostało 6 projektów (4 w roku 2012, 

2 w roku 2013). Kolejnych 6 projektów jest na etapie weryfikacji wniosku o płatność 

końcową. Ze sprawozdań okresowych wynika, iż w II połowie roku 2013 planowane jest 

rozpoczęcie weryfikacji 15 kolejnych końcowych wniosków o płatność).  

Zdecydowana większość respondentów biorących udział w badaniu potwierdza, iż w 

ich projektach nie widzą aktualnych problemów, bądź potencjalnych przyszłych zagrożeń, 

które sprawiłyby, iż projekt nie zostałby zrealizowany w całości do końca okresu 

kwalifikowalności wydatków.  

Chociaż można powiedzieć, że ogólnie postęp w projektach jest prawidłowy, to 

jednak często występującym zjawiskiem jest przedłużanie terminu zakończenia realizacji 

projektu. Takie przedłużenia miały dotychczas miejsce np. w projektach realizowanych przez 

Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnikę Warszawską, 

Politechnikę Gdańską, Politechnikę Poznańską, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet 

Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie. Zazwyczaj przedłużenia te wynikały z problemów z 

procedurami przetargowymi, czy też różnymi problemami w procesie inwestycyjnym (np. 

konieczność wykonywania dodatkowych prac, ograniczenia związane z pracami w budynkach 

zabytkowych, problemy z wykonawcami). Dokonane w uzgodnieniu z IW oraz IP 

przedłużenia są jednak w znacznym stopniu wystarczające, w nowych harmonogramach nie 

występują ryzyka ponownych opóźnień, co pozwala stwierdzić, iż nie występuje ryzyko 

niezrealizowania części projektu do roku 2015.  

W większości projektów następowały też zmiany związane z realokacją środków 

pomiędzy pozycjami budżetowymi w ramach zatwierdzonego wcześniej wniosku o 

dofinansowanie. Najczęściej wynikało to z konieczności przesuwania środków na zadania 

niedoszacowane (np. zbyt niskie kwoty zarezerwowane na zakup unikatowego sprzętu) lub 

zdobywania środków na zadania pojawiające się w toku inwestycji (np. konieczność 

wykonania dodatkowych prac budowlanych). W niektórych przypadkach przedłużenie 

okresu realizacji projektów nie wynikało z problemów, ale z powstałych w toku realizacji 

oszczędności, które beneficjenci postanowili przeznaczyć np. na zakup dodatkowego 
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wyposażania, co wiązało się ze zmianami w pierwotnie podpisanych umowach o 

dofinansowanie. .  

Na obecnym etapie niektórzy beneficjenci biorący udział w badaniu jakościowym 

deklarują, iż rozważają złożenie wniosku o wydłużenie terminu realizacji projektu. Są to 

jednak przypadku pojedyncze, wynikające z takich sytuacji, jak upadłość głównego 

wykonawcy, czy też kilkakrotne problemy z procedurami przetargowymi.  

Warto podkreślić, że są też takie projekty, których realizację beneficjenci planują 

zakończyć przed terminem zakładanym w umowie o dofinansowanie (3 respondentów 

wywiadów pogłębionych sugeruje, że ich projekty są realizowane z wyprzedzeniem w 

stosunku do zakładanego harmonogramu). W przypadku takich projektów ewentualne 

nieprzewidziane wydarzenia, które opóźnią realizację zadań, nie powinny więc wpłynąć na 

naruszenie harmonogramów.  

W zasadniczej części projektów rozpoczęto już, bądź wkrótce rozpocznie się etap 

wykańczania i wyposażania inwestycji. Z jednej strony jest to korzystne – prace 

wykończeniowe mogą być prowadzone w trybie ciągłym, nie są bowiem w tak silny sposób 

powiązane z warunkami atmosferycznymi, a dodatkowo skala prac jest mniejsza, wymaga 

też mniejszego udziału i skoordynowania prac różnych podwykonawców. Problemem może 

być jednak fakt, iż zakup wyposażenia wiąże się często z poszukiwaniem bardzo 

zaawansowanego sprzętu, co powoduje wiele utrudnień, zwłaszcza tych związanych ze 

stosowaniem ustawy pzp.  

Kolejnym potwierdzeniem tezy, iż nie występują zasadnicze ryzyka związane z 

realizacją finansową są wnioski z analizy sprawozdań okresowych, w których jedynie w roku 

2009 wskazano na kilka problemów (protesty oferentów w prowadzonych postępowaniach 

przetargowych, braki w planowaniu postępowań przetargowych w stosunku 

do harmonogramów projektów, problemy z kwalifikowalnością VAT-u). Od tamtego czasu 

w dokumentach monitoringowych nie odnotowano wskazań dotyczących możliwych 

problemów lub opóźnień w skali całego priorytetu.  

Zapisy dokumentów są w tym elemencie zgodne ze stwierdzeniami respondentów 

reprezentujących IP oraz IW. W ich opinii, chociaż istnieje wiele problemów i wyzwań, to są 

one w pewnym stopniu normalne dla tak dużych i skomplikowanych inwestycji. Dlatego też 
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w ogólnej ocenie IP oraz IW nie widać takich projektów, w których na chwilę obecną istnieje 

realne, poważne ryzyko niezrealizowania do roku 2015. Podkreślają jednak, iż niewiadomą 

pozostają projekty zakontraktowane stosunkowo późno, czyli np. w ostatnim konkursie. 

Niewątpliwie na sprawny proces rozliczania wdrażanych projektów wpływ ma dobra 

współpraca beneficjentów z Instytucją Pośredniczącą II. Jako dobrą i bardzo dobrą 

współpracę tę oceniło 84% badanych przedstawicieli beneficjentów21. Biorąc pod uwagę 

wyniki wcześniejszych badań ewaluacyjnych dotyczących Priorytetu XIII, można wysunąć 

wniosek, iż istotnym elementem sprzyjającym sprawnemu realizowaniu i rozliczaniu 

projektów było doświadczenie kadr – ponad 60% respondentów stwierdziło, że posiada 

ponad trzyletnie doświadczenie w rozliczaniu środków w ramach Funduszy Europejskich22. 

Niewątpliwie wynika to pośrednio z przyjętego założenia, aby wsparciem obejmować tylko 

największe i najlepsze ośrodki akademickie w kraju, które siłą rzeczy dysponują 

najmocniejszym potencjałem administracyjnym, warunkującym zdolność do efektywnego 

zarządzania projektami o dużej skali i wysokim poziomie złożoności.  

Pojawiające się ryzyka mają więc charakter potencjalny. Przekonanie beneficjentów 

oraz reprezentantów IP oraz IW o możliwości ich wystąpienia ma charakter ekstrapolacji 

pewnych trendów obserwowanych we wcześniejszych fazach realizacji priorytetu, a także 

obserwacji kontekstu związanego z realizacją dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce 

(np. problemy z realizacją inwestycji drogowych). Doświadczenie wcześniejszych projektów 

pokazuje bowiem, iż często pojawiały się modyfikacje harmonogramów, poprzez wydłużenie 

realizacji o 2-3 kwartały). Tymczasem realizowane są takie projekty, których pierwotny 

termin zakończenia określony jest np. na koniec II kwartału 2015 roku.  O ile w przypadku 

projektów z listy indywidualnej był margines czasu na przesunięcia, o tyle nie będzie to 

możliwe w przypadku niektórych projektów konkursowych, których inwestycje są teraz we 

wstępnej fazie realizacji.  

Jakie więc można zaproponować środki zaradcze? Warto nad tymi projektami, które 

kończą się najpóźniej rozciągnąć swoisty „parasol ochronny”, który polegałby na częstszym 

kontakcie z opiekunami z IW oraz natychmiastowym reagowaniu na różnego rodzaju 

                                                      

21 Op. cit., s. 51. 
22 PAG Uniconsult (2011) Ewaluacja/analiza sprawności obsługi finansowej projektów XIII Priorytetu PO IiŚ na 
poziomie beneficjentów oraz IW i IP - raport końcowy, s. 44. 
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zagrożenia. Oczywistym jest, iż beneficjenci, a tym bardziej IW nie są w stanie zapobiec 

wszystkim nieoczekiwanym wydarzeniom, ale taki szczególnie czujny proces superwizji 

projektów powinien być dużym wsparciem (więcej o możliwych rozwiązaniach – patrz s.74 

niniejszego raportu). 

Poza fazą inwestycji budowlanych, wyzwaniem będą etapy wyposażania budynków w 

sprzęt. Trzeba podkreślić, iż z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami beneficjentów 

widać wyraźnie, iż mają świadomość problemów związanych z zakupem wysoce 

specjalistycznego sprzętu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Pozytywnie trzeba 

ocenić organizowane cyklicznie szkolenia dla beneficjentów dotyczące tych zagadnień. 

Również negatywne doświadczenia instytucji wcześniej realizujących przetargi stanowią 

lekcję dla tych, którzy podobne zakupy realizować będą w latach 2014-2015 stąd deklaracje, 

że zamierzają przetargi ogłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, 

przy jednoczesnym położeniu nacisku na przygotowanie jak najlepszych specyfikacji (aby 

uniknąć protestów lub braku ofert). Warto zaznaczyć, iż wkrótce dojdzie do kolejnej istotnej 

zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, która ma być zdecydowanie korzystniejsza dla 

instytucji naukowych i badawczych. W lipcu 2013 roku Rada Ministrów przyjęła projekt 

zmian w ustawie prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przyszłymi zapisami uczelnie będą 

zobowiązane stosować ustawę (a więc przeprowadzać procedury przetargowe) dopiero od 

wartości zamówienia w wysokości 200 tysięcy euro w przypadku celów naukowych oraz 30 

tysięcy euro w przypadku innych zakupów dokonywanych przez uczelnie. Być może część 

przetargów w najmniej zaawansowanych obecnie projektach będzie już realizowana 

w ramach bardziej korzystnych zapisów ustawy, co może częściowo odciążyć zespoły 

odpowiedzialne za realizację projektów. Mimo to warto rozważyć zebranie doświadczeń z 

dotychczasowych projektów i zadbać o ich dysseminację wśród „najmłodszych” stażem 

beneficjentów. Istotne jest również śledzenie zmian na rynku budowlanym. Zgodnie 

z prognozami ekonomistów już w kolejnym roku Polska może wejść na ścieżkę bardziej 

dynamicznego wzrostu, co niewątpliwie wpłynie na wzrost koniunktury na rynku 

budowlanym. Paradoksalnie może to przysporzyć pewnych problemów beneficjentom 

(np. wykonawcy będą zaangażowani w większą liczbę inwestycji jednocześnie, co może 

wpłynąć negatywnie na tempo prac).  
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Podsumowanie 

Podsumowując powyższy podrozdział trzeba stwierdzić, iż postęp finansowy 

priorytetu należy ocenić jako zadowalający. Proces realizacji i rozliczania projektów, mimo 

pojawiających się problemów lub modyfikacji budżetów i harmonogramów przebiega 

sprawnie. Można zakładać, że do 2015 roku wdrażanie projektów zostanie zakończone 

z sukcesem. Szczególnie bezpieczne są projekty z listy indywidualnej. Największym ryzykiem 

obarczone są te projekty, które zostały zapoczątkowane po konkursach i zgodnie 

z harmonogramem będą się kończyć np. w II kwartale 2015 roku. Główne przeszkody, 

które mogą zaważyć na skali tego sukcesu, to problemy z zakupem wyposażenia (w trybie 

pzp), a także nieoczekiwane problemy budowlane bądź komplikacje niezależne od 

beneficjentów, lecz np. od wykonawców i podwykonawców robót budowlanych. 
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OCENA POZIOMU REALIZACJI RZECZOWEJ PRIORYTETU XIII 

0- a) Jaki jest stopień osiągnięcia wartości poszczególnych wskaźników Priorytetu w 
momencie realizacji badania ewaluacyjnego w odniesieniu do wartości docelowych 
określonych na poziomie projektów oraz Priorytetu? 

1- b) Czy aktualny stan kontraktacji oraz wysokość alokacji umożliwi wykonanie celów 
programowych? 

2- Na ile sposób i kryteria wyboru projektów pozwoliły wybrać  projekty najbardziej 
trafne z punktu widzenia celów Priorytetu XIII POIiŚ do realizacji w ramach konkursu 
2/2012? (pytanie dodatkowe) 

3-   czy nowo wybrane projekty są mniej skuteczne od innych ... 
4- a) W jaki sposób i w jakim stopniu nowe projekty wybrane w konkursie nr 2 z 2012 r. 

przyczynią się do realizacji Priorytetu? 
5- b) Czy i w jaki sposób realizacja projektów wybranych w konkursie 2/2012 pozwoli 

podnieść jakość nauczania na uczelniach? Czy projekty te odpowiadają na potrzeby 
rynku pracy? 

6- c) Czy w trakcie realizacji projektów wybranych w konkursie 2/2012 r. pojawiają się 
problemy i są jakieś ryzyka związane z osiągnięciem zamierzonych celów projektów? 
Jeśli tak to jakie i jakie powinny zostać podjęte środki zaradcze? 

7- d) Jaki jest wpływ projektów wybranych w konkursie nr 2/2012 r. na zwiększenie 
wskaźników i ogólnych efektów ilościowych i jakościowych w ramach Priorytetu? 

Obecny stopień realizacji i perspektywy osiągnięcia wartości wskaźników 

Poziom realizacji priorytetu XIII postrzegany przez pryzmat stosunku osiągniętych już 

wartości wskaźników produktu, do wartości docelowych określonych w programie 

operacyjnym, wygląda umiarkowanie zadowalająco. Średnia realizacja wskaźników na 

30 czerwca br., czyli na 6 miesięcy przez końcem roku docelowego wynosi poniżej 60% i tylko 

w jednym przypadku przekracza 52%. Już osiągnięta została jedynie docelowa liczba uczelni, 

które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT. Osiągnięta liczba 

wspartych obiektów edukacyjnych, w tym nowo wybudowanych sięga 50% wartości 

zakładanej. Zakończono realizację 1/3 zakładanej liczby projektów. 
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Tabela 6 Stan realizacji wskaźników produktu na dzień 30 czerwca 2013 r.23 

Wskaźnik 
Wartość 
docelowa* 

Wartość 
zrealizowana** 

Wartość 
deklarowana
*** 

Stosunek w. 
zrealizowanej 
do w. 
docelowej 

Stosunek w. 
zrealizowanej 
do w. 
deklarowanej  

Stosunek w. 
deklarowanej 
do w. 
docelowej 

Liczba projektów (szt.) 36 1224 50 33,3% 24,0% 138,9% 

Liczba obiektów 
edukacyjnych wspartych w 
wyniku realizacji 
projektów 
(wybudowanych, 
przebudowanych, 
zmodernizowanych) (szt.) 

120 60 108 50,0% 55,6% 90,0% 

- w tym liczba obiektów 
nowo wybudowanych 
(szt.) 

50 26 51 52,0% 51,0% 102,0% 

Liczba uczelni, które 
wdrożyły kompleksowe 
rozwiązania w zakresie 
infrastruktury ICT w 
nauczaniu (szt.) 

10 10 3425 100,0% 29,4% 340,0% 

Średnio - - - 58,8% 40% 167,7% 

* wskazana w programie operacyjnym, do osiągnięcia na koniec 2013 r., ** na podstawie wniosków o 
płatność, *** na podstawie zawartych umów o dofinansowanie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPI 

 

Ponieważ w większości przypadków suma wartości wskaźników deklarowanych we 

wnioskach o dofinansowanie przekracza wartość docelową, przyjętą na poziomie programu 

operacyjnego, rzeczywisty postęp przedstawiany jako procent deklarowanych wartości 

wskaźników, jest jeszcze nieco niższy. W przypadku liczby projektów i uczelni, które wdrożyły 

rozwiązania w zakresie ICT nie przekracza 30%, zaś w przypadku liczby wspartych obiektów 

edukacyjnych (w tym nowych) nieznacznie przekracza 50%.  

Trzeba mieć na uwadze, iż specyfika badanego priorytetu, a przede wszystkim fakt, 

że wszystkie realizowane projekty mają charakter budowlany sprawia, iż większość ich 

efektów (głównie rezultatów, ale także produktów) ujawnia się dopiero pod koniec realizacji 

bądź już po jej zakończeniu. W związku z powyższym bardziej wiarygodnym indykatorem 

                                                      

23 W tabeli i narracji jej towarzyszącej nie uwzględniono wskaźnika Liczby bezpośrednio utworzonych nowych 
miejsc pracy w fazie realizacji projektu, nie można go bowiem uznać za wskaźnik priorytetu (nie służy realizacji 
celów priorytetu, nie uwzględniono go w tabeli wskaźników priorytetu w dokumencie programu operacyjnego). 
24 Zgodnie z przekazaną w materiałach OPI listą projektów zakończonych (w tym 6 z zatwierdzonym wnioskiem 
o płatność). 
25 Wydaje się, iż ta wartość nie jest prawidłowo agregowana w materiałach OPI i następnie prezentowana w 
sprawozdaniach z realizacji. Mimo iż w każdym wniosku o dofinansowanie wskazywana jest wartość 1 to suma 
nie będzie równa 50 - liczbie podpisanych umów, lecz liczbie beneficjentów, a tych jest odpowiednio mniej – 
34, gdyż kilka uczelni realizuje 2, bądź 3 projekty. Nie wpływa to na fakt, że wartość docelowa tego wskaźnika 
zostanie kilkukrotnie przekroczona.  
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możliwości osiągnięcia wartości docelowych wskaźników, są wartości deklarowane 

w podpisanych dotychczas umowach o dofinansowanie (ewentualnie skorygowane 

o przewidywania odnośnie stopnia odstępstwa faktycznej realizacji od przyjętych 

deklaracji). Zgodnie z przedstawionym podejściem, szacunki odnośnie do realizacji 

wskaźników produktu przy obecnym poziomie kontraktacji przedstawiają się korzystnie. 

Wyraźnie przekroczone zostały zakładane: liczba projektów i liczba uczelni, które wdrożyły 

kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT. Zrealizowany zostanie także 

wskaźnik liczby nowo wybudowanych obiektów edukacyjnych. Ryzyko nieosiągnięcia 

wartości docelowej dotyczy jedynie wskaźnika Liczby wspartych obiektów edukacyjnych 

w wyniku realizacji projektów. Obecne szacunki wskazują, iż wsparte zostanie 108 ze 120 

zakładanych budynków, co daje realizację na poziomie 90%26. 

W przypadku 5 projektów, dla których ewaluator dysponował danymi z wniosków o płatność 

końcową, zakładane wartości wszystkich wskaźników produktu zostały osiągnięte w 100%. 

Można zatem oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem, że faktyczna realizacja produktów 

w pozostałych projektach będzie również równa deklarowanej w umowach. 

Tabela 7 Stan realizacji wskaźników rezultatu na dzień 30 czerwca 2013 r. 

Wskaźnik 
Wartość 
docelowa* 

Wartość 
zrealizowana
** 

Wartość 
deklarowana
*** 

Stosunek w. 
zrealizowanej 
do w. 
docelowej 

Stosunek w. 
zrealizowanej 
do w. 
deklarowanej  

Stosunek w. 
deklarowanej 
do w. 
docelowej 

Dodatkowa liczba miejsc na 
wspartych kierunkach (szt.) 

2000 2424 13923 121,2% 17,4% 696,2% 

Liczba studentów 
korzystających ze wspartej 
infrastruktury (os.) 

30000 29803 164301 99,3% 18,1% 547,7% 

- w tym liczba studentów na 
kierunkach ścisłych i 
technicznych korzystających 
ze wspartej infrastruktury 
(os.) 

5000 27525 148943 550,5% 18,5% 2978,9% 

Liczba studentów 
wykorzystujących 
utworzoną, w ramach 
projektów infrastrukturę ICT 
(os.) 

15000 29803 158421 198,7% 18,8% 1056,1% 

- w tym uczestniczących w 
kursach eLearning (liczba 
użytkowników) (os.) 

1500 3039 31955 202,6% 9,5% 2130,3% 

średnio - - - 234,5% 16,5% 1481,8% 

                                                      

26 Należy mieć jednak na uwadze iż w 2013 r. do Komisji Europejskiej skierowana została propozycja zmiany 
POIŚ uwzględniająca m.in. zmianę wartości docelowej omawianego wskaźnika ze 120 do 108. Uwzględnienie 
owej modyfikacji oznaczałoby iż obecna szacowana wartość realizacji zrówna się z wartością docelową.  Na 
chwilę obecną brak jest jednak odpowiedzi w tej sprawie ze strony KE. 
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Udział liczby studentów na 
priorytetowych kierunkach 
ścisłych i technicznych w 
stosunku do ogólnej liczby 
studentów na uczelniach (%) 

27% 25%**** - - - - 

Udział kobiet w liczbie 
absolwentów kierunków 
ścisłych i technicznych w 
stosunku do ogólnej liczby 
absolwentów tych 
kierunków 

37% 38%***** - - - - 

* wskazana w programie operacyjnym, do osiągnięcia na koniec 2013 r.; ** na podstawie wniosków o płatność; 
*** na podstawie zawartych umów o dofinansowanie; **** Na podstawie danych MNiSW, stan na dzień 30 XI 
2012 r.; ***** Na podstawie danych MNiSW, rok akademicki 2011/2012. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPI i MNiSW 

Poziom realizacji priorytetu XIII POIŚ mierzony osiągniętymi już wartościami 

wskaźników rezultatu w stosunku do wartości założonych w programie operacyjnym jest 

bardzo zaawansowany. Mimo, że charakterystyka rezultatów, jeszcze bardziej niż produktów 

sprawia, iż ujawniają się one głównie po zakończeniu realizacji projektów (zwykle w pewnym 

odstępie czasu po zakończeniu projektu), na dzień 30 czerwca br. średnia realizacja wartości 

docelowych wskaźników rezultatu wyniosła aż 234,5% i tylko jeden wskaźnik nie osiągnął 

wartości docelowej. Osiągnięta już liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych 

korzystających ze wspartej infrastruktury ponad pięcioipółkrotnie przekroczyła wartość 

docelową. Uzyskane Liczby studentów wykorzystujących utworzoną, w ramach projektów 

infrastrukturę ICT i uczestniczących w kursach e-learningowych stanowią ok. 200% 

założonych celów. Tylko jedna wartość docelowa nie została jeszcze osiągnięta -  Liczba 

studentów korzystających ze wspartej infrastruktury – jednak do jej osiągnięcia brakuje tylko 

0,7%. 

Wysoki stopień realizacji wartości docelowych rezultatów, mimo iż powinny pojawiać 

się one później w cyklu realizacji projektu niż produkty, wynika z faktu, że sumy wartości 

rezultatów deklarowanych we wnioskach o dofinansowanie są również bardzo wysokie. Tym 

samym poziom dotychczasowej realizacji rezultatów w stosunku do wartości deklarowanych 

jest zdecydowanie niższy i wynosi średnio 16,5%. Realizacja żadnego ze wskaźników nie 

przekracza 20%, a w przypadku uczestników kursów e-learningowych wynosi mniej niż 10%. 

Podobnie jak w przypadku produktów najbardziej wiarygodną podstawą szacowania 

możliwości osiągnięcia wartości rezultatów  założonych w programie operacyjnym 

jest analiza wartości deklarowanych we wnioskach o dofinansowanie. Patrząc przez taki 
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pryzmat, należy się spodziewać, że wszystkie wartości docelowe rezultatów zostaną 

przekroczone przynajmniej pięciokrotnie, a w przypadku liczby studentów na kierunkach 

ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury prawie trzydziestokrotnie. 

Te wstępne przewidywania można umiarkowanie skorygować o poziom realizacji wartości 

deklarowanych w projektach już zakończonych. Jak zauważono, w dotychczas  zakończonych 

projektach osiągnięte wartości wskaźników rezultatu kształtują się średnio w przedziale 65% 

- 87% wartości deklarowanych we wnioskach o dofinansowanie. Traktując te wartości jako 

współczynniki przez które można przemnożyć oczekiwany (w oparciu o deklaracje 

z wniosków projektowych) procent osiągnięcia wartości docelowych z programu 

operacyjnego, osiągamy skorygowany poziom realizacji tychże wartości docelowych. Wyniki 

obliczeń prezentuje tabela 8. 

Tabela 8 Skorygowany oczekiwany poziom realizacji wskaźników rezultatu 

Wskaźnik 
wartości deklarowane 
w projektach jako % 
wartości docelowej (A) 

średnia realizacja w 
zakończonych już 
projektach (B) 

skorygowana 
przewidywana 
realizacja wartości 
docelowych (A*B) 

Dodatkowa liczba miejsc na 
wspartych kierunkach (szt.) 

696,2% 75,1% 522,7% 

Liczba studentów korzystających ze 
wspartej infrastruktury (os.) 

547,7% 86,6% 474,4% 

- w tym liczba studentów na 
kierunkach ścisłych i technicznych 
korzystających ze wspartej 
infrastruktury (os.) 

2978,9% 81,0% 2411,8% 

Liczba studentów wykorzystujących 
utworzoną, w ramach projektów 
infrastrukturę ICT (os.) 

1056,1% 86,6% 914,9% 

- w tym uczestniczących w kursach 
eLearning (liczba użytkowników) (os.) 

2130,3% 65,0% 1384,3% 

    Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPI 

 

Należy oczekiwać, że wszystkie wartości docelowe wskaźników rezultatu zostaną 

zrealizowane i znacząco przekroczone, nawet po uwzględnieniu, iż w niektórych projektach 

nie będą w całości osiągnięte deklarowane rezultaty. Dodatkowo warto mieć na uwadze, 

że przedstawiona w tabeli 8 średnia realizacja wskaźników w zakończonych już projektach 

odzwierciedla sytuację bezpośrednio po zakończeniu projektów. W praktyce poziom 
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realizacji wielu rezultatów będzie rósł jeszcze przez kilka lat od tego momentu27. 

Przestawiona skorygowana przewidywana realizacja wartości docelowych odnosi się więc do 

sytuacji prognozowanej na koniec wdrażania projektów, a nie do ostatecznie osiągniętych 

wartości. 

Odrębnego komentarza wymagają wskaźniki Udziału liczby studentów na 

priorytetowych kierunkach ścisłych i technicznych w stosunku do ogólnej liczby studentów na 

uczelniach (%) oraz Udział kobiet w liczbie absolwentów kierunków ścisłych i technicznych w 

stosunku do ogólnej liczby absolwentów tych kierunków. Wyróżnia je fakt, że realizacja 

projektów priorytetu XIII wpływa na nie jedynie pośrednio (tzn. ich wartość nie zależy 

jedynie od realizacji tych projektów). Są to więc wskaźniki oddziaływania (bądź nawet 

kontekstowe). 

Zgodnie z założeniami, udział liczby studentów na priorytetowych kierunkach ścisłych 

i technicznych w stosunku do ogólnej liczby studentów na uczelniach, miał wzrosnąć z 20,9% 

(wartość bazowa) do 27% w 2013r. wartość ta na 30 listopada 2012 wynosiła 25%, 

zatem wzrost był zauważalny, a osiągnięta wartość bliska docelowej. Warto zastanowić się 

jednak jaki może być wkład projektów POIŚ w zaobserwowaną zmianę. Wzrost studentów 

kierunków priorytetowych pomiędzy rokiem 2007 i 2012 wyniósł ponad 12800 osób. 

W projektach POIŚ do tego momentu (30 czerwca 2013) wygenerowano jedynie 2424 

dodatkowe miejsca, zatem ponad 10 tys. (ponad 4/5 całości) studentów pojawiło się na 

kierunkach nie wspartych w ramach POIŚ. Dodatkowo trzeba zauważyć, że zmiana udziału 

studentów kierunków priorytetowych z 20,9% na 25% nastąpiła przede wszystkim 

nie w wyniku wzrostu liczby tych studentów, ale zmniejszenia podstawy wyliczeń – liczby 

studentów ogółem z 1,92 mln w 2007 do 1,68 w 2012. Gdyby ogólna liczba studentów się 

nie zmieniła to wzrost liczby studentów kierunków technicznych przełożyłby się na wzrost 

ich udziału z 20,9% do jedynie 21,6%. Zatem choć zmiana w zakresie omawianego wskaźnika 

jest zadowalająca, to udział POIŚ w tej zmianie wydaje się niewielki. Równocześnie można 

przyjąć, że przy utrzymaniu obecnej tendencji spadku liczby studentów ogółem 

i po osiągnięciu deklarowanych rezultatów realizowanych 50 projektów w zakresie 

                                                      

27 Dopuszcza się osiągnięcie wartości docelowych wskaźników rezultatu nawet po 5 latach. 
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dodatkowych miejsc na priorytetowych kierunkach, docelowy udział studentów kierunków 

priorytetowych (27%) powinien zostać osiągnięty. 

Udział kobiet w liczbie absolwentów kierunków ścisłych i technicznych w stosunku 

do ogólnej liczby absolwentów tych kierunków, zgodnie z założeniami POIŚ miał wzrosnąć z 

34% do 37%. Zgodnie z dostępnymi danymi udział ten już dla rocznika 2011/2012 przekroczył 

tę wartość i osiągnął 38%. Określenie wpływu POIŚ na tę zmianę jest jeszcze trudniejsze niż 

w przypadku wskaźnika omawianego powyżej.  

Podsumowując wątek postępu rzeczowego XIII priorytetu POIŚ, należy stwierdzić, że 

analiza dotychczasowej realizacji rzeczowej projektów oraz deklarowanych w nich wartości 

wskaźników pokazuje, iż prawie wszystkie wartości docelowe wskaźników produktu 

i rezultatu, wskazane w programie operacyjnym zostaną osiągnięte, a w wielu przypadkach 

(szczególnie rezultatów) wyraźnie przekroczone, przy obecnym poziomie kontraktacji. 

Jedyny wyjątek stanowi wskaźnik produktu - Liczba obiektów edukacyjnych wspartych 

w wyniku realizacji projektów, który powinien osiągnąć 90% docelowej wartości. Tylko 

w przypadku tego wskaźnika zasadnym pozostaje pytanie o możliwości realizacji w ramach 

dostępnej alokacji. Zgodnie z informacją miesięczną na koniec lipca br., przy 50 podpisanych 

umowach na kwotę dofinansowania (w części EFRR) 2 245 656,5 mln PLN, alokacja była 

wykorzystana 95,7%. Oznacza to, że do rozdysponowania pozostaje kwota 109 mln PLN28. 

Pozwoli ona na dofinansowanie 3 projektów, które obecnie, po zakończeniu procedury 

odwoławczej, otrzymały status „projektu podstawowego” na liście rankingowej 2 naboru 

konkursowego oraz ewentualnie jeszcze jednego projektu rezerwowego. Zwiększenie liczby 

wspartych projektów z 50 do 53 zwiększy realizację przedmiotowego wskaźnika, jednak 

nadal nie pozwoli na osiągnięcie obecnej29 wartości docelowej30. 

 

                                                      

28 Kurs EUR/PLN według EBC na koniec lipca br. wynosił 4,2370. 
29 Zastrzeżenie to trzeba poczynić, bowiem z informacji uzyskanych podczas wywiadu – triady z 
przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej wynika, iż w trakcie zatwierdzania jest modyfikacja POIŚ 
obejmująca również korektę wartości przedmiotowego wskaźnika ze 120 do 112.   
30 Ewaluator nie dysponuje wartościami deklarowanymi wskaźników w projektach dla których nie podpisano 
jeszcze umów, jednakże z zapisów sprawozdania okresowego za pierwsze półrocze 2013 wynika, że osiągnięcie 
100% wartości docelowej omawianego wskaźnika wymagało by podpisania jeszcze kolejnych 4 umów 
(dofinansowania 57 projektów). Natomiast jeżeli faktem stanie się zmniejszenie wartości docelowej z 120 do 
112 wspartych obiektów, to jej osiągnięcie może okazać się możliwe przy 53 dofinansowanych projektach.  
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Analiza nowych projektów 

Kryteria wyboru projektów  

Grupa 5 projektów zakwalifikowanych do wsparcia w toku konkursu nr 2 oceniana 

była w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (I i II stopnia). Porównanie kryteriów 

zastosowanych podczas konkursu 1 i 2 pozwala stwierdzić, że wprowadzone modyfikacje 

miały charakter w dużej mierze porządkujący i doprecyzowujący, wydają się wynikać 

z doświadczeń z poprzedniego naboru i mieć na celu uniknięcie wątpliwości / niewłaściwych 

interpretacji które wtedy mogły się pojawiać. Takie doprecyzowania dotyczą kilku kryteriów 

formalnych, np. Kompleksowego charakteru projektu uwzględniającego komponent ICT – 

w ramach którego doprecyzowano, iż nabywane wyposażenie musi znajdować się w obiekcie 

objętym wsparciem, a jego zastosowanie musi być związane z tym obiektem, 

bądź Przedstawienie Programu rozwoju dydaktyki i badań, w ramach którego 

doprecyzowano, że Program powinien być zatwierdzony przez właściwe organy uczelni. 

Takie zmiany nie wpłynęły jednak na profil wybieranych projektów. Podobnie bez większych 

zmian na charakter dofinansowanych projektów, ale korzystne ze względu na możliwość 

swobodniejszego i bardziej racjonalnego budowania infrastruktury było wprowadzenie 

zapisu, iż minimum 75% studentów korzystających z powstałej infrastruktury powinno być 

studentami kierunków priorytetowych POIiŚ. Podobnie ocenić można zmianę wymogu 

przeznaczania minimum 75% wartości projektu na infrastrukturę  dydaktyczną, na minimum 

75% kosztów kwalifikowanych.  

Podstawowa zmiana w zakresie kryteriów merytorycznych dotyczyła dodania 

kryterium komplementarności z innymi projektami realizowanymi przez beneficjenta w 

ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych nakierowanych na wsparcie 

szkolnictwa wyższego31. w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych 

nakierowanymi na wsparcie szkolnictwa wyższego. Jest to zmiana niewątpliwie słuszna, choć 

jak można podejrzewać, niewpływająca znacząco na wybór projektów (większość 

beneficjentów realizuje sporo projektów i jest w stanie wykazać się komplementarnością, 

ponadto waga kryterium jest stosunkowo niska). Zmieniono również zasady oceny kryterium 

                                                      

31 Poprzez komplementarność należało rozumieć wzajemne uzupełnianie i dopełnianie się projektów, które 
realizują określony cel wspólny i wzmacniają wzajemne efekty powodując ich maksymalizację (tzw. efekt 
synergii). 
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gotowości projektu do realizacji, co zapewne było podyktowane momentem w cyklu 

realizacji POIŚ, w którym ogłaszano konkurs 2. W konsekwencji utrzymane zostało 

podstawowe założenie i kryteria konkursu 2 w dalszym ciągu premiowały duże uczelnie z 

silnych ośrodków naukowych, co jest zgodne z celami XIII osi oraz krajowymi dokumentami 

strategicznymi. 

Wśród kryteriów merytorycznych I stopnia najwięcej jest tych dotyczących potencjału 

dydaktycznego uczelni, jakości prowadzonej przez beneficjenta działalności (max 46 pkt do 

zdobycia). Kryteria odnoszące się bezpośrednio do jakości projektu i efektów przez niego 

wywoływanych pozwalają jednak zdobyć również dużo - 40 pkt (po uwzględnieniu 

komplementarności). Pozostałe kryteria (13 pkt) premiują doświadczenie beneficjenta 

i gotowość projektu do realizacji. Aspekt potencjału beneficjenta do realizacji i utrzymania 

projektu jest też weryfikowany kryteriami merytorycznymi II stopnia. 

Trafnym rozwiązaniem w kontekście celów priorytetu jest premiowanie zarówno potencjału 

dydaktycznego uczelni jak i (w nieco mniejszym stopniu) wartości danego projektu. 

W przyszłości, w kolejnej perspektywie warto się zastanowić jednak czy (szczególnie 

w pierwszym naborze, gdy nie ma tak dużej presji czasowej) nie zrezygnować, 

bądź zmniejszyć barier (liczby kryteriów, ich treści) formalno – organizacyjnych, a skupić się 

bardziej na koncepcji i wartości wynikającej z logiki proponowanych projektów. 

Wpływ nowych projektów na realizację priorytetu  

Struktura podmiotowa grupy 10 nowych projektów (tj. 5 wybranych do realizacji w 

ramach konkursu 2 oraz 5 dobranych z listy rezerwowej konkursu 1) nie odbiega znacząco 

od struktury wcześniejszych 40 projektów. Wśród nowych projektów 5 realizowanych jest 

przez uczelnie w obszarach nauk technicznych, 4 w obszarze nauk ścisłych i 1 medycznych. 

Wśród wcześniej dofinansowanych projektów udziały te wynosiły odpowiednio 62%, 25% 

i 13%.  

Analiza modeli logicznych wszystkich 10 nowych projektów wskazuje, iż nie ma 

pomiędzy nimi istotnych różnic w zakresie formułowania i sposobu definiowania logiki 

interwencji. Nie można również wskazać tego typu różnic pomiędzy projektami nowymi 

i dofinansowanymi wcześniej. Projekty stanowią odpowiedź na zidentyfikowane problemy 

w zakresie braków i niedostatecznego poziomu infrastruktury projektodawców. 
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Wnioskodawcy generalnie wskazują właśnie braki w tym zakresie jako główne powody 

niskiej konkurencyjności oraz ograniczenie możliwości współpracy w wymiarze europejskiej 

przestrzeni naukowej. Do głównych zakładanych rezultatów realizacji projektów zaliczyć 

należy poprawę jakości i warunków kształcenia poprzez stworzenie odpowiednich warunków 

do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badawczych oraz podniesienie konkurencyjności 

danej uczelni.  

Na podstawie analizy logiki interwencji grupy 10 nowych projektów oraz przeprowadzonych 

badań do wartości dodanych w wyniku realizacji projektów zaliczyć należy w głównej mierze: 

• zwiększenie zainteresowania studentów priorytetowymi kierunkami 

kształcenia  na poszczególnych uczelniach, najczęściej: inżynieria i ochrona 

środowiska, informatyka i telekomunikacja, transport a także biotechnologia, 

zwiększenie atrakcyjności uczelni, 

• zmianę wizerunku uczelni jako nowoczesnych ośrodków badawczych 

i kształcących na wysokim poziomie. 

Na podobne korzyści w związku z realizacją inwestycji wskazywali także beneficjenci 

pozostałych 40 projektów.  

Kwota dofinansowania 10 nowych projektów stanowi 12,16% całości dotychczasowej 

kontraktacji w priorytecie. W wyniku realizacji nowych projektów wsparte zostaną 

22 obiekty (co stanowi 20,4% wszystkich wspartych obiektów), z czego 5 to obiekty nowo 

wybudowane (9,8% wszystkich nowych obiektów). Wkład nowych projektów w realizację 

tych dwóch wskaźników jest o tyle istotny, że są to jedyne wskaźniki, których wartości 

docelowe nie zostałyby osiągnięte poprzez realizację jedynie 40 starych projektów. 

W przypadku obiektów nowych realizacja 10 dodatkowych projektów pozwoli przekroczyć 

wartość docelową podnosząc poziom jej realizacji z 92% do 102%. W przypadku wszystkich 

wspartych obiektów pozwoli jedynie zbliżyć się do celu podnosząc poziom realizacji z 72% 

do 90%. 

Analizowana grupa projektów w zakresie rzeczowym obejmuje również wyposażenie 

w aparaturę dydaktyczno-badawczą wykorzystywaną w procesie kształcenia, w tym 

w nowoczesną infrastrukturę ICT. 
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Tabela 9 Wkład grupy 10 nowych projektów w realizację wskaźników produktu 

 

Wartość 
docelowa 

Wartość 
deklarowana 

ogółem 

Wartość 
deklarowana 

10 nowych 
projektów 

udział wartości 
deklarowanej 
10 projektów 

w wartości 
docelowej 

udział wartości 
deklarowanej 
10 projektów 

w wartości 
deklarowanej 

ogółem 

Liczba projektów 
(szt.) 36 50 10 27,8% 20,0% 

Liczba obiektów 
edukacyjnych 
wspartych w wyniku 
realizacji projektów 
(wybudowanych, 
przebudowanych, 
zmodernizowanych) 
(szt.) 120 108 22 18,3% 20,4% 

- w tym liczba 
obiektów nowo 
wybudowanych (szt.) 50 51 5 10,0% 9,8% 

Liczba uczelni, które 
wdrożyły 
kompleksowe 
rozwiązania w 
zakresie 
infrastruktury ICT w 
nauczaniu (szt.) 10 34 10 100,0% 29,4% 

średnia     31,30% 17,99% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPI 

 

Nowe projekty mają wygenerować 861 nowych miejsc na wspartych kierunkach 

nauczania, co stanowi 6,18% wartości deklarowanej ogółem – niewiele, jeśli pamiętać, że 

udział nowych projektów w wartości dofinansowania jest prawie dwukrotnie wyższy 

(12,16%).  

W wyniku realizacji nowych projektów z wytworzonej infrastruktury skorzysta 

dodatkowo 32549 studentów, co stanowi 19,81% wszystkich korzystających ze wspartej 

infrastruktury. Projekty te umożliwią również korzystanie z usług e-learningowych grupie 

9409 osób, co stanowi aż 29,44% wszystkich korzystających z tego typu usług w ramach całej 

grupy 50 projektów.  

Należy zauważyć, że nowe projekty średnio w większym stopniu przyczyniają się 

do osiągnięcia wartości deklarowanych wskaźników rezultatu (19,4%) aniżeli wynosi ich 

udział w puli dofinansowania. Wysoki udział w wartości deklarowanej dotyczy prawie 
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wszystkich wskaźników rezultatu. Jedyny wyjątek stanowi jednak, wspomniany już i raczej 

najważniejszy wskaźnik dodatkowej liczby miejsc na wspartych kierunkach. 

Równocześnie warto zauważyć, że nowe projekty samodzielnie umożliwiłyby osiągnięcie 

wartości docelowych prawie wszystkich wskaźników rezultatu. Jedyny wyjątek stanowi 

wskaźnik dodatkowych miejsc na wspartych kierunkach, choć również w jego przypadku 

nowe projekty generują aż 43,1% wartości docelowej. Świadczyć to może o bardzo 

ostrożnym szacowaniu wartości docelowych wskaźników na etapie przygotowania 

Programu. 

Tabela 10 Wkład grupy 10 nowych projektów w realizację wskaźników rezultatu 

 Wartość docelowa 

Wartość 
deklarowana 
ogółem 

 Wartość 
deklarowana 10 
nowych projektów 

udział wartości 
deklarowanej 10 
projektów w 
wartości 
docelowej 

udział wartości 
deklarowanej 10 
projektów w 
wartości 
deklarowanej 
ogółem 

Dodatkowa liczba miejsc na 
wspartych kierunkach (szt.) 2000 13923 861 43,1% 6,18% 

Liczba studentów 
korzystających ze wspartej 
infrastruktury (os.) 30000 164301 32549 108,5% 19,81% 

- w tym liczba studentów na 
kierunkach ścisłych i 
technicznych korzystających 
ze wspartej infrastruktury 
(os.) 5000 148943 31124 622,5% 20,90% 

Liczba studentów 
wykorzystujących 
utworzoną, w ramach 
projektów infrastrukturę 
ICT (os.) 15000 158421 32549 217,0% 20,55% 

- w tym uczestniczących w 
kursach eLearning (liczba 
użytkowników) (os.) 1500 31955 9409 627,3% 29,44% 

średnia     323,7% 19,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPI 

Fakt, iż nowe projekty pozwalają samodzielnie na osiągnięcie (a czasami wielokrotne 

przekroczenie) wartości docelowych wskaźników rezultatu można uznać za pozytywną 

odpowiedź na pytanie o ich skuteczność. 

Uzupełniając jednak wątek skuteczności, ciekawym może być porównanie 

efektywności starych i nowych projektów mierzonej nakładami na jednostkę poszczególnych 

wskaźników. W grupie 10 projektów nowych znacznie „tańsze” okazało się jednostkowe 

wsparcie obiektu edukacyjnego, sytuacja jednak jest odwrotna w przypadku obiektów nowo 

wybudowanych. Zależność ta nie zmienia się jeśli spojrzeć tylko na 5 projektów wybranych w 
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ramach konkursu nr 2. Interpretacja tych danych musi być oczywiście ostrożna bowiem 

obiekty wspierane w ramach projektów są nieporównywalne. Największa dysproporcja na 

niekorzyść 10 projektów nowych dotyczy kosztu dodatkowego miejsca na wspartych 

kierunkach, który jest prawie dwukrotnie wyższy niż średnio we wszystkich projektach. 

Różnica ta jest jeszcze większa w przypadku 5 projektów wybranych w konkursie nr 2 i 

wynosi ponad 400%. 

W świetle obserwowanych zróżnicowań, rozstrzygnięcie kwestii efektywności nowych 

projektów wymagałoby „zważenia” znaczenia poszczególnych wskaźników dla realizacji 

celów priorytetu. Jeśli przykładowo uznać, że istotę celu szczegółowego 1 Unowocześnienie 

infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz zwiększenia udziału liczby studentów na 

priorytetowych kierunkach studiów oddaje budowa nowych obiektów i liczba dodatkowych 

miejsc, to efektywność nowych projektów (zarówno wszystkich 10, jak i osobno 

traktowanych 5 projektów z konkursu nr 2) w realizacji tego celu jest mniejsza niż starych. 

Jeśli zaś za miarę celu szczegółowego 2 Podniesienie jakości kształcenia poprzez 

wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych uznać liczbę studentów 

wykorzystujących infrastrukturę ICT i korzystających z e-learningu, to projekty nowe 

(ponownie zarówno wszystkie 10, jak i 5 z konkursu nr 2) prezentują się korzystnie na tle 

starych. 

Tabela 11 Efektywność projektów realizowanych w ramach XIII priorytetu POIiŚ. 

wielkość wsparcia 
finansowego (zł) na  

średnia dla 
50 
projektów 
(a) 

średnia dla 
40 starych 
projektów 
(b) 

średnia dla 
10 nowych 
projektów 
(c) 

średnia dla 5 
projektów z 
konkursu nr 
2 (d) 

Stosunek nakładu 
w nowych 
projektach do 
nakładu we 
wszystkich 
projektach (c/a)  

Stosunek nakładu 
w projektach 
konkursu nr 2 do 
nakładu we 
wszystkich 
projektach (d/a)  

1 obiekt  edukacyjny 
wsparty w wyniku 
realizacji projektów  25 834 840 28 499 108 15 419 973 18 344 731 60% 71%  

w tym 1 obiekt nowo 
wybudowany 54 709 073 53 280 941 67 847 880 61 149 102 124% 112% 

1 dodatkowe miejsce 
na wspartych 
kierunkach  200 400 187 638 394 006 804 593 197% 401% 

1 studenta 
korzystającego ze 
wspartej infrastruktury  16 982 18 603 10 422 8 777 61% 52% 
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1 studenta 
wykorzystującego 
utworzoną, w ramach 
projektów 
infrastrukturę ICT  17 612 19 472 10 422 8 777 59% 50% 

1 korzystającego z usług 
e-lerningowych 87 315 108 708 36 055 27 986 41% 32% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPI 

 

Wpływ nowych projektów na jakość nauczania oraz ich zgodność z potrzebami rynku pracy  

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie o wpływ projektów na zmianę jakości nauczania 

jest o tyle trudna, ze jak już zauważono w ewaluacji śródokresowej, przyjęty system 

wskaźników nie rejestruje zmian w tym zakresie. W tym samym badaniu przyjęto32, że 

mierzalnym i zauważalnym rezultatem, który powinien w dużej mierze prowadzić do mniej 

uchwytnej już zmiany jakości, jest możliwość korzystania z nowoczesnej aparatury, 

laboratoriów i infrastruktury ICT. 

Bardzo podobna sytuacja i narracja może być zauważona w nowych projektach. 

Podniesienie jakości warunków nauczania jest istotnym, zakładanym rezultatem ich 

realizacji. We wszystkich 10 nowych projektach podkreśla się, iż ważnym elementem w 

zakresie konkurowania o studenta jest jakość oferowanej infrastruktury oraz możliwość 

prowadzenia badań w oparciu o nowoczesne środki i aparaturę badawczą. Ich realizacja 

przyczyni się również do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ponadto, nowoczesny 

sprzęt umożliwi studentom i pracownikom uczelni współpracę międzyuczelnianą, w tym w 

wymiarze międzynarodowym. Zakupy dodatkowej aparatury naukowo badawczej oraz 

tworzenie infrastruktury ICT ma miejsce we wszystkich nowych (jak i dla starych) projektach. 

Konstrukcja priorytetu XIII PO IiŚ (w szczególności w świetle demarkacji z POIG) zakłada 

wsparcie w głównej mierze sfery dydaktyki niemniej, w rzeczywistej działalności, trudno 

oddzielić dydaktykę od działalności naukowej i badawczej33. Z powstałych nowoczesnych 

obiektów, laboratoriów oraz nowoczesnego sprzętu będą także korzystać pracownicy uczelni 

tj. kadra naukowa oraz doktoranci. W wyniku czego nastąpi poprawa w zakresie warunków 

prowadzenia badań oraz warunków pracy na uczelniach wyższych. 

                                                      

32 W oparciu m.in. o zgodną opinię przedstawicieli beneficjentów. 
33 zob. rozdział „Spójność priorytetu z dokumentami strategicznymi”. 
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Analiza studiów wykonalności oraz logiki interwencji wskazuje, iż wszystkie nowe 

projekty mają na celu poprawę warunków kształcenia. Poprawa bazy materialnej obiektów 

dydaktycznych, wyposażenie ich w nową aparaturę wykorzystywaną do celów 

dydaktycznych oraz infrastrukturę ICT w zdecydowanym stopniu powinno wpłynąć na tą 

sferę procesu edukacji. Uzyskanie dowodów potwierdzających te założenia będzie jednak 

praktycznie niemożliwe. Weryfikacja przyjętej tezy wymagałaby m.in. zbadania w jaki sposób 

absolwenci korzystający ze wspartej infrastruktury radzą sobie na rynku pracy, ile osób 

pracuje w swojej specjalności, w jakim stopniu uczestniczą w pracach o charakterze 

innowacyjnym w przedsiębiorstwach, w których pracują34. Ponadto uwzględnić należałoby 

czynniki zewnętrzne, m.in. zmiany zachodzące na rynku pracy. Analiza taka w tym momencie 

jest niemożliwa, bowiem ewentualne oddziaływania interwencji POIŚ w tym zakresie nie 

mogły się jeszcze ujawnić (większość projektów jest jeszcze niezakończona, mimo że na 

niektórych uczelniach wsparta infrastruktura służy już kształceniu, to nie mamy jeszcze grupy 

absolwentów do zbadania). Również w przyszłości badanie takie będzie bardzo trudne do 

zrealizowania. Wyzwanie stanowić będzie m.in. oddzielenie efektu POIŚ od efektów 

komplementarnych interwencji z innych programów operacyjnych, przede wszystkim 

POKL35. 

 Jeżeli chodzi o zgodność przedmiotu nowych projektów z potrzebami rynku pracy to 

warto przypomnieć, iż potrzeba silniejszego powiązania systemu kształcenia z realnymi 

potrzebami rynku pracy jest jednym z istotnych wyzwań akcentowanych zarówno w 

krajowych jak i europejskich dokumentach strategicznych. Z tego też względu decyzja o 

wsparciu szkoły wyższej powinna być oparta o ocenę stopnia zaspokojenia obecnych i 

przyszłych potrzeb gospodarki oraz ocenę szans osób kończonych określone kierunki studiów 

na zatrudnienie.  

Dostępne opracowania z zakresu prognoz dotyczących rynku pracy w kontekście 

zapotrzebowania na absolwentów uczelni wyższych są mało precyzyjne i określają dość 

szeroką gamę obszarów o potencjalnie dużym zapotrzebowaniu na specjalistów. Największy 

popyt na absolwentów przewiduje się w następujących branżach/obszarach kształcenia 

(AGROTEC 2012): architektura, urbanistyka, architektura wnętrz, rozwiązania technologiczne 

                                                      

34 W odniesieniu do podobnych parametrów absolwentów lat poprzednich, przed uzyskaniem wsparcia, bądź 
absolwentów uczelni kształcących na takich samych kierunkach, ale bez udziału wsparcia POIŚ. 
35 Zob. rozdział „komplementarność”. 
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w projektowaniu procesów przemysłowych i przetwórczych, automatyka, robotyka, 

biotechnologia, bioinformatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, 

mechatronika, nanotechnologia, budownictwo, techniczno-informatyczny, elektronika 

i telekomunikacja, energetyka, inżynieria/ochrona środowiska, logistyka, zarządzanie 

i technologia produkcji w obszarze przemysłu, przetwórstwa, nauki rolnicze, nauki medyczne 

w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi. 

W kontekście dynamizacji polskiej gospodarki, w przeprowadzonym Foresight’cie 

kadr nowoczesnej gospodarki, podkreśla się znaczenie informatyki, będącej podstawową 

dziedziną horyzontalną, czyli posiadającą wpływ na rozwój wielu dziedzin życia społecznego, 

gospodarki, nauki, administracji czy kultury (Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik 2009). Wśród 

przyszłościowych obszarów polskiej gospodarki i rynku pracy wskazuje się także (nadając 

im kolejność): automatykę, robotykę, budownictwo i inżynierię lądową, usługi opiekuńcze i 

jakość życia, logistykę i inżynierię transportu, inżynierię środowiska36. Wskazane w tym 

badaniu obszary, pomimo upływu 4 lat, wydają się nadal aktualne. Świadczyć o tym może 

spójność wskazanych tam obszarów z prognozami, dot. wielkości zatrudnienia, zawartymi w 

opracowaniu Future skills supply and demand in Europe, Forecast 2012 (Cedefop, 2012). 

Raport podkreśla, że większość nowych miejsc pracy będzie dostępnych w sektorze usług, 

niemniej nastąpi również  wzrost liczby ofert pracy w sektorze produkcji przemysłowej dla 

pracowników wykwalifikowanych. Największe zapotrzebowanie prognozowane jest w 

zawodach wymagających specyficznych i wysokich kwalifikacji, w  tym z obszarów nauk 

technicznych (inżynierskich) ścisłych (matematycznych i fizycznych), IT, transportu i ochrony 

zdrowia.  

W kontekście tego badania, jak również analizując średnie wartości wskaźnika 

zatrudnienia i stopy bezrobocia dla pierwszych 3 kwartałów  2012 roku w Polsce zawarte w 

raporcie Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013 (MNiSW, 2013)37  aktualne pozostają także 

wyniki badania ewaluacyjnego ex-ante, dotyczącego oceny zapotrzebowania gospodarki na 

absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych (IBC 

                                                      

36 w zestawieniu pominięto specjaliści zawodowe, które nie są powiązane z priorytetowymi kierunkami 
kształcenia np. usługi w zakresie turystyki, rozrywki 
37 W raporcie wskazano, że w grupie osób w wieku od 24 do 30 roku życia, z wykształceniem wyższym 
najwyższy wskaźnik zatrudnienia charakteryzuje osoby legitymujące się wykształceniem w obszarze inżynierii, 
procesów produkcji, budownictwa, rolnictwa i weterynarii (79%) oraz nauk ścisłych, matematyki i informatyki 
(78%) oraz zdrowia i opieki społecznej (77%). 
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Group 2009). W jego wynikach podkreślono, że zarówno wojewódzkie urzędy pracy, jak i 

szkoły wyższe dostrzegają znaczenie rozwoju kształcenia w kierunkach matematycznych, 

przyrodniczych i technicznych dla dostosowania modelu kształcenia do zachodzących 

obecnie przemian cywilizacyjnych. Obok większości z już wyżej wskazanych specjalności, w 

raporcie prognozuje się również zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu mechaniki i 

budowy maszyn, fizyki technicznej, inżynierii materiałowej, matematyki stosowanej i 

finansowej.  

Przedstawione powyżej źródła choć nie prezentują zupełnie zbieżnych stanowisk, 

to posiadają dużą część wspólną w przedstawianych katalogach branż / kierunków, 

w których przewiduje się zapotrzebowanie na absolwentów. Kierunki te lokują się 

w obszarze nauk przede wszystkim technicznych, a także medycznych i ścisłych i są zbieżne 

z „kierunkami priorytetowymi” określonymi na potrzeby POIŚ. Nie dziwi zatem 

spostrzeżenie, iż wszystkie 10 nowych projektów (5 realizowanych przez uczelnie 

w obszarach nauk technicznych, 4 w obszarze nauk ścisłych i 1 medycznych) wspiera 

kierunki, których absolwenci powinni stanowić specjalistów w branżach kluczowych z punktu 

widzenia gospodarki.  

W ramach realizacji 8 spośród 10 nowych projektów wsparcie uzyskają studenci na 

więcej aniżeli jednym konkretnym kierunku/specjalności studiów. Z tego względu trudne jest 

jednoznaczne określenie stopnia w jakim wsparte kierunki odpowiadają na prognozy 

zapotrzebowania na specjalistów. W 7 projektach wsparcie uzyskują studenci kierunku 

informatyka i specjalnościach pokrewnych (bioinformatyka, geoinformatyka), co w pełni 

odpowiada na potrzeby zdiagnozowane w Foresight’cie kadr nowoczesnej gospodarki. Drugą 

najliczniejszą grupę stanowią studenci specjalności związanych z biotechnologią (3 projekty). 

Wśród nowych projektów wsparcie uzyskują również specjalności, które nie są ujmowane 

w prognozach dotyczących zapotrzebowania na rynku pracy. Do kierunków tych zaliczyć 

należy m.in. geodezję czy kartografię.   

Tylko w 1 przypadku wsparciem w 100% objęci są studenci jednego kierunku: 

Transport (Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału transportu Politechniki 

Warszawskiej), którego absolwenci zaliczani są również do grupy specjalistów o znacznym 

prognozowanym zapotrzebowaniu na rynku pracy. W grupie nowych projektów najbardziej 

multidyscyplinarnym projektem, który wspiera kształcenie na specjalnościach w największej 
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liczbie „prorynkowych” i przyszłościowych specjalnościach jest projekt „Stworzenie 

nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów 

Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. W ramach tego projektu wsparcie uzyskują studenci 

w specjalnościach m.in. architektura i urbanistyka, energetyka, inżynieria materiałowa, 

inżynieria mechaniczno-medyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, energetyka, 

transport, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, chemia 

budowlana, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna 

i nanotechnologia, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria biomedyczna, 

inżynieria środowiska, ochrona środowiska, technologia chemiczna, technologie w ochronie 

środowiska. 

Spójność realizowanych projektów z antycypowanymi potrzebami rynku pracy w oparciu 

o prezentowane  źródła wygląda zatem zadowalająco. Trzeba jednak mieć świadomość, 

że przytaczane analizy prezentują jedynie prognozy, które w mniejszym lub większym 

stopniu odbiegają od rzeczywistości, której będziemy świadkami za kilka lat, gdy obecni 

studenci zasilą rynek pracy. Należy bowiem pamiętać, że dzisiejsze społeczeństwa cechuje 

ogromny dynamizm zmian zachodzących w różnych wymiarach życia społecznego 

i ekonomicznego. W takich dyscyplinach jak biotechnologia, nanotechnologia, technologie 

informacyjne, genetyka, etc., nowe odkrycia i wynalazki otwierają przed naukowcami 

i praktykami drzwi do realizacji celów, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Rodzi to 

ważne konsekwencje. Po pierwsze w znacznym stopniu wpływa na kształcenie na poziomie 

uniwersyteckim. Sukces na rynku pracy osiągną bowiem nie ci absolwenci, którzy będą 

posiadali wiedzę, ale ci, którzy będą w stanie nieustannie pozyskiwać nową wiedzę 

i dostosowywać ją do wymagań, które postawi przed nimi codzienna praca. Daniel Laughlin, 

badacz pracujący w NASA Goddard Space Flight Center, opisując jeden z projektów swojej 

organizacji stwierdził: „To, co robimy, to przygotowywanie studentów do zawodów, które nie 

istnieją, wykorzystywanie technologii jeszcze niewynalezionych oraz rozwiązywanie 

problemów, o których nie wiemy, że istnieją.”38 Można założyć, iż w coraz większym stopniu 

słowa Laughlina staną się metaforą opisującą edukację wyższą w obszarze nauk ścisłych. 

Podczas zorganizowanego w 2009 roku seminarium poświęconego uczeniu się przez całe 

                                                      

38 Cyt. za: D. Dutta, L. Patil  (eds) (2012) Lifelong Learning Imperative in Engineering: Sustaining American 
Competitiveness in the 21st Century. The National Academies Press: Washington DC, pp. 2. 
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życie inżynierów, Dan Mote, Prezydent University of Maryland, przywołał 3 dowody 

ukazujące dynamikę zmian w dyscyplinach technicznych:  

• wiedza przekazywana na niektórych przedmiotach na pierwszym roku studiów, 

dezaktualizuje się, zanim student ukończy trzeci rok;  

• profesje związane z nowymi technologiami, które w 2009 roku znajdują się wśród 

najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, nie istniały w roku 2004;  

• przed ukończeniem 40 roku życia zmienia się pracę średnio 4-5 razy, zaś inżynierowie 

zmieniają pracę średnio co 4-5 lat.39 Jeżeli dodamy do tych danych wiedzę o zmianach 

demograficznych (wydłużenie się czasu życia, a co za tym idzie wydłużanie się okresu 

aktywności zawodowej), to zauważamy, że w ciągu kariery zawodowej jedyne, co jest 

pewne, to zmiana.40 

Ryzyka w realizacji nowych projektów  

 Realizacja konkursu 2 w roku 2012 oraz decyzja o dofinansowaniu 5 projektów z 

konkursu 1 w tymże roku powoduje, że wszystkie te projekty obciążone są ryzykiem 

związanym z upływem terminu realizacji programu POIŚ i tym samym brakiem swobody 

przesuwania terminu zakończenia realizacji. Najbardziej zagrożoną grupę projektów 

stanowią projekty konkursu nr 2. Z analizy ich harmonogramów wynika że, w 1 przypadku 

zaplanowano zakończenie na 4 kwartał 2015 roku, a w 3 projektach na 2 kwartał tego 

samego roku. Zagrożenie takie potwierdza analiza realizacji założonych harmonogramów w 

projektach już zrealizowanych. We wszystkich zakończonych projektach (12) nastąpiło 

wydłużenie okresu realizacji projektu. Przeciętne wydłużenie harmonogramu to ok. 3 

kwartały. Należy podkreślić, że wszystkie nowe projekty obejmują prace budowlane, co ze 

względu na istniejące procedury zamówień publicznych może wpływać na konieczność 

przesunięć w założonym harmonogramie. Najczęściej wymienianym przez beneficjentów 

realizujących nowe projekty problemem w trakcie ich realizacji są właśnie trudności 

związane z zamówieniami publicznymi. Respondenci wskazywali na: niebezpieczeństwo 

powtarzania przetargów z powodu niezgłaszania się wykonawców, odwołań i protestów 

                                                      

39 D. Dutta (2009) Lifelong Learning Imperative in Engineering Workshop. National Academy of Engineering: 
Arlington.  
40 EGO S.C (2013) Ewaluacja Programu Rozwoju Politechniki Warszawskiej pod kątem perspektywy finansowej 
2014-2020, Politechnika Warszawska 
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oferentów, co może skutkować przedłużaniem się postępowań przetargowych, które w 

konsekwencji mogą generować opóźnienia w realizacji projektów. Druga grupa zagrożeń 

związana jest z terminowością prac realizowanych przez wykonawców i ich kondycją 

finansową. Ryzyko wycofania się wykonawcy lub jego niewypłacalność może skutkować 

znacznymi opóźnieniami oraz ewentualną koniecznością powtórzenia procedury zamówień 

publicznych.  

 W związku ze wskazanymi zagrożeniami realizacja projektów z drugiego konkursu 

powinna być objęta szczególnych nadzorem ze strony Instytucji Wdrażającej. Wskazana jest 

współpraca z beneficjentami w zakresie określenia dla każdego projektu szczegółowej listy 

ryzyk wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia i środkami zaradczymi, a następnie jej 

monitorowanie (wypracowanie katalogu milestones – sygnałów ostrzegawczych na 2014 

rok). Zaleca się wsparcie beneficjentów w realizacji procedur przetargowych (np. na etapie 

kontroli ex-ante). Wskazane byłoby wypracowanie alternatywnych scenariuszy awaryjnych 

(ograniczenie zakresu projektu, modyfikacja zakresu) na wypadek opóźnień w realizacji 

pierwotnego zakresu projektu. Instytucja Wdrażająca musi sprawnie i elastycznie reagować 

na zmieniającą się sytuacje w zakresie realizowanych projektów (sprawne rozpatrywanie i 

akceptowanie aneksów do umów).    

 Pomimo tych możliwych zagrożeń beneficjenci nowych projektów nie zgłaszają 

istotnych zagrożeń związanych z możliwością niezrealizowania zakresu rzeczowego 

przedmiotowych projektów. Na podstawie przeprowadzonych IDI oraz CATI można 

stwierdzić, że ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników jest niewielkie. W niektórych 

projektach wskazuje się co prawda na istniejące ryzyko związane np. z trendami 

demograficznymi, jednakże w tych projektach na etapie planowania uwzględniono istniejące 

zagrożenia i założono „bezpieczne” wartości wskaźników, opierając się, na przykład, na 

doświadczeniu wyniesionym z realizacji innych projektów.  

Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę charakterystykę realizowanych projektów postęp rzeczowy 

priorytetu na moment realizacji badania jest zadowalający. . W oparciu o wartości 

deklarowane wskaźników można stwierdzić, że z jednym wyjątkiem wszystkie wartości 

docelowe wskaźników zostaną osiągnięte, a w przypadku rezultatów wielokrotnie 
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przekroczone. Zauważalne są również pozytywne zmiany w zakresie wskaźników 

oddziaływania, choć kwestia wpływu POIŚ na te zjawiska pozostaje nierozstrzygnięta. 

Zmiany kryteriów wyboru projektów na potrzeby konkursu 2 miały w dużej mierze charakter 

porządkujący i nie wpłynęły na profil wybieranych projektów. 

Nowe 10 projektów jako grupa ma podobną strukturę do 40 projektów „starych”. Nie można 

zauważyć również znaczących różnic w jakości, wpływie na realizację celów / wskaźników 

priorytetu, a tym samym skuteczność i efektywność. Przedmiot wsparcia nowych projektów 

– wspierane kierunki – są zgodne z potrzebami rynku pracy identyfikowanymi w dostępnych 

opracowaniach. 

W związku ze stopniem zaawansowania realizacji NSRO i zbliżającym się końcem 

obecnej perspektywy finansowej UE, realizacja nowych projektów wiąże się z pewnym 

ryzykiem, wynikającym z brakiem czasu na ewentualne opóźnienia. Tymczasem 

doświadczenia pokazują, że realizacja projektów opóźnia się średnio o ponad pół roku. 

Wymaga to podjęcia w razie potrzeby odpowiednich kroków zapobiegawczych i 

przygotowania awaryjnych alternatywnych scenariuszy. 
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EFEKTY WDRAŻANIA PRIORYTETU XIII  

OCENA POZIOMU OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW  

1. e) Czy istnieją zagrożenia związane z zachowaniem trwałości projektów? Jeżeli tak to 
jakiego rodzaju i w jakim stopniu ? 

2. e) Czy trafnie zostały oszacowane wartości wskaźników na poziomie projektów? Czy 
zadeklarowane przez beneficjentów wartości wskaźników rezultatu zostały trafnie 
oszacowane biorąc pod uwagę możliwości ich osiągnięcia w aspekcie niżu 
demograficznego? 

3. f) Które projekty charakteryzują się wysoką skutecznością/efektywnością w realizacji, 
a które niską? Z jakich czynników wynika ta charakterystyka? W jaki sposób można 
usprawnić realizację projektów mniej skutecznych? 

4. g) Czy w ramach Priorytetu i realizowanych projektów występują jakieś wcześniej 
nieokreślone wartości dodane? Jakie dodatkowe efekty mierzalne można odnotować 
i jaki jest ich stopień realizacji? Jaki mają wpływ na realizację Priorytetu? 

5. d) Czy zadeklarowane w umowach o dofinansowanie przez Beneficjentów wskaźniki 
rezultatu są przez nich osiągane? Jakie jest ewentualne ryzyko nie osiągnięcia 
deklarowanych wskaźników i rezultatów określonych w umowach o dofinansowanie? 

 

Podstawowym problemem metodologicznym związanym z oceną  faktycznych 

efektów oddziaływania projektów priorytetu XIII POIiŚ (i w zasadzie każdej interwencji 

publicznej) jest to, że ocena efektów wymaga znacznej perspektywy czasowej. Trudno 

oczekiwać, by korzyści wynikające z poczynionych inwestycji ujawniły się natychmiast po 

zakończeniu prac. Lub w trakcie ich trwania. Dlatego ocena przedstawiona w niniejszym 

raporcie nie może być traktowana jako w pełni miarodajna. Stanowi ona raczej pierwsze 

podejście do ewaluacji ex-post, w ramach którego omawiane są najistotniejsze wątki 

związane oceną priorytetu i wskaźniki, które z powodzeniem mogą zostać zastosowane 

ponownie po upływie dłuższego czasu od zakończenia realizacji projektów. Sugeruje się, by 

kolejną próbę całościowej oceny efektów realizacji priorytetu XIII podjąć nie wcześniej niż 3 

lat po zakończeniu ostatniego z realizowanych projektów.   

Efekty realizacji priorytetu XIII POIiŚ należy rozważać w kontekście dwóch celów 

szczegółowych priorytetu:  

1. Zwiększenie udziału studentów na priorytetowych kierunkach studiów. 

2. Podniesienie jakości kształcenia przez wykorzystanie technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych 
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Zwłaszcza w przypadku drugiego z celów szczegółowych pomiar efektywności powinien się 

odbywać po upływie znacznej ilości czasu (minimum 3 lata) od ukończenia inwestycji. Zatem 

obecna próba oceny służy raczej opracowaniu metody i wskaźników badawczych i nie 

powinna prowadzić do formułowania daleko idących wniosków. 

Zwiększenie udziału studentów na priorytetowych kierunkach studiów. 

W ocenie wpływu projektów na realizację pierwszego celu szczegółowego należy wziąć 

pod uwagę następujące kwestie (wskaźniki): 

• Zmianę liczby (udziału) studentów na kierunkach priorytetowych uczelni biorących 

udział w programie w stosunku do oddziaływania projektów uprzednio 

deklarowanego przez beneficjentów; 

• Zmianę liczby (udziału) studentów na kierunkach priorytetowych uczelni biorących 

udział w programie w stosunku do oddziaływania projektów uprzednio 

deklarowanego przez beneficjentów, z uwzględnieniem czynników demograficznych 

działających w okresie trwania projektów (ogółem i według kierunków);  

• Zmianę liczby (udziału) studentów na kierunkach priorytetowych uczelni biorących 

udział w programie w stosunku do obserwowanej dynamiki liczby studentów na 

kierunkach priorytetowych wszystkich uczelni w Polsce (ogółem i według kierunków). 

• Znaczenie jakości infrastruktury szkolnictwa wyższego dla wyboru uczelni i kierunku 

studiów.  

Z analizy stanu realizacji wskaźników rezultatu na dzień czerwca 2013 r. (patrz rozdział 

„Ocena poziomu realizacji rzeczowej”: wynika, że dotychczasowy stan realizacji większości 

wskaźników znajduje się już obecnie znacznie powyżej wartości docelowych planowanych 

do osiągnięcia na koniec programu, choć jednocześnie wyraźnie poniżej wartości 

deklarowanych przez samych beneficjentów w umowach o dofinansowanie. Na przykład 

liczba studentów korzystających z nowopowstałej infrastruktury kształtuje się obecnie 

na poziomie 18,1% wartości deklarowanej przez beneficjentów w umowach 

o dofinansowanie, jednak jest to równocześnie aż 547,7% liczby wskazanej w programie 

operacyjnym do osiągnięcia w 2013 r. Jeszcze większe kontrasty obserwujemy dla innych 

wskaźników. Liczba studentów korzystających z kursów e-learningowych osiągnęła tylko 
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9,5% wartości deklarowanej przez beneficjentów w umowach, a jednocześnie 2130,3% liczby 

zakładanej do osiągnięcia w programie operacyjnym.  

Tak duże różnice stopnia realizacji wskaźników w zależności od przyjętej bazy wynikają 

z pewnością zarówno z bardzo ostrożnego szacowania efektów realizacji priorytetu 

na poziomie programu operacyjnego, jak nadmiernie optymistycznego podejścia 

beneficjentów na etapie podpisywania umów o dofinansowanie. Trzeba jednak zauważyć, 

że w projektach, których realizacja już się zakończyła wskaźniki rezultatu w stosunku 

do wartości deklarowanych w umowach kształtują się na znacznie wyższym poziomie, niż to 

ma miejsce gdy obliczamy zagregowane wskaźniki dla wszystkich priorytetów. Na przykład 

w przypadku zakończonej już budowy Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego Wydziału 

Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poziom realizacji wskaźników 

rezultatu w stosunku do wartości deklarowanych w umowie waha się między 50% (liczba 

nowoutworzonych miejsc pracy) a 100% (dodatkowa liczba miejsc na wspieranych 

kierunkach). Sugeruje to, że po zakończeniu realizacji wszystkich projektów także 

zagregowane wskaźniki realizacji całego priorytetu ulegną znacznemu zwiększeniu. 

Analizując zmianę liczby studentów na uczelniach-beneficjantach priorytetu XIII POIŚ 

trzeba także brać pod uwagę zachodzące w Polsce zmiany demograficzne. W latach 2006-

2013 liczba osób w wieku między 19 a 24 lata zmniejszyła się o około 800 tysięcy, a więc o 

21% w stosunku do roku bazowego. Nie wszyscy beneficjenci, planując efekty projektu, 

wzięli pod uwagę skalę niżu, jakiego doświadcza Polska w odniesieniu do kohort wieku 

odpowiadających okresowi studiowania. Z wywiadów przeprowadzonych wśród 

przedstawicieli beneficjentów w sierpniu 2013 roku wynika, że około połowa z nich ocenia z 

perspektywy czasu, że zadeklarowane przez nich rezultaty projektu w należytym stopniu 

uwzględniały zachodzące zmiany demograficzne. Co piąty przyznawał, że przynajmniej 

niektóre wskaźniki mogły być przeszacowane i tyle samo beneficjentów stwierdziło, że ich 

uczelni lub kierunków niż demograficzny nie dotyka, więc problem nie wydaje im się istotny.   
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Rysunek 8 Odpowiedzi na pytanie, czy założenia projektu uwzględniały w wystarczającym stopniu zmiany 
demograficzne 

 

Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone wśród beneficjentów w sierpniu 2013 r. N=36 

Znaczny udział beneficjentów nie doświadczających negatywnych skutków niżu 

demograficznego jest zjawiskiem wysoce pozytywnym. Świadczy on o właściwym doborze 

uczelni i wspomaganych kierunków do programu. Budowanie infrastruktury szkolnictwa 

wyższego należy bowiem przedsiębrać we współpracy z renomowanymi, stabilnymi  

ośrodkami akademickimi i na kierunkach postrzeganych przez samych studentów jako 

przyszłościowe i dające umiejętności cenione na rynku pracy. 

Świadectwem właściwego wyboru beneficjentów jest odpowiedź jednego z nich na 

pytanie o zagrożenie dla realizacji projektu z tytułu głębokiego niżu demograficznego: 

„(…)u nas zawsze jest bardzo dużo kandydatów, po tegorocznej rekrutacji nie obserwujemy 

jakiegoś załamania jeśli chodzi o zainteresowanie studentów, na każdym z kierunków 

priorytetowych mamy po 6-7 kandydatów, ale myślę, że władze uczelni obserwują, co się 

dzieje na rynku, staramy się uatrakcyjniać formy studiowania i same kierunki, ale nie widzimy 

większego zagrożenia.” 

Jednak nie wszystkie uczelnie biorące udział w programie oparły się niżowi 

demograficznemu. Przedstawiciel jednego z beneficjentów przyznaje: 
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W 2008 szacowaliśmy na podstawie statystyki przyjęć – liczby kandydatów i założyliśmy że 

przy tej tendencji będziemy mieć w 2013 r. taka liczbę i wykazaliśmy to we wskaźnikach. 

Życie to zweryfikowało i w tym momencie mamy zawyżone wskaźniki. Tu nie ma rozwiązania 

– prowadzimy bardzo aktywną politykę pozyskiwania kandydatów, natomiast z roku na rok 

mamy coraz mniej studentów. 

Wprawdzie z wywiadów z beneficjentami wynika, że niż demograficzny nie stanowi, 

w skali całego priorytetu XIII, bezpośredniego zagrożenia dla osiągnięcia dobrych efektów 

realizacji projektów, jednak niektórzy z nich wskazywali na inne, niezależne od beneficjenta,  

uwarunkowania systemowe, częściowo związane ze zmianami demograficznymi, które mogą 

mieć niekorzystny wpływ na wykorzystanie nowopowstałej infrastruktury. Pierwszym tego 

rodzaju zagrożeniem jest pogarszająca się kondycja finansowa większości uczelni. Zjawisko to 

wynika z obniżania się (według beneficjentów) kwoty dotacji MNiSW dla uczelni, wzrostu 

udziału studentów studiów dziennych (które to studia są finansowane z dotacji, a więc 

pozostają deficytowe) w całej populacji studentów, wieloetatowości w szkolnictwie wyższym 

oraz przerostu zatrudnienia w uczelnianej administracji.  

Konieczność utrzymania nowej infrastruktury, powstałej w ramach POiŚ może 

przyczynić się do pogłębienia problemów finansowych tych uczelni, które już dziś borykają 

się z trudnościami, choć takie niebezpieczeństwo dostrzegała zdecydowana mniejszość 

ankietowych beneficjentów (ok.10%).  Respondenci badania wskazywali na brak tzw. 

miękkich instrumentów finansujących badania młodych osób (np. stypendia, instrumenty 

wspierające wyjazdy konferencyjne i nawiązywanie współpracy międzynarodowej)  oraz 

instrumentów finansujących bieżące utrzymanie potencjału badawczego (opłaty 

eksploatacyjne, naprawy, amortyzacja sprzętu). Bez takiego wsparcia, zdaniem 

beneficjentów utrzymanie infrastruktury przy obecnych uwarunkowaniach finansowych, 

prawnych i instytucjonalnych, w jakich funkcjonują uczelnie publiczne, jest praktycznie 

niemożliwe. Zdarza się także, że trudności finansowe uczelni przekładają się bezpośrednio na 

zmniejszenie liczby studentów korzystających z nowych urządzeń: 
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 „Mamy problem ze studentami. Do tej pory mieliśmy dynamiczny wzrost, natomiast w tym 

momencie ze względu na deficyt na uczelni i wydziale decyzją władz uczelni i dziekana 

została o połowę okrojona liczba kandydatów na ten rok, przez co my będziemy mieli kłopot z 

osiągnięciem planowanego wskaźnika”. 

Wśród innych problemów natury finansowej, jedną z podnoszonych kwestii jest także 

długi okres oczekiwania na refundację poniesionych wydatków.  

Innym zagrożeniem dla efektywności projektów, wynikającym z czynników 

zewnętrznych w stosunku do beneficjenta, jest nieprzewidywalność regulacji 

wprowadzanych przez instytucje państwowe. Jeden z respondentów badania wskazuje na 

wprowadzone od 2013 r. limity przyjęć kandydatów na studia, jako na istotny element 

utrudniający osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników:  

Pojawił się inny problem, oprócz niżu demograficznego i o tym nie wiem czemu ale się mało 

mówi – chodzi o kwestie limitów przyjęć, które zostały na każdą uczelnię przyznane… jest 

taka sytuacja ze Ministerstwo Nauki z góry określa ile osób może uczelnia przyjąć, są limity 

na poszczególne wydziały. Może być taka sytuacja, że są kierunki zamawiane, które ze 

swojego założenia musza wykazać wzrost a ja go nie mogę wykazać bo Ministerstwo zakłada 

że ta liczba ma być na tym samym poziomie, a to się wyklucza 

 

Kolejnym wartościowym podejściem do oceny efektów priorytetu w kontekście liczby 

studentów na kierunkach wspomaganych jest zestawienie osiągnięć beneficjentów w tej 

kwestii z ogólnokrajową tendencją. Można wykonać takie zestawienie dla ogółu studentów 

aplikujących na uczelnie, jak dla studentów aplikujących na poszczególne kierunki.   

Poniższy fragment analizy opiera się na danych o kandydatach aplikujących na 

kierunki preferowane na uczelniach realizujących projekty w ramach priorytetu XIII POiŚ. W 

ramach badania ankietowego, przeprowadzonego w sierpniu 2013 r. pozyskano dane o 

liczbie kandydatów z 36 uczelni. Podane poniżej wskaźniki obejmują zarówno beneficjentów, 

którzy zakończyli już realizację projektów, jak i takich, którzy nadal je realizują. Nie można 

więc zakładać zależności przyczynowo-skutkowej między inwestycją w infrastrukturę, a liczbą 

kandydatów na studia.  Bardzo ryzykowne jest zakładanie takiej zależności nawet 
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w przypadku projektów już zakończonych. Po pierwsze bowiem, od ich ukończenia upłynęło 

zbyt mało czasu, by nowa infrastruktura faktycznie mogła znacząco wpłynąć ta statystyki 

rekrutacyjne. Po drugie, istnieje szereg innych, niż  dostępność nowoczesnej infrastruktury 

dydaktycznej, czynników wpływających na popularność kierunków studiów wśród 

kandydatów na studia.  

Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów były z kolei przedmiotem analiz 

Instytutu Badań Edukacyjnych w 2013 r.,  przeprowadzonych na próbie 5000 osób w 50 

powiatach w Polsce41. Badania te potwierdzają,  że zaplecze dydaktyczne uczelni znajduje się 

wśród istotnych kryteriów branych pod uwagę przez kandydatów na studia przy wyborze 

kierunku i uczelni. 54% respondentów zadeklarowało, że czynnik ten był istotny, lub bardzo 

istotny.  

Rysunek 9 Czynniki wpływające na decyzje kandydatów na studia odnośnie wyboru uczelni i kierunku 
studiów. Procent odpowiedzi „istotny” lub „bardzo istotny” 

 

Źródło: Mobilność i wybory edukacyjne młodzieży w kontekście regionalnego zróżnicowania rozwoju. Badanie 
zrealizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w 2013 r. 

 

Jeszcze większy procent respondentów przywiązywał duże znaczenie do kryteriów, 

które choć nie odnoszą się bezpośrednio do infrastruktury dydaktycznej, pośrednio mogą być 

                                                      

41 Badanie zrealizowano w ramach projektu „Mobilność i wybory edukacyjne młodzieży w kontekście 
regionalnego zróżnicowania rozwoju”. Raport z tego badania jest obecnie w opracowaniu.   
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z nią związane. Ponad 2/3 ankietowanych wskazywało na jakość oferty edukacyjnej, jako 

istotną determinantę wyboru, a 58% - na perspektywy znalezienia pracy po studiach na 

danym kierunku. Jednocześnie jednak Rys. 9 pokazuje wyraźnie, że infrastruktura 

dydaktyczna może być rozważana tylko jako jeden z czynników warunkujących atrakcyjność 

kierunku dla studentów, nie zaś jako czynnik główny, bądź jedyny.  

W poniższej analizie dane o liczbie aplikacji na studia na uczelniach beneficjentach, 

pozyskane w badaniu ankietowym z sierpnia 2013 r.  zestawiono na wykresach z informacją 

o ogólnej tendencji odnośnie liczby studentów na wszystkich uczelniach publicznych oraz na 

wybranych grupach kierunków studiów. Wykorzystano przy tym wskaźniki przyrostu o 

następujących wzorach: 

dla uczelni-beneficjentów, oraz 

dla wszystkich uczelni publicznych w Polsce, gdzie: 

Pbk - oznacza przyrost liczby kandydatów na studia na kierunkach preferowanych w 

uczelniach-beneficjentach między 2009 a 2012 rokiem; 

Ps – oznacza przyrost liczby studentów na wszystkich uczelniach publicznych w Polsce między 

2009 a 2012 rokiem; 

 kb2009 i kb2012 – oznaczają odpowiednio liczbę kandydatów na studia na kierunkach 

preferowanych w uczelniach-beneficjentach w 2009 i 2012 r.; 

s2009 i s2012 - oznaczają odpowiednio liczbę studentów wszystkich uczelni publicznych w 

Polsce w 2009 i 2012 r.; 

Rysunek 10 pokazuje zestawienie dynamiki aplikacji na kierunki preferowane na 

uczelniach objętych priorytetem XIII POIŚ oraz dynamiki liczby studentów ogółem na 

uczelniach publicznych w Polsce.  Wynika z niego, że między 2009 a 2012 r.  nastąpił wyraźny 

wzrost liczby aplikacji na kierunki preferowane na uczelniach-beficjentach. Przyrost aplikacji 

w stosunku do roku 2009 wyniósł 19,5% (z 97,8 tys. do 116,8 tys.), podczas gdy liczba 

studentów szkół publicznych w Polsce w tym czasie spadła 0 2,5% (z 1247 tys. do 1217 tys.). 

Bliższa analiza pokazuje przy tym, że dynamiczny wzrost liczby kandydatów na studiach miał 

miejsce przede wszystkim w 2010 r. W kolejnych dwóch latach dynamika aplikacji na kierunki 
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wspomagane w ramach priorytetu XIII kształtowała się jednak na podobnym poziomie, jak 

dynamika liczby studentów uczelni publicznych w Polsce. 

Rysunek 10 Liczba studentów na uczelniach publicznych w Polsce oraz liczba aplikujących na studia na 
kierunkach preferowanych na uczelniach-beneficjentach POIŚ w 2012 r. w stosunku do 2009 r. (rok 

2009=100) 

 

Źródło: badania własne oraz GUS 

Sukces rekrutacyjny na uczelniach objętych finansowaniem jest wyraźnie 

zróżnicowany między kierunkami studiów. Rysunek 11 pokazuje dynamikę aplikacji na 

wybrane kierunki studiów – 2012 rok w stosunku do 2009.  Jak widać, największy przyrost 

kandydatów odnotowano na kierunkach: nanotechnologia, energetyka i inżynieria 

materiałowa. W każdym z tych przypadków liczba aplikacji w 2012 roku ponad dwukrotnie 

przekroczyła liczbę kandydatów z 2009 r. W przypadku nanotechnologii liczba aplikujących w 

2012 r. wyniosła aż 395% wielkości z 2009 r. Na energetykę w 2012 r. kandydowało o 135% 

więcej osób niż 3 lata wcześniej (inaczej mówiąc, liczba chętnych w 2012 r. wyniosła 235% 

liczby z 2009 r.) zaś na kierunek inżynieria materiałowa – o 73% więcej. Na kolejnej grupie 

kierunków, obejmującej między innymi transport, fizykę techniczną czy kierunki medyczne 

(lekarski i  lekarsko-dentystyczny) liczba kandydatów wzrasta (w 2012 r. przekraczała poziom 

z 2009 r.), jednak mniej dynamicznie. Wśród kierunków wspomaganych w ramach priorytetu 

XIII POiŚ są również i takie, na których liczba aplikujących na uczelniach-beneficjentach 

wyraźnie spada. Dotyczy to między innymi ochrony środowiska, farmacji oraz geodezji 

i kartografii.  Może się to wiązać z faktem, że spośród tych kierunków jedynie ochrona 

środowiska należy do tzw. kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
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Wyższego. Kierunki zamawiane, dzięki zachętom finansowym dla uczelni i studentów 

przyciągają dużą liczbę kandydatów, powodując tym samym obniżenie popytu 

na pozostałych kierunkach. Warto zauważyć, że wśród pięciu kierunków o najwyższym 

przyroście liczby kandydatów między 2009 i 2012 r. aż cztery są na liście kierunków 

zamawianych przez MNiSW (por. rys. 11).  

Rysunek 11 Liczba aplikujących na kierunki priorytetowe na uczelniach objętych POiŚ w 2012 r. (2009=100) 

 

Źródło: badanie ankietowe uczelni-beneficjentów priorytetu XIII POIiŚ. 

Warto także zestawić dynamikę aplikowania według kierunków studiów w 

uczelniach-beneficjentach z ogólną dynamiką liczby studentów na tych kierunkach na 

wszystkich uczelniach publicznych w kraju. Rys. 12 służy porównaniu tych zjawisk dla 
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wybranych zespołów kierunków studiów, które zawierają kierunki wspomagane w ramach 

priorytetu XIII POIiŚ (np. zespół medyczny, techniczny, przyrodniczy). Przy łączeniu 

kierunków w zespoły zastosowano klasyfikację kierunków Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej, natomiast dane dla ogółu szkół publicznych pochodzą z Banku Danych 

Lokalnych GUS. 

Rysunek 12 Liczba aplikujących na studia wg zespołów kierunków na uczelniach-beneficjentach POiŚ w 2012 
r. oraz liczba studentów na tych kierunkach na wszystkich uczelniach publicznych w Polsce w 2012 r w 

stosunku do 2009 r. (2009=100) 

 

Źródło: badania własne oraz GUS 

Jak wynika z wykresu, w przypadku dwóch zespołów kierunków studiów (techniczne 

oraz matematyczno-fizyczno-chemiczne) liczba aplikujących kandydatów na uczelniach 

objętych finansowaniem z priorytetu XIII nie tylko rośnie, ale jest to wzrost zauważalnie 

większy, niż równoczesny wzrost liczby studentów tych kierunków w całej Polsce. Na 

przykład między 2009 i 2012 r. liczba kandydatów na kierunki techniczne na uczelniach-

beneficjentach wzrosła o 30%, podczas gdy w skali kraju – o 13%. Jest to potwierdzenie 

wysokiego popytu na kierunki objęte priorytetem XIII (liczba studentów rośnie mimo 

dotykającego uczelnie niżu demograficznego), ale także ponadprzeciętnej atrakcyjności 

uczelni publicznych podejmujących projekty inwestycyjne w ramach POIiŚ.  
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W przypadku kierunków rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (zespół obejmuje m.in. 

kierunek biotechnologia) liczba kandydatów na uczelniach-beneficjentach spada, jednak 

wyraźnie wolniej, niż to ma miejsce w innych szkołach wyższych. Z kolei liczba aplikujących 

na kierunki medyczne zwiększyła się w latach 2009-2012 w podobnym stopniu na uczelniach-

beneficjentach oraz na wszystkich uczelniach publicznych w kraju (o około 5%) 

Zmiana hierarchii atrakcyjności poszczególnych kierunków studiów dla studentów 

znajduje potwierdzenie także w danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie 

wyników rekrutacji ma uczelnie wyższe w kolejnych latach42. Wskazują one, że w roku 

akademickim 2012/2013 najpopularniejszym kierunkiem (o największej liczbie zgłoszeń) po 

raz pierwszy była Informatyka, która wyprzedziła Zarządzanie oraz Prawo. W ciągu 5 lat 

liczba aplikujących na Informatykę wzrosła aż o 62%. Rośnie także atrakcyjność 

Budownictwa, a spada – Prawa i Pedagogiki.  

Podniesienie jakości kształcenia przez wykorzystanie technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych  

Zbadanie wpływu projektów na jakość kształcenia na uczelniach uczestniczących 

w programie jest bardzo trudne, nie tylko ze względu na brak perspektywy czasowej, ale 

także dlatego, że na polskich uczelniach nie prowadzi się w systematyczny 

i zestandaryzowany sposób oceny jakości zajęć dydaktycznych. Nie istnieją również 

systematyczne badania losów absolwentów wyższych uczelni, choć począwszy od 2012 

obowiązek prowadzenia takich badań  został na uczelnie nałożony przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. W tej sytuacji ocena efektywności programu w odniesieniu do jakości 

dydaktyki musi się opierać na ewaluacji tych cech uczelni, które są choćby pośrednio 

powiązane z jakością kształcenia. Z jednej strony poprawa jakości pracy dydaktycznej 

powinna znaleźć odzwierciedlenie w rankingach atrakcyjności uczelni dla studentów. Z 

drugiej, jakość dydaktyki jest na ogół skorelowana z osiągnięciami naukowymi pracowników 

uczelni, które, w odróżnieniu od efektów pracy dydaktycznej, podlegają ścisłemu pomiarowi. 

Zatem docelowo można w ocenie efektów priorytetu posłużyć się następującymi 

wskaźnikami: 

                                                      

42 http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/informatyka-najszybciej-rozwijajacym-sie-kierunkiem-
studiow.html 
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• Zmiana pozycji uczelni w rankingach atrakcyjności; 

• Zmiana pozycji naukowej uczelni, wydziału, zakładu mierzona osiągnięciami 

publikacyjnymi (zmiana przeciętnego indeksu H). 

• Zmiana pozycji naukowej uczelni, wydziału, zakładu mierzona osiągnięciami 

publikacyjnymi (zmiana przeciętnego impact factor) 

Jednak ponownie należy podkreślić, że wobec krótkiego czasu, jaki upłynął 

od zakończenia wielu projektów i faktu, że niektóre z nich nadal trwają, nie może być 

obecnie mowy o obserwowanym efekcie wykonanych inwestycji ani na jakość kształcenia, 

ani na jakość prac badawczych prowadzonych na uczelniach.  

Punktem wyjścia dla przyszłej oceny efektów programu mogą być wyniki pomiaru 

atrakcyjności uczelni wykonywanego przez portal edukacyjny „Perspektywy” 

(www.perspektywy.pl). Dość rozbudowana metoda stosowana przez autorów tego rankingu 

uwzględnia także mierniki związane z warunkami studiowania, innowacyjnością uczelni oraz 

naukową jakością publikacji, a więc zagadnieniami ściśle powiązanymi zakładanymi efektami 

projektów realizowanych w ramach priorytetu XIII POiŚ. Tegoroczna edycja rankingu 

uwzględnia wszystkie uczelnie biorące udział w programie.    

Tabela 12 przedstawia pozycję uczelni - beneficjentów POiŚ w rankingu Perspektyw 

z 2013 roku oraz wartości wybranych wskaźników jakości tych uczelni. Zgodnie z metodą 

rankingu, wartość wszystkich wskaźników jest wyrażona jako % wartości osiągniętej przez 

najlepszą uczelnię w danej kategorii. Jak widać, uczelnie realizujące projekty w ramach POiŚ 

należą do najbardziej atrakcyjnych w kraju. W pierwszej dziesiątce uczelni rankingu znajduje 

się aż 9 beneficjentów POiŚ. Jednak nie wszystkie uczelnie-beneficjentów można zaliczyć do 

wiodących ośrodków, np. Politechnika Świętokrzyska i Politechnika Koszalińska zajmują 

odpowiednio 56 i 62 miejsce na 83 sklasyfikowane szkoły. Bardzo zróżnicowane są także 

wielkości wskaźników cząstkowych. Na przykład najlepsze warunki korzystania z biblioteki 

spośród uczelni - beneficjentów posiada Uniwersytet Jagielloński (84% wartości maksymalnej 

wskaźnika), a Politechnika Koszalińska osiąga ocenę 49%.  

Jak wspomniano, poszczególne wskaźniki rankingu mogą być wykorzystane 

do monitorowania efektów realizacji projektów w ramach priorytetu XIII POiŚ. Pozwoliłoby 

to na odniesienie osiągnięć uczelni nie tylko do stanu początkowego, ale także do postępów 
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jakie w dziedzinie jakości oferty akademickiej robią inne uczelnie, także te nie objęte 

finansowaniem z POiŚ.  

 



 

 

 

102

Tabela 12 Uczelnie-beneficjenci priorytetu XIII POIiŚ w rankingu Perspektyw – wybrane wskaźniki dla 2012 r. 

NAZWA UCZELNI 
Pozycja 
2013 

wskaźnik 
ogólny  
2013 

zaplecze 
innowacyjn
e uczelni 

współczynni
k Hirscha (h-
index) 

dostępność dla 
studentów kadr 
wysokokwalifik
owanych 

zbiory 
elektro
niczne 

zbiory 
drukowane 

warunki 
korzystania 
z biblioteki 

możliwości 
rozwijania 
zainteresowań 
naukowych 

Uniwersytet Jagielloński 1 100 75 100 45,93 70,41 100 83,8 9,86 

Uniwersytet Warszawski 2 99,92 75 78,46 42,86 58,41 68,7 78,46 39,32 

Uniwersytet im, Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

3 80,08 50 43,08 38 62,3 64,15 79,58 15,16 

Politechnika Warszawska 4 79 100 64,62 34,05 63,39 22,58 61,97 20,07 

Akademia Górniczo-Hutnicza im, 
Stanisława Staszica w Krakowie 

5 74,4 100 43,08 32,41 43,49 15,73 60,01 15,14 

Politechnika Wrocławska 6 73,35 100 47,69 29,64 51,04 16,1 50,51 23,8 

Uniwersytet Wrocławski 7 72,31 100 53,85 40,5 45,52 40,63 72,37 21,32 

Uniwersytet Medyczny im, Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 

8 67,49 100 53,85 97,88 43,18 33,65 66,42 74,18 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu 

9 66,06 100 60 36,82 43,27 58,97 74,21 30,05 

Politechnika Łódzka 13 63,79 100 38,46 37,76 44,53 12,98 59,19 12,5 

Uniwersytet Gdański 14 63,01 100 40 31,63 100 41,96 65,21 27,08 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 16 60,76 100 66,15 90,34 41,61 16,88 64,76 30,25 

Uniwersytet Medyczny im, Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 

17 60,57 75 52,31 100 58,82 20,47 66,19 100 

Politechnika Śląska w Gliwicach 18 59,94 100 36,92 37,46 26,93 12,49 58,93 18 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 20 59,29 100 46,15 37,95 42 50,87 70,57 29,75 
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Politechnika Poznańska 22 58,76 100 38,46 30,29 29,33 18,63 59,68 15,54 

Uniwersytet Łódzki 23 58,74 100 49,23 29,8 29,66 54,06 70,02 19,86 

Politechnika Gdańska 24 57,02 100 46,15 22,58 26,19 21,62 60,2 17,18 

Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 

25 56,78 100 35,38 34,29 64,49 13,72 58,62 7,75 

Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach 

26 56,76 50 63,08 70,15 25,14 20,16 59,37 61,95 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II 

28 54,41 0 18,46 43,06 19,04 61,29 70,05 14,39 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w 
Szczecinie 

31 51,3 50 50,77 42,74 40,37 14,21 64,04 46,6 

Wojskowa Akademia Techniczna im, 
Jarosława Dąbrowskiego w 
Warszawie 

35 48,86 75 30,77 37,46 42,28 12,73 64,64 8,56 

Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie 

41 42,95 100 26,15 46,62 24,42 12,07 64,64 26,73 

Uniwersytet Pedagogiczny im, 
Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie 

45 40,56 75 26,15 31,47 34,48 12,29 64,09 7,92 

Uniwersytet w Białymstoku 48 39,22 100 30,77 29,25 27,44 19,18 68,85 15,09 

Uniwersytet Rzeszowski 52 36,86 75 26,15 31,85 14,89 18,23 64,7 13,35 

Politechnika Świętokrzyska w 
Kielcach 

56 35,21 100 10,77 21,59 15,6 13,97 57,68 10,86 

Politechnika Koszalińska 62 32,6 75 15,38 26,73 27,15 8,15 49,08 19,94 

Źródło: Portal edukacyjny www.perpektywy.pl 
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Jedynym wskaźnikiem oddziaływania infrastruktury,  jaki można zastosować niemal 

natychmiast po zakończeniu projektów pozostaje stopień wykorzystania nowych budynków i 

urządzeń w pracy dydaktycznej. Warto zbadać jakiej części studentów danego kierunku, 

wydziału, czy uczelni służy infrastruktura wybudowana w ramach projektu. Przy okazji badań 

terenowych służących realizacji niniejszego raportu, przeprowadzonych w sierpniu 2013 r. 

pytano m.in. jaki odsetek studentów/kadry na danym kierunku/uczelni korzysta z nowej 

infrastruktury, tam, gdzie została już ona oddana do użytkowania.  Niestety liczebność tych 

wywiadów nie pozwala na obliczanie statystyk, jednak z rozmów wynikała jasno  

determinacja beneficjentów by w pełni wykorzystać nowe urządzenia i obiekty. Na ogół 

dostęp do nich jest nieograniczony i powszechny dla studentów kierunków priorytetowych i 

pracowników dydaktycznych na tych kierunkach.   W miarę możliwości infrastruktura jest 

także udostępniana studentom i pracownikom innych fakultetów. 

Z kolei bezpośredni użytkownicy nowo wybudowanej infrastruktury (członkowie kadry 

naukowej uczelni) podkreślają w rozmowach, że często korzystają z nowych budynków i 

urządzeń, a także, że ich zdaniem wpływają one korzystnie na rekrutację nowych studentów 

oraz jakość kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Infrastruktura stymuluje nie tylko pracę dydaktyczną, do której jest przede wszystkim 

przeznaczona, ale także badania naukowe. Jak to ujmuje jeden z respondentów:  

(…)powstają doktoraty i habilitacje, przystępujemy również do projektów 

międzynarodowych.      

Należy podkreślić, że wobec oczywistego sprzężenia wysokiej jakości badań 

naukowych i wysokiego poziomu dydaktyki, wykorzystanie infrastruktury powstałej w 

ramach projektów priorytetu XIII jest zjawiskiem wysoce pozytywnym. Jednak ponieważ w 

celach priorytetu uwypuklono zastosowania dydaktyczne infrastruktury, wielu beneficjentów 

obawia się przyznać, że nowe obiekty służą także pracy naukowej. Może to obniżać 

postrzeganą wartość dodaną projektów i stanowi ważny argument za przemyśleniem 

struktury celów w przyszłych programach mających służyć rozwojowi szkolnictwa wyższego. 

Wzmocnienie potencjału naukowego uczelni stanowi bowiem niewątpliwie ważną wartość 

dodaną projektów realizowanych w ramach programu POIiŚ.  
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Podsumowanie 

Należy podkreślić, że wobec bardzo krótkiego okresu jaki upłynął od realizacji 

większości projektów i faktu, że niektóre projekty są nadal w toku, analiza efektów programu 

stanowi raczej przedstawienie koncepcji pomiaru, niż pomiar właściwy. W tak krótkim 

okresie oddziaływanie nowej infrastruktury jeszcze się nie ujawniło, bądź ujawniło się w 

bardzo niewielkim stopniu.  

Dotychczasowy stan realizacji większości wskaźników związanych z pozyskiwaniem 

studentów znajduje się już obecnie znacznie powyżej wartości docelowych planowanych do 

osiągnięcia na koniec programu, choć jednocześnie wyraźnie poniżej wartości 

deklarowanych przez samych beneficjentów w umowach o dofinansowanie.  

Większość beneficjentów nie widzi zagrożenia dla realizacji założonych przez siebie 

wskaźników rekrutacji, choć jednocześnie wielu z nich wskazuje na pewne zagrożenia. 

Najczęściej wymieniane są: silniejszy niż oczekiwano niż demograficzny, problemy finansowe 

całego sektora szkolnictwa wyższego oraz ministerialne limity przyjęć na studia.   

Pozytywnym sygnałem jest, że między 2009 a 2012 r.  nastąpił wyraźny wzrost liczby 

aplikacji na kierunki preferowane na uczelniach-beneficjentach. Przyrost aplikacji w stosunku 

do roku 2009 przekroczył 20%, podczas gdy liczba studentów szkół publicznych w Polsce w 

tym czasie spadała. 

Pozytywnie należy ocenić także fakt, że nowopowstała infrastruktura jest używana 

przez bardzo znaczą część populacji studentów na uczelniach biorących udział w programie. 

Tam gdzie określenie odsetka osób korzystających z nowej infrastruktury był możliwy, 

wskazywano że korzysta niej średnio 32% studentów całej uczelni oraz 83% studentów na 

kierunkach bezpośrednio wspomaganych w ramach projektu 

Po upływie dłuższego czasu od zakończenia wszystkich projektów można będzie 

przystąpić do oceny wpływu projektów na jakość kształcenia także w sposób pośredni, 

z wykorzystaniem miar poziomu naukowego uczelni, takich jak indeksy cytowań oraz pozycje 

w uczelni i wydziałów rankingach atrakcyjności. 
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OCENA KOMPLEMENTARNOŚCI PRIORYTETU Z INNYMI INTERWENCJAMI  

1. Czy następuje zjawisko „nachodzenia” celów nowo wybranych projektów (10) z 
zakresu szkolnictwa wyższego, realizowanych w ramach POIiŚ z projektami 
realizowanymi w ramach innych programów? Czy wobec tego nie następuje zjawisko 
„sztucznego” wypełniania celów projektów, realizowanych w ramach POIiŚ przez 
efekty projektów, realizowanych z innych programów? (pytanie dodatkowe) 

2. Czy istnieje komplementarność projektów z zakresu szkolnictwa wyższego wybranych 
w ramach konkursu 2/2012, realizowanych w ramach POIiŚ z projektami 
realizowanymi w ramach innych programów ? Czy może nastąpić synergia tych 
projektów i w konsekwencji wzmocnienie zjawiska wypełniania celów Priorytetu XIII 
POIIŚ ? 

3. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiły się u beneficjentów objętych badaniem 
śródokresowym w 2010 roku nowe projekty, które mogą być potencjalnie 
komplementarne z projektami POIiŚ ? (pytanie dodatkowe) 

Ocena komplementarności stanowi aktualizację wcześniejszego opracowania 

dokonanego w ramach poprzedniej ewaluacji przedmiotowego priorytetu43. We 

wspomnianym opracowaniu wskazano, że cele PO IiŚ oraz PORPW i RPO jako grupy 

programów, posiadają części wspólne i stwarzają warunki do realizacji projektów o 

tożsamych funkcjach i odbiorcach. Jest to komplementarność funkcjonująca w obu 

kierunkach, tzn. projekty realizowane w PORPW i RPO mogą zwiększać możliwości osiągania 

efektów przez projekty finansowane w PO IiŚ – szczególnie w przypadku, gdy realizowane są 

przez tych samych beneficjentów. Równocześnie projekty PO IiŚ uzupełniają efekty wsparcia 

PORPW i RPO na polu podnoszenia jakości kształcenia w szkołach wyższych w 

poszczególnych regionach. Dodatkowo zaznaczono, że niewątpliwie dopełnienie Priorytetu 

XIII POIŚ stanowi Priorytet II POIG, bowiem rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich 

oczekiwany w POIiŚ jest w dużej mierze determinowany projektami rozwijającymi 

infrastrukturę badawczą, realizowanymi w POIG. 

Niniejsza aktualizacja analizy komplementarności obejmuje: 

                                                      

43 B. Ledzion, A. Płoszaj, P. Kościelecki, T. Kupiec, Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych 
założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ  jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, 
zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii 
Lizbońskiej, Warszawa 2011.  
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• W odniesieniu do projektów POIŚ objętych badaniem z 2010 r. – uzupełnienie 

katalogu projektów potencjalnie komplementarnych w RPO, POIG, POIŚ o te, które 

zostały przyjęte do realizacji po zakończeniu poprzedniej ewaluacji. 

• W odniesieniu do projektów POIŚ dofinansowanych w 2012 r. – opracowanie i ocena 

pełnego katalogu projektów komplementarnych. 

• Uzupełnienie, w stosunku do poprzedniego badania, o wątek projektów 

komplementarnych realizowanych z POKL. 

Omówienie wyników aktualizacji wymaga krótkiego przedstawienia kontekstu, tzn. 

postępu realizacji priorytetu, jaki nastąpił od momentu poprzedniego badania. Do 

dofinansowania wybrano 11 kolejnych projektów44. Wśród nich jedynie 5 realizowanych jest 

przez „nowych” beneficjentów (którzy dotychczas nie realizowali projektu z XIII priorytetu 

POIŚ)45, zaś pozostałe 6 realizują uczelnie, dla których jest to kolejny (drugi lub trzeci) projekt 

z priorytetu XIII POIŚ. Przedstawienie zmian sytuacji w zakresie komplementarności staje się 

zatem nieco skomplikowane, bowiem niejednokrotnie wskazując nowe, dofinansowane 

w ostatnich dwóch latach, potencjalnie komplementarne projekty w ramach RPO / POIG / 

PORPW, realizowane przez „starych” beneficjentów XIII priorytetu POIŚ, odnosić się 

będziemy do tych samych projektów, które określane są jako komplementarne wobec 

„nowych” projektów XIII priorytetu POIŚ. 

Poza pojawieniem się nowych projektów realizowanych przez uczelnie - beneficjentów 

POIŚ w pozostałych programach operacyjnych, zaszły również inne zmiany. Niektóre 

omawianie poprzednim badaniem projekty nie doszły do realizacji46, w przypadku innych 

nastąpiła np. zmiana nazwy47. 

                                                      

44 Wśród „nowych” projektów 5 pochodzi z drugiego naboru konkursowego zrealizowanego w 2012 r., a 6 
zostało dobranych z listy rezerwowej pierwszego naboru.   
45 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Białostocka, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Zielonogórski. Jako ciekawostkę warto zauważyć, że 
pojawiło się również jedno „nowe” województwo (lubelskie), na terenie którego wcześniej nie było 
beneficjentów ewaluowanego priorytetu. 
46 Beneficjenci projektów konkursowych odstąpili od podpisania umowy (np. Politechnika Wrocławska na 
projekt pn. Modernizacja funkcjonalności Środowiskowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej), projekty 
indywidualne były usuwane z IWIPK (np. projekt „Kampus Leopoldinum Uniwersytetu Wrocławskiego - 
adaptacja i rozbudowa Instytutu historycznego”). 
47 Przykładowo analizowany w poprzedniej ewaluacji projekt AGH, realizowany w ramach RPO, pn. „Budynek 
dydaktyczno-laboratoryjny AGH dla energetyki” obecnie ma tytuł „Centrum Energetyki”. 
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Aktualizacja analizy komplementarności została oparta na tych samych założeniach, co 

pierwotna analiza z 2010 r.48: 

1. Komplementarność na poziomie projektów nie musi być prostym przełożeniem tej z 

poziomu celów działań. Wynika to z faktu, iż beneficjenci skłonni są realizować własne 

cele, nierzadko odmienne od celów fundatora, traktując te drugie jedynie jako 

ograniczenia, w ramach których przyszło im funkcjonować. Stąd ostateczny efekt – suma 

rezultatów zrealizowanych projektów, może znacznie różnić się od efektów oczekiwanych 

przez IZ (IP, IW) – celów działań49.  

2. Dodatkowo, ogólne cele projektów formułowane są często w taki sposób, by wypełnić 

formalne wymogi i zwiększyć szanse uzyskania dofinansowania, czyli w zasadzie powielają 

treści zawarte w celu działania, z którego projekt ma być finansowany. W efekcie, 

faktyczne intencje projektodawcy pozostają ukryte, a analiza komplementarności w 

oparciu o cele staje się mało wiarygodna. 

3. W związku z powyższym, chcąc odpowiedzieć na postawione pytania o nachodzenie 

celów projektów oraz wzmocnienie zjawiska wypełniania celów Priorytetu XIII POIiŚ 

analizie poddano przedmioty realizowanych projektów. Przyjęto, że co do zasady w 

przypadku projektów realizowanych na tym samym wydziale uczelni istnieje ryzyko 

wypełniania celu projektu realizowanego w ramach POIiŚ przez efekty projektu 

realizowanego z innego programu. W sytuacji, gdy projekt z innego programu rozwija inne 

wydziały prowadzące kierunki priorytetowe bądź podnosi jakość kształcenia na całej 

uczelni, istnieje możliwość osiągnięcia efektów synergii i wzmocnienia zjawiska 

wypełniania celów Priorytetu XIII POIiŚ. 

4. Niektóre ze wskaźników przyjętych dla działania 13.1 POIiŚ, choć zakwalifikowane jako 

rezultaty, faktycznie mają formę oddziaływań (przykładowo: dodatkowa liczba miejsc na 

wspartych kierunkach, udział studentów kierunków priorytetowych, udział kobiet wśród 

absolwentów kierunków priorytetowych). Jednoznaczne przypisanie zmian w ich zakresie 

realizacji projektów POIiŚ jest niemożliwe. Wpływ realizacji projektów w innych 

                                                      

48 Przytoczone za: B. Ledzion, A. Płoszaj, P. Kościelecki, T. Kupiec, Śródokresowa ocena realizacji celów 
szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ, op. cit. 
49 Zjawisko to opisywane jest w literaturze jako principal-agent problem bądź theory of agency. Patrz: S.A. Ross, 
The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem, American Economic Review: Papers and Proceedings, 
nr LXI (2). 
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programach na zmiany tych wskaźników był uznawany za komplementarność w zakresie 

celu priorytetu XIII POIiŚ, a nie wypełnienie celu projektu realizowanego w ramach POIiŚ. 

Nowe projekty komplementarne beneficjentów objętych badaniem śródokresowym w 

2010 

Katalog projektów potencjalnie komplementarnych uległ znacznemu rozszerzeniu w 

ciągu ostatnich dwóch lat, głównie za sprawą projektów w ramach RPO. Spośród 29 

„starych” beneficjentów aż 28 realizuje przynajmniej jeden projekt z RPO50 (w poprzednim 

badaniu 22), a 4 (podobnie jak w 2011 r.) dodatkowo realizuje projekty z PORPW. Liczba 

beneficjentów realizujących również projekt w ramach priorytetu II POIG wzrosła z 9 do 15. 

W sumie beneficjenci realizują 131 projektów z RPO (wobec 66 analizowanych w 

poprzednim badaniu), 10 projektów PORPW (poprzednio 7) i 31 projektów z priorytetu II 

POIG (poprzednio 12). Rekordzistą jest Politechnika Świętokrzyska, będąca beneficjentem 17 

projektów z RPO, 1 z POIG i 2 z PORPW. 

Mniej więcej co trzeci z 65 nowych projektów w ramach RPO wspiera infrastrukturę 

kierunków priorytetowych (22 projekty). Można zatem przyjąć, że przyczyniają się one do 

realizacji celów POIiŚ tzn. rozwoju nowoczesnych ośrodków akademickich. Znacznie rzadziej 

spotyka się projekty RPO które wspierają te same kierunki, na które beneficjent otrzymał 

wsparcie w ramach POIiŚ (2 projekty). W związku z tym ryzyko, że projekty RPO odpowiadają 

za rezultaty wykazywane we wskaźnikach projektów POIiŚ jest niewielkie. 

Liczną kategorię ponownie wśród nowych projektów RPO stanowią te budujące 

potencjał i podnoszące jakość kształcenia na całej uczelni (10 projektów). Dotyczą one 

wsparcia bibliotek, sieci internetowych, informatycznych systemów zarządzania procesem 

dydaktycznym. Projekty te pośrednio również wpływają na realizację celów POIŚ. 

Znacznie większa niż w poprzedniej ewaluacji jest grupa projektów RPO 

niekomplementarnych, pozostających bez wpływu na realizację celów POIŚ – 33 projekty. 

Dotyczą one wsparcia infrastruktury kierunków niepriorytetowych, termomodernizacji 

budynków, wsparcia infrastruktury administracyjnej (np. budynku rektoratu). 

                                                      

50 Jedyny wyjątek to Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
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19 nowych projektów w ramach POIG rozwija przede wszystkim infrastrukturę badawczo-

naukową w dyscyplinach powiązanych z kierunkami priorytetowymi POIŚ. Beneficjentem 

projektów są często jednostki, instytuty działające w ramach wydziałów, które zostały 

wsparte również w zakresie infrastruktury dydaktycznej, co należy uznać za przejaw 

komplementarności. 

Projekty zorientowane bardziej na infrastrukturę badawczą niż dydaktyczną można 

spotkać też w pozostałych analizowanych programach. Dotyczy to 9 projektów RPO i 

wszystkich trzech nowych projektów PORPW. Ich wkład w realizację celów POIŚ należy 

postrzegać podobnie jak projektów z POIG.   

Na zakończenie wątku projektów komplementarnych realizowanych przez „starych” 

beneficjentów POIŚ warto nawiązać do poruszanej w poprzedniej ewaluacji kwestii 

nakładania się pól interwencji poszczególnych programów operacyjnych i ewentualnego 

traktowania programów jako alternatywnych źródeł finansowania. Respondenci badania z 

2010 r. deklarowali, iż raczej nie traktują omawianych programów jako alternatyw. 

Ewaluatorzy sformułowali również wniosek, ze to POIŚ miał zdolność przyciągnięcia 

projektów kluczowych, flagowych, dla poszczególnych uczelni, a RPO i PORPW pełnią funkcje 

uzupełniające. Po dwóch latach rzeczywistość każe jednak zweryfikować nieco te poglądy w 

oparciu o przykład projektu „Rozbudowy Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu 

Politechniki Warszawskiej”. Projekt ten został pierwotnie umieszczony na liście rezerwowej 

IWIPK RPO, a ostatecznie uzyskał dofinansowanie w konkursie w ramach POIŚ. Zdarzenie to 

potwierdza, iż zakresy interwencji programów nakładają się i można je traktować jako 

alternatywy51. Ponadto niekoniecznie RPO są źródłem uzupełniającym i przesunięcia 

projektów mogły mieć miejsce w obie strony. 

Zjawiska „nachodzenia” celów i synergii nowo wybranych projektów z projektami 

realizowanymi w ramach innych programów 

Skala komplementarności 11 nowowybranych projektów jest porównywalna z tą dotyczącą 

projektów omawianych już w ewaluacji mid-term. Ich beneficjenci realizują 62 projekty 

                                                      

51 Oczywiście linia demarkacyjna wprowadziła sztuczny podział zakresu wsparcia pomiędzy RPO i POIŚ na 
poziomie wartości projektu (przynajmniej 20 mln PLN dla projektów dofinansowanych w POIŚ). To jednak nie 
sprawia, że na etapie poszukiwania źródeł finansowania niektórych projektów beneficjenci nie mogli 
rozpatrywać RPO i POIŚ jako alternatyw. 
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infrastrukturalne w pozostałych programach operacyjnych w tym 43 w RPO, 11 w POIG 

i 8 w PORPW. 

Wśród projektów RPO 40% wspiera infrastrukturę na potrzeby kształcenia na 

kierunkach priorytetowych, a 21% podnosi ogólny potencjał i jakość kształcenia na uczelni. 

W sumie zatem w 2/3 przypadków zachodzić może zjawisko synergii, wspierania realizacji 

celów POIŚ poprzez uzupełniające realizację projektu POIŚ projekty z RPO. 9% projektów 

RPO rozwija infrastrukturę dydaktyczną na potrzeby tych samych kierunków, które 

wspierane są projektem POIŚ. W tych przypadkach może dochodzić do sytuacji, że jedynie 

cześć wartości wskaźników wykazywanych w sprawozdaniach z realizacji projektu POIŚ jest 

jego zasługą, a część jest efektem projektu RPO. 

Przykład takiej pary / grupy projektów występuje m.in. na Politechnice Białostockiej. 

Uczelnia ta w ramach POIŚ realizuje projekt „INNO-EKO-TECH Innowacyjne centrum 

dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego 

i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej”, zaś w ramach RPO projekt „Podniesienie 

potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno-

laboratoryjnej uczelni”. W obu projektach jako efekt wskazywane jest utworzenie tych 

samych nowych kierunków: biotechnologii i ekoenergetyki. Ponadto uczelnia realizuje także 

w ramach PORPW projekt utworzenia „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki 

Białostockiej”, w którym odbywać się mają zajęcia wielu kierunków wspieranych projektem 

POIŚ. W konsekwencji należy uznać, że wskazywane w projekcie POIŚ zwiększenie liczby 

studentów na odpowiednich kierunkach nie jest wyłącznym rezultatem tego projektu. 

Powyższy przykład pokazuje, że podobne zależności jak między POIŚ i RPO zachodzą 

na linii POIŚ – PORPW. Z 8 zidentyfikowanych projektów tego programu 7 realizowanych jest 

na potrzeby kierunków priorytetowych, w tym 2 na tych samych, które wspierane są 

projektem POIŚ danego beneficjenta. 

Podobnie jak w przypadku „starych” projektów POIŚ, także nowym towarzyszą 

realizowane przez tych samych beneficjentów projekty POIG, wspierające infrastrukturę 

badawczą w obszarach priorytetowych. W przypadku tych projektów możemy mówić o 

zjawisku synergii, wspólnego budowania potencjału naukowo-dydaktycznego, prestiżu, 

uczelni i jej poszczególnych wydziałów. Nie zachodzi natomiast ryzyko realizacji rezultatów 
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deklarowanych w POIŚ projektem POIG. To samo dotyczy projektów wspierających 

infrastrukturę badawczą uczelni w ramach RPO i PORPW (odpowiednio 6 i 4 projekty). 

Przykładem opisywanego typu komplementarności mogą być projekty Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej. Zarówno „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na 

kierunkach priorytetowych UMCS” realizowany w POIŚ, jak i „Centrum Nanomateriałów 

Funkcjonalnych” realizowany w POIG, wspierają wydział chemii, rozwijając jego potencjał 

dydaktyczny oraz badawczy. 

Komplementarność projektów XIII priorytetu POIŚ z projektami POKL 

Elementem nieporuszonym w ramach analizy komplementarności w 2010 r. była 

kwestia uzupełniania się infrastrukturalnych projektów uczelni dofinansowanych w POIŚ 

z „miękkimi” projektami wspieranymi w POKL. 

Uczelnie będące beneficjentami XIII priorytetu POIŚ52 realizują (bądź zrealizowały) 

529 projektów w ramach POKL. Projekty te znaleźć można we wszystkich 9 priorytetach 

programu, zarówno komponentu centralnego jak i regionalnego. Z punktu widzenia 

ewentualnej komplementarności z projektami POIŚ najistotniejszy jest jednak priorytet IV 

Szkolnictwo Wyższe i Nauka, a w szczególności działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału 

dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy i 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego 

uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. 

W działaniach tych beneficjenci POIŚ uzyskali dofinansowanie na 274 projekty. 

Realizuje je 32 z 34 beneficjentów (wyjątek stanowią Śląski Uniwersytet Medyczny w 

Katowicach i Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie). 

Rekordzista – Politechnika Śląska – uzyskała dofinansowanie na 24 projekty, a kolejne 12 

uczelni realizuje przynajmniej 10 projektów. 

Sama liczba projektów nie pokazuje pełnego obrazu aktywności poszczególnych 

uczelni, bowiem te są mocno zróżnicowane. Realizowane są zarówno małe 

                                                      

52 Wątek komplementarności z POKL omawiany jest wspólnie dla wszystkich 34 beneficjentów priorytetu XIII 
POIŚ (starych i nowych). 
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przedsięwzięcia53, jak i szerokie, kompleksowe programu rozwoju uczelni, np. „Program 

Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, składający się z 56 zadań, trwający od 2008 do 2015 

roku, o budżecie przekraczającym 89 mln PLN. Kompleksowe programy rozwoju 

(realizowane również m.in. przez politechniki poznańską, koszalińską, gliwicką, 

świętokrzyską) stanowią zestawy działań / zadań, które w innych przypadkach realizowane 

są jako kilka niezależnych projektów. Z punktu widzenia komplementarności względem 

projektów POIŚ istotne są m.in.: przygotowanie i uruchomienie nowych kierunków / 

specjalności / kierunków międzywydziałowych /  makrokierunków (I, II, III stopnia), 

modyfikacja programów nauczania, podnoszenie atrakcyjności zajęć na poszczególnych 

kierunkach, kształcenie zamawiane, uruchomienie i prowadzenie kształcenia w językach 

obcych, zajęcia wyrównawcze, staże i szkolenia dla kadry doktorantów, studentów. 

Zwiększenie liczby studentów i absolwentów określonych kierunków (będące również celem 

POIŚ, wyrażonym konkretnymi wskaźnikami) jest podkreślane bezpośrednio w tytułach wielu 

projektów POKL. 

Znacząca liczba realizowanych zadań / projektów z POKL sprawia, że w zasadzie w 

przypadku każdej uczelni można wskazać wydziały / kierunki studiów które zostały wsparte 

zarówno infrastrukturalnie z POIŚ, jak i „miękko” z POKL. Przykładowo: 

Politechnika śląska – oczekiwanym rezultatem projektu POIŚ „Budowa laboratorium 

naukowo-dydaktycznego nanotechnologii i technologii materiałowych w Gliwicach” był m.in. 

rozwój makrokierunku Nanotechnologie i Technologie Procesów Materiałowych. 

Równocześnie z POKL realizowany jest projekt „NANATRIM-Poprawa atrakcyjności 

kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych”. 

Politechnika Poznańska – beneficjentami projektu POIŚ „Centrum Mechatroniki, 

Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej” są m.in. studenci kierunku 

Mechatronika, którego realizacja jest wspierana w ramach projektu POKL „Era inżyniera. 

Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej” . 

Niewątpliwie może zatem dochodzić do przypadków, że zmiany wywoływane 

projektami POKL rejestrowane są w systemie monitoringu POIŚ (m.in. wskaźniki: liczba 

                                                      

53 Np. projekt „Unowocześnienie programów, poprawa jakości kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności 
ekofizyka na kierunku fizyka w Uniwersytecie Zielonogórskim” o wartości poniżej 550 tys. PLN 
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studentów korzystających ze wspartej infrastruktury, udział liczby studentów na 

priorytetowych kierunkach, Absolwenci szkół wyższych na kierunkach matematycznych, 

przyrodniczych i technicznych). Podobne zjawisko zachodzić będzie w drugą stronę i 

częściowo monitorowany postęp rzeczowy POKL będzie de facto odzwierciedlał zmiany 

wywołane dzięki inwestycjom POIŚ (m.in. wskaźniki: Liczba studentów I roku na kierunkach 

zamawianych, Liczba absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych, 

zamawianych). 

Beneficjenci sami przyznają, że niektóre projekty w ramach POIŚ wprost zakładały 

wykorzystanie infrastruktury do prowadzenia kierunków POKL, a także jasne było, że 

promocja kierunków, a więc możliwość pozyskania nowych studentów finansowana będzie z 

POKL, bowiem z POIŚ można tylko promować infrastrukturę, a nie bezpośrednio zachęcać do 

studiowania. 

Opisanego zjawiska powiązania projektów nie należy oczywiście traktować 

negatywnie, bowiem są to modelowe przykłady komplementarności, po których można się 

spodziewać korzystnych efektów synergii. Ewentualne zastrzeżenia można mieć do 

systemów monitoringu programów operacyjnych, które nie eliminują ryzyka kilkukrotnego 

liczenia tych samych efektów na poziomie rezultatów. 

Podsumowanie 

Uczelnie realizujące projekty wsparte w XIII priorytecie POIŚ są również aktywnymi 

beneficjentami innych programów operacyjnych. W sumie realizują bądź zrealizowały ponad 

200 projektów infrastrukturalnych w ramach RPO, POIG i PORPW. Ponad 2/3 tych projektów 

należy uznać za komplementarne względem inwestycji wspieranych w POIŚ. Można zatem 

spodziewać się istotnych pozytywnych efektów synergii na poziomie oddziaływań 

programów operacyjnych. Znacznie mniejsza jest skala zjawiska ewentualnego wykazywania 

efektów projektów innych programów wskaźnikami projektów POIŚ, choć może dotyczyć 12 

projektów POIŚ. 

Przez pryzmat kwestii komplementarności, projekty „nowe” nie wyróżniają się na tle 

„starych”. I powyższe wnioski pozostają w mocy zarówno dla projektów nowych, starych, 

jak i ogółu. 
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Odrębne zjawisko stanowi komplementarność projektów infrastrukturalnych POIŚ względem 

projektów miękkich POKL. Uczelnie wsparte w POIŚ realizują 274 projekty w priorytecie 

IV POKL. Projekty te służą uruchamianiu nowych kierunków i podnoszeniu jakości kształcenia 

na już istniejących, często wspieranych również z POIŚ. Może zatem dochodzić 

do przypadków, że zmiany wywoływane projektami POKL rejestrowane są w systemie 

monitoringu POIŚ. Sytuacja ta nie jest jednak negatywna z punktu widzenia efektywności 

obu programów operacyjnych a jedynie ujawnia niedostatki systemów monitoringu.  
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SUGESTIE ZMIAN 

Rekomendacja 1: Terytorializacja wsparcia dla sektora szkolnictwa wyższego po 2013 r 

(rekomendacja horyzontalna) 

Adresowany problem: 

Na konieczność terytorializacji wsparcia dla sektora szkolnictwa wyższego (rozumianej jako 

dostosowanie wsparcia do regionalnych uwarunkowań rozwoju, zgodnie z założeniami) 

wskazuje KSRR 2010-2020 jak i KPZK 2030. Jednocześnie z dostępnych informacji wynika, 

że w nadchodzącej perspektywie finansowej nie przewiduje się interwencji analogicznej do 

obecnego priorytetu XIII POIŚ i koncentrację wsparcia na projektach rozbudowy 

infrastruktury badawczej zgodnie z Polską Mapą Drogową Infrastruktury Badawczej (MNiSW 

201154) 

Działania: 

W przypadku uruchomienia w przyszłości interwencji wspierających sektor szkolnictwa 

wyższego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych powinny być one skoncentrowane 

przestrzennie tak, aby wykorzystać i wzmocnić istniejący potencjał. Zdecydowana większość 

środków powinna zostać przeznaczona na wzmocnienie najsilniejszych ośrodków 

akademickich. Przede wszystkim: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Łodzi, 

Trójmiasta, aglomeracji śląskiej, a w dalszej kolejności Szczecina, Lublina i aglomeracji 

bydgosko-toruńskiej. 

Poza koncentracją wsparcia w ujęciu finansowym powinno być prowadzone jego 

ukierunkowanie zgodne z regionalnymi uwarunkowaniami rozwoju, tzn. badana powinna być 

zgodność wspieranych kierunków / specjalności z określonymi w regionalnych dokumentach 

strategicznych specjalizacjami, które stanowią obecne i potencjalne silne strony regionu. 

Adresaci rekomendacji  i postulowany okres jej wdrożenia  

MRR, MNiSW – termin 2013 + 

 

                                                      

54 Obecnie aktualizowana. 



 

 

 

117

Rekomendacji 2: kompleksowe podejście do wsparcia dla sektora szkolnictwa wyższego po 

2013 r (rekomendacja horyzontalna) 

Adresowane problemy:  

Analiza literatury, jak i dokumentów strategicznych wskazuje, że uczelnie wyższe realizują 

szereg powiązanych funkcji względem swojego otoczenia (np. regionu), w tym przede 

wszystkim badania i edukację. 

Badania terenowe zrealizowane w 2010r. wskazały co najmniej kilka przypadków, w których 

uczelnie były skłonne realizować kompleksowe (dydaktyczno-badawcze) przedsięwzięcia, 

które okazały się niewykonalne  w ramach obowiązujących regulacji. 

Działania 

Proponuje się by po 2013r. udostępnić możliwość realizacji kompleksowych projektów 

obejmujących sferę dydaktyczną i badawczą, pozwalających na faktyczny wzrost potencjału 

uczelni i realizację ich funkcji. Wsparcie takie może mieć miejsce w ramach jednego 

programu operacyjnego55, bądź przyjąć formę zintegrowanych projektów (raczej w trybie 

projektów indywidualnych) finansowanych z dwóch programów operacyjnych. 

Mając na uwadze dotychczasowe ustalenia dotyczące nowej perspektywy finansowej, 

wskazujące iż wsparciem objęta będzie jedynie infrastruktura badawcza ujęta w Polskiej 

Mapie Drogowej, można zaproponować, by przy ocenie projektów premiować te, które poza 

silnym walorem badawczym uwzględniają kwestię powiązania funkcji badawczej z funkcją 

dydaktyczną. Idąc krok dalej można zaproponować rozważenie mechanizmów pozwalających 

na wsparcie przy okazji budowy infrastruktury badawczej niewielkiego komponentu 

dydaktycznego jeżeli będzie on spójnie osadzony w logice projektu i prowadził do wartości 

dodanej. 

Adresaci rekomendacji  i postulowany okres jej wdrożenia  

MRR, MNiSW – termin 2013 + 

 

                                                      

55 Np. zakładać możliwość ponoszenia wydatków na infrastrukturę badawczą do pewnej wysokości udziału 
wartości projektu o dominującym charakterze dydaktycznym.  
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Rekomendacja 3: Stworzenie mechanizmów zabezpieczających przed  znaczącymi 

opóźnieniami projektów z ostatniego konkursu 

(rekomendacja kluczowa) 

Adresowany problem: 

Realizowane projekty mają złożony charakter i obarczone są dużym ryzykiem (zarówno 

w fazie skomplikowanych przetargów, jak i w realizacji inwestycji budowlanych). W wielu 

projektach z listy indywidualnej następowały przesunięcia, średnio o 2-3 kwartały. Istnieje 

więc ryzyko, że projekty, które mają kończyć się w 2015 roku, mogą nie zostać zamknięte 

do granicy rozliczania obecnej perspektywy.  

Działania: 

Dodatkowe działania monitoringowe, poza cząstkowymi wnioskami i wnioskami o płatność 

(np. dodatkowe informacje mailowe na temat postępu prac i ewentualnych problemów). 

Intensywniejszy kontakt opiekunów projektów z koordynatorami projektów. Dodatkowe 

szkolenia, w tym przede wszystkim opierające się na analizie case studies zakończonych już 

przetargów (w zakresie stosowania pzp do zakupów sprzętu, współpracy z wykonawcami, 

etc).  

Adresaci rekomendacji  i postulowany okres jej wdrożenia  

Instytucja Wdrażająca, beneficjenci – termin on-going do zakończenia projektów 

 

Rekomendacja 4: Promocja nowoczesnych form dydaktycznych wykorzystujących 

infrastrukturę powstałą w ramach Priorytetu XIII oraz upowszechnienie wśród 

beneficjentów świadomości na temat dodatkowych możliwości wykorzystania 

infrastruktury 

(rekomendacja operacyjna) 

Adresowany problem: 

Etap inwestycyjny to dopiero pierwszy krok do sukcesu Priorytetu. Aby w pełni wykorzystać 

potencjał zrealizowanych inwestycji potrzebne jest z jednej strony zintegrowane podejście 

do zarządzania nowymi budynkami oraz aparaturą (tak aby nie powtarzały się negatywne 

zjawiska np. ze służby zdrowia), a z drugiej zmobilizowanie nauczycieli akademickich do 

szukania nowoczesnych, ciekawych metodologii kształcenia młodych ekspertów 

w kluczowych dla gospodarki obszarach.  
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W mechanizm zmiany większości projektów wpisany jest cel podniesienia atrakcyjności 

i konkurencyjności uczelni przez stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej. Istnienie takiej 

bazy trzeba jednak umiejętnie komunikować interesariuszom, zwłaszcza potencjalnym 

studentom i doktorantom, a także przedsiębiorcom i innym przedstawicielom wspólnot 

lokalnych i regionalnych.  

 

Działania: 

Stworzenie konkursu na innowacyjne programy zajęć i kursów akademickich, które zostaną 

opracowane przez dydaktyków i będą bazować na wykorzystaniu nowopowstałej 

infrastruktury oraz zakupionego wyposażenia. Warto w takim konkursie zapisać warunek 

udziału studentów i przedsiębiorców w tworzeniu zajęć, tak aby miały one wysoki poziom 

efektywności.  

Gala finałowa konkursu mogłaby zostać połączona z konferencją  poświęconą wyzwaniom 

dydaktycznym stojącym przed uczelniami prowadzącymi studia na kierunkach 

priorytetowych, a także służącą wymianie najlepszych praktyk i innowacyjnych form 

kształcenia.  

Dodatkowo opracowanie podręcznika międzynarodowych dobrych praktyk, np. związanych 

z realizacją 3 Misji Uniwersytetu w obszarze popularyzacji wiedzy wśród uczniów klas 

gimnazjalnych i licealnych (promocja potencjału dydaktycznego wśród przyszłych studentów, 

wzbudzanie zainteresowania kierunkami ścisłymi), a także innych interesariuszy,  w tym 

przedsiębiorców.  

 

Adresaci rekomendacji  i postulowany okres jej wdrożenia  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – po 2013 roku, w ramach dostępnych środków 

i harmonogramu podobnych działań 



 

 

 

120

TABELA REKOMENDACJI 

Form Numer Tytuł Raportu Wniosek Rekomendacja 
Adresat 

Rekomendacji 
Sposób Wdrożenia Status 

Termin 
Realizacji 

Klasyfikacja 
Obszar 

Tematyczny 

FF 1 Badanie 
podsumowujące 
realizację 
Priorytetu XIII 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyższego 
Programu 
Operacyjnego 
Infrastruktura i 
Środowisko 

Na konieczność 
terytorializacji 
wsparcia dla 
sektora szkolnictwa 
wyższego 
(rozumianej jako 
dostosowanie 
wsparcia do 
regionalnych 
uwarunkowań 
rozwoju, zgodnie z 
założeniami) 
wskazuje KSRR 
2010-2020 jak i 
KPZK 2030. 
Jednocześnie z 
dostępnych 
informacji wynika, 
że w nadchodzącej 
perspektywie 
finansowej nie 
przewiduje się 
interwencji 
analogicznej do 
obecnego priorytetu 
XIII POIŚ i 
koncentrację 
wsparcia na 
projektach 
rozbudowy 
infrastruktury 
badawczej zgodnie 
z Polską Mapą 
Drogową 
Infrastruktury 
Badawczej (MNiSW 
2011-obecnie 

Terytorializacja 
wsparcia dla sektora 
szkolnictwa 
wyższego po 2013 r. 

MRR, MNiSW W przypadku 
uruchomienia w 
przyszłości interwencji 
wspierających sektor 
szkolnictwa wyższego 
w zakresie inwestycji 
infrastrukturalnych 
powinny być one 
skoncentrowane 
przestrzennie tak, aby 
wykorzystać i 
wzmocnić istniejący 
potencjał. 
Zdecydowana 
większość środków 
powinna zostać 
przeznaczona na 
wzmocnienie 
najsilniejszych 
ośrodków 
akademickich. Przede 
wszystkim: Warszawy, 
Krakowa, Wrocławia, 
Poznania, Łodzi, 
Trójmiasta, 
aglomeracji śląskiej, a 
w dalszej kolejności 
Szczecina, Lublina i 
aglomeracji bydgosko-
toruńskiej.Poza 
koncentracją wsparcia 
w ujęciu finansowym 
powinno być 
prowadzone jego 
ukierunkowanie 
zgodne z regionalnymi 
uwarunkowaniami 

rekomendacja 
do wdrożenia w 
całości 

2013-12-31 rekomendacje 
horyzontalne 

Infrastruktura i 
Środowisko 
2007-2013 
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aktualizowana) rozwoju, tzn. badana 
powinna być 
zgodność 
wspieranych 
kierunków / 
specjalności z 
określonymi w 
regionalnych 
dokumentach 
strategicznych 
specjalizacjami, które 
stanowią obecne i 
potencjalne silne 
strony regionu. 

  2 Badanie 
podsumowujące 
realizację 
Priorytetu XIII 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyższego 
Programu 
Operacyjnego 
Infrastruktura i 
Środowisko 

Analiza literatury, 
jak i dokumentów 
strategicznych 
wskazuje, że 
uczelnie wyższe 
realizują szereg 
powiązanych funkcji 
względem swojego 
otoczenia (np. 
regionu), w tym 
przede wszystkim 
badania i 
edukację.Badania 
terenowe 
zrealizowane w 
2010r. wskazały co 
najmniej kilka 
przypadków, w 
których uczelnie 
były skłonne 
realizować 
kompleksowe 
(dydaktyczno-
badawcze) 
przedsięwzięcia, 
które okazały się 
niewykonalne  w 
ramach 
obowiązujących 
regulacji. 

Kompleksowe 
podejście do 
wsparcia dla sektora 
szkolnictwa 
wyższego po 2013 r. 

MRR, MNiSW Proponuje się by po 
2013r. udostępnić 
możliwość realizacji 
kompleksowych 
projektów 
obejmujących sferę 
dydaktyczną i 
badawczą, 
pozwalających na 
faktyczny wzrost 
potencjału uczelni i 
realizację ich funkcji. 
Wsparcie takie może 
mieć miejsce w 
ramach jednego 
programu 
operacyjnego, bądź 
przyjąć formę 
zintegrowanych 
projektów (raczej w 
trybie projektów 
indywidualnych) 
finansowanych z 
dwóch programów 
operacyjnych.Mając 
na uwadze 
dotychczasowe 
ustalenia dotyczące 
nowej perspektywy 
finansowej, 
wskazujące iż 
wsparciem objęta 
będzie jedynie 
infrastruktura 

rekomendacja 
do wdrożenia w 
całości 

2013-12-31 rekomendacje 
horyzontalne 

Infrastruktura i 
Środowisko 
2007-2013 
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badawcza ujęta w 
Polskiej Mapie 
Drogowej, można 
zaproponować, by 
przy ocenie projektów 
premiować te, które 
poza silnym walorem 
badawczym 
uwzględniają kwestię 
powiązania funkcji 
badawczej z funkcją 
dydaktyczną. Idąc 
krok dalej można 
zaproponować 
rozważenie 
mechanizmów 
pozwalających na 
wsparcie przy okazji 
budowy infrastruktury 
badawczej 
niewielkiego 
komponentu 
dydaktycznego jeżeli 
będzie on spójnie 
osadzony w logice 
projektu i prowadził do 
wartości dodanej. 
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  3 Badanie 
podsumowujące 
realizację 
Priorytetu XIII 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyższego 
Programu 
Operacyjnego 
Infrastruktura i 
Środowisko 

Realizowane 
projekty mają 
złożony charakter i 
obarczone są 
dużym ryzykiem 
(zarówno w fazie 
skomplikowanych 
przetargów, jak i w 
realizacji inwestycji 
budowlanych). W 
wielu projektach z 
listy indywidualnej 
następowały 
przesunięcia, 
średnio o 2-3 
kwartały. Istnieje 
więc ryzyko, że 
projekty, które mają 
kończyć się w 2015 
roku, mogą nie 
zostać zamknięte 
do granicy 
rozliczania obecnej 
perspektywy. 

Stworzenie 
mechanizmów 
zabezpieczających 
przed  znaczącymi 
opóźnieniami 
projektów z 
ostatniego konkursu 

Instytucja 
Wdrażająca, 
beneficjenci 

Dodatkowe działania 
monitoringowe, poza 
cząstkowymi 
wnioskami i 
wnioskami o płatność 
(np. dodatkowe 
informacje mailowe na 
temat postępu prac i 
ewentualnych 
problemów). 
Intensywniejszy 
kontakt opiekunów 
projektów z 
koordynatorami 
projektów. Dodatkowe 
szkolenia, w tym 
przede wszystkim 
opierające się na 
analizie case studies 
zakończonych już 
przetargów (w 
zakresie stosowania 
pzp do zakupów 
sprzętu, współpracy z 
wykonawcami, etc). 

rekomendacja 
do wdrożenia w 
całości 

2013-12-31 rekomendacje 
kluczowe 

Infrastruktura i 
Środowisko 
2007-2013 

  4 Badanie 
podsumowujące 
realizację 
Priorytetu XIII 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyższego 
Programu 
Operacyjnego 
Infrastruktura i 
Środowisko 

Etap inwestycyjny 
to dopiero pierwszy 
krok do sukcesu 
Priorytetu. Aby w 
pełni wykorzystać 
potencjał 
zrealizowanych 
inwestycji potrzebne 
jest z jednej strony 
zintegrowane 
podejście do 
zarządzania 
nowymi budynkami 
oraz aparaturą (tak 
aby nie powtarzały 
się negatywne 
zjawiska np. ze 
służby zdrowia), a z 
drugiej 
zmobilizowanie 
nauczycieli 

Promocja 
nowoczesnych form 
dydaktycznych 
wykorzystujących 
infrastrukturę 
powstałą w ramach 
Priorytetu XIII oraz 
upowszechnienie 
wśród beneficjentów 
świadomości na 
temat dodatkowych 
możliwości 
wykorzystania 
infrastruktury 

Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

Stworzenie konkursu 
na innowacyjne 
programy zajęć i 
kursów akademickich, 
które zostaną 
opracowane przez 
dydaktyków i będą 
bazować na 
wykorzystaniu 
nowopowstałej 
infrastruktury oraz 
zakupionego 
wyposażenia. Warto w 
takim konkursie 
zapisać warunek 
udziału studentów i 
przedsiębiorców w 
tworzeniu zajęć, tak 
aby miały one wysoki 
poziom efektywności. 
Gala finałowa 

rekomendacja 
do wdrożenia w 
całości 

2013-12-31 rekomendacje 
operacyjne 

Infrastruktura i 
Środowisko 
2007-2013 
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akademickich do 
szukania 
nowoczesnych, 
ciekawych 
metodologii 
kształcenia młodych 
ekspertów w 
kluczowych dla 
gospodarki 
obszarach. W 
mechanizm zmiany 
większości 
projektów wpisany 
jest cel podniesienia 
atrakcyjności i 
konkurencyjności 
uczelni przez 
stworzenie 
nowoczesnej bazy 
dydaktycznej. 
Istnienie takiej bazy 
trzeba jednak 
umiejętnie 
komunikować 
interesariuszom, 
zwłaszcza 
potencjalnym 
studentom i 
doktorantom, a 
także 
przedsiębiorcom i 
innym 
przedstawicielom 
wspólnot lokalnych i 
regionalnych. 

konkursu mogłaby 
zostać połączona z 
konferencją  
poświęconą 
wyzwaniom 
dydaktycznym 
stojącym przed 
uczelniami 
prowadzącymi studia 
na kierunkach 
priorytetowych, a 
także służącą 
wymianie najlepszych 
praktyk i 
innowacyjnych form 
kształcenia. 
Dodatkowo 
opracowanie 
podręcznika 
międzynarodowych 
dobrych praktyk, np. 
związanych z 
realizacją 3 Misji 
Uniwersytetu w 
obszarze 
popularyzacji wiedzy 
wśród uczniów klas 
gimnazjalnych i 
licealnych (promocja 
potencjału 
dydaktycznego wśród 
przyszłych studentów, 
wzbudzanie 
zainteresowania 
kierunkami ścisłymi), 
a także innych 
interesariuszy,  w tym 
przedsiębiorców. 
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